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Tiivistelmä: Auringon kokonaissäteilyssä on satelliittimittausten mukaan heikko noin ± 0.1 % 

suuruinen vaihtelu auringonpilkkujen 11-vuotisessa jaksollisuudessa. Sen lämpötilavaikutus maapallon 

keskilämpötilaan on pieni, alle ± 0.1 °C, mutta se voidaan erottaa lämpötilojen aikasarjoissa sekä 

pintamittauksissa että satelliittihavainnoissa (Kuva 1b). Auringon säteilymuutokset vuosikymmenien 

aikaväleillä 1800-luvun puolivälistä lähtien ovat laskennallisesti nostaneet maapallon keskilämpötilaa 

noin 0.1 °C sadassa vuodessa, kun kokonaismuutos samana aikana on ollut noin 0.8 °C (Kuva 1a). 

Auringon säteily kääntyi 2000-luvun alussa lievään laskuun normaalina osana pilkkujakson 23 pitkitty-

nyttä laskukautta. Auringon kokonaissäteilyn heikkeneminen on jo pysähtynyt ja kääntynyt lievään 

nousuun vuoden 2009 lopulla uuden auringonpilkkujakson (24) myötä (Kuva 2). Auringonpilkkujen 

lukumäärän ennustetaan olevan maksimissaan vuosien 2013-2014 paikkeilla.  

 

Nyt käynnissä oleva auringonpilkkujakso on pilkkujen määrien ja auringon yleisen aktiviteetin osalta 

2-3 vuotta jäljessä auringon keskimääräisestä aktiviteettikehityksestä (Kuva 3&4). Viimeksi yhtä 

alhaisia aktiviteettilukemia on ollut yli 100 vuotta sitten 1800-luvun lopulla. Auringon aktiivisuuden 

hiljentymisestä aiheutuu maapallon lähiavaruuden avaruussääilmiöiden heikentymistä ja mm. revon-

tulien ja magneettisten myrskyjen esiintymisien harventumista. Maapallonlaajuiseen ilmaston-

muutokseen auringon säteilytoiminnan muutoksilla on vain pieni vaikutus. 

 

 

Maapallon keskilämpötilan vaihteluun vaikuttavat myös auringon säteilymuutokset. 

Lisäksi lämpötilaan aiheuttavat muutoksia tulivuoripurkauksien kaasut ja aerosolit 

sekä valtameri-ilmakehäkytkennät (esim. El Niño). Näiden luonnollista vaihtelua 

aiheuttavien tekijöiden ohella ihmiskunta vaikuttaa lämpötilaan kasvihuonekaasujen 

pitoisuuksia nostamalla ja mm. maankäytön kautta. Kullakin vaihteluilla on omat 

tyypilliset aikaskaalat vuosista vuosikymmeniin. Geologisina ajanjaksoina aina 

miljooniin vuosiin asti vaikuttavia tekijöitä on lisäksi useita muita. Tulevien 

vuosikymmenien globaalia ilmastonmuutosta hallitsee merkittävästi antropogeeninen 

(ihmiskunnan aiheuttama) toiminta. Ajanjaksosta käytetäänkin geologisiin aikakausiin 

rinnastuvaa nimitystä antroposeeni, joka korostaa ajanjakson keskeistä vaikuttaja-

tahoa, ihmiskuntaa.  

 

Säteily muuttuu auringonpilkkujakson mukana 

 

 Auringon säteily vaihtelee auringonpilkkujen 11-vuotisen jaksollisuuden mukana 

siten, että säteily on hivenen voimakkaampaa pilkkujen huippuvuosina kuin niiden 

esiintymisien minimiaikoina. Ero on noin 1 W/m
2
 (0.08 %) kokonaissäteilyssä 

viimeisten noin 35 vuoden aikana tehtyjen satelliittimittausten mukaan. Ilmakehän 

ylärajalla auringon säteilytehossa, joka keskimäärin on 340 W/m
2
, se on noin 0.27 

W/m
2
 pilkkuminimistä -maksimiin. Maanpinnalla se on vielä pienempi, 0.20 W/m

2
, 

koska ilmakehän ylemmät kerrokset ottavat oman osuutensa säteilytehosta. Tämän 
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mukaan alailmakehää lämmitetään auringonpilkkujen nousukaudella (3-4 vuotta) 0.2 

W/m
2 

edestä ja saman verran jää uupumaan lämmitystehosta pilkkujen laskukaudella 

(7-8 vuotta). Nettovaikutus auringonpilkkukaudella on siten likimain nolla.  

 

Säteilyn määrää säätelevät toisaalta auringonpilkut varjostamalla ja toisaalta 

pilkkualueiden tuntumaan kehittyvät kirkkaat fakulat (eng. facula eli soihtu) 

lisäämällä säteilyä. Pilkkujakson maksimin aikana keskimäärin vallitsee fakuloiden 

tuottaman säteilyn lisäys, joka kompensoi ja ylittää pilkkujen aiheuttaman 

säteilymäärän pudotuksen. Lyhytaikaisesti suuret pilkut voivat varjostuksellaan 

pienentää auringon emittoimaa säteilyä 0.3 - 0.4 W/m
2
 (Kuva 2). Varjostus kestää 

yleensä kymmenkunta päivää, kun pilkku on näkyvissä auringon maahan päin 

olevalla pallonpuoliskolla. Suurimmat pilkut peittävät auringon pallonpuoliskon 

pinta-alasta noin promillen verran. 

 

Maapallon keskilämpötilaan aurinkotehon vaihtelu aiheuttaa laskennallisesti (kts. 

Liite) noin ± 0.1 °C heilahtelun 11-vuoden puitteissa. Laskettu muutos vastaa varsin 

hyvin esimerkiksi Hadley-keskuksen lämpötilan aikasarjasta (pintamittaukset) saatua 

auringonpilkkujakson mukaista vaihtelua (Kuva 1b). Samanlainen vaihtelu saadaan 

myös satelliittimittauksiin perustuvista havaintosarjoista (Kuva 1b). 

 

Auringon säteilymuutokset yhdistettynä kasvihuonekaasujen (CO2) aiheuttamaan 

pakotteeseen selittävät tilastolliset varsin hyvin havaitun lämpötilan vaihtelut 1975-

2009 kuten Kuva 1c osoittaa. Siinä on lämpötilatietoina (T) Hadley-keskuksen 

vuotuiset lämpötila-arvot. Havaitut auringon irradianssin (I) vuosidatat ja 

hiilidioksidin vuotuiset pitoisuudet (c) ovat tilastollisen mallin selittäjiä. Lämpötila on 

silloin esitettävissä reggressiomallilla: 

 



T  a0  a1I  a2 ln(c) 

 

missä yksinkertaisuuden vuoksi kaikki muut lämpötilaan vaikuttavat tekijät on jätetty 

huomiotta. Regressiomallin mukaan 1 W/m
2 

muutos irradianssissa tuottaa 0.1 °C 

muutoksen lämpötilaan. Vastaavasti 1 ppm:n muutos CO2-pitoisuudessa aiheuttaa 

0.01 °C suuruisen lämpötilan muutoksen. Kasvavasta hiilidioksidipitoisuudesta 

aiheutuva  lämpötilan nousu seuraa CO2-pitoisuuden logaritmia (IPCC, 2007). 
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Hiilidioksidin kasvusta aiheutuu likimain lineaarinen lämpötilan nousu noin 0.16 

°C/10v. Kun tähän lisätään auringon jaksollinen säteilymuutos auringonpilkkujakson 

aikana, saadaan aaltomaisesti vaihteleva lämpötilan vaihtelu, joka kasvaa 

nopeimmiten auringonpilkkujakson nousevassa vaiheessa ja lähes pysähtyy 

pilkkujakson laskevalla kaudella kohti pilkkujen minimiä (Kuva 1c). Auringon 

säteilyvaihtelu tuottaa noin  ±0.1 °C vaihtelun lämpötiloihin kuten havainnotkin 

osoittavat Kuvassa 1b. 

 

Onko sitten pilkkukaudesta toiseen havaittavissa joitain olennaisia systemaattisia 

muutoksia auringon säteilytehossa? Asiaa valaisee Kuva 1. Siinä auringon säteilyteho 

arvioituna auringonpilkkujen vaihtelusta 1850-2008 ja muutettuna lämpötila-asteiksi 

(muunnoksesta kts. Liite). Luvut on tasoitettu siten, että säteilyn 11-vuotinen vaihtelu 

on poistettu, ja jäljelle jää vain pitkän ajan kehityskulku. Samassa kuviossa on myös 

samalla tavalla tasoitettu maapallon keskilämpötila (Hadley-keskuksen tilastoista). 

Nähdään, että auringon säteilyn pitkäaikaisvaihtelusta on maapallolle tullut 

lämpötilan laskennallista lisäystä noin 0.15 °C 1800-luvun lopusta 1980-luvulle eli 

lähes sadassa vuodessa. Samana aikana maapallon keskilämpötila on noussut noin 0.8 

°C. Näistä luvuista voisi päätellä, että noin 100 vuoden lämpötilan nousussa on 

auringon osuutta enimmillään noin 20 % mikäli mitään muita vaikuttavia tekijöitä ei 

huomioida. Auringon säteilymuutos ei kuitenkaan ole ollut tasaista, vaan suunnilleen 

1950-luvulta 1990-luvun loppuun saakka auringon tuoma säteilyn lisäys on ollut lähes 

olematon. Näin siis viimeisten vuosikymmenien aikana tapahtuneessa maapallon 

lämpötilan kasvussa ei ole juuri lainkaan auringon osuutta, koska lämpötila on muista 

syistä noussut noin 0.5 °C. 

 

Auringon säteily laskuun 

 

Auringon pitkäaikaisen (>> 11 v) säteilyn kasvu taittui 2000-luvun alkuun mennessä 

ja se on siitä lähtien ollut laskusuunnassa vuosikymmenen loppuun kuten esimerkiksi 

NASA:n SORCE-luotaimen mittaukset kertovat (Kuva 2). Säteilyn vähentyminen 

liittyi auringonpilkkujakson 23 laskevan kauden normaaliin vähenevään säteilyyn. 

Pilkkujakson 24 käännyttyä lievään nousuun auringon säteily on myös lähtenyt 

hitaaseen nousuun (Kuva 1b, Kuva 2). 
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Kuva 1a. Sininen: Maapallon keskilämpötilan muutos (1961-1990 keskiarvoon nähden) Hadley-

keskuksen tilastoista laskettuna (11-vuoden liukuva tasoitus) 1850-2008. 

Punainen: Auringon kokonaissäteily (11-vuoden tasoitus) muutettuna maapallon keskilämpötilan 

muutokseksi. Säteily kääntyi laskuun 2000-luvun alussa, mutta on nousemassa uuden auringon-

pilkkujakson 24 alettua vuoden 2008 aikana. 

 

Vuonna 2000 oli auringonpilkkujen maksimi, ja niiden minimi saavutettiin vuoden 

2008 lopulla joulukuussa. Auringon säteilyteho putosi tuona aikana satelliitti-

mittausten mukaan noin 1.3 W/m
2
 (säteilypakotteena 0.20 W/m

2
), mikä on siis noin 

kolmanneksen enemmän kuin mitä pilkkumaksimista pilkkuminimiin auringon 

säteilyteho on laskenut aikaisempien pilkkujaksojen aikana 1970-luvun lopulta 

lähtien. Lämpötiloiksi muutettuna tämä on noin 0.04 °C enemmän kuin mitä 

keskimäärin on ollut lämpötilan laskua pilkkumaksimista -minimiin. 

 

Auringon muu aktiviteetti, säteilytehon ohella, on myös laskenut 2000-luvulla 

merkittävästi. Tällaisia aktiivisuuden ilmentymiä ovat esimerkiksi aurinkoperäiset 

magneettikentän häiriöt maapallon lähiavaruudessa. Häiriöiden keskimääräinen 

voimakkuus kuukausikeskiarvoina on viimeisten parin vuoden aikana ollut 

matalammalla tasolla viimeksi yli 100 vuotta sitten aivan 1900-luvun alussa (Kuva 5). 

Toistaiseksi alin lukema saavutettiin joulukuussa 2009. Toisaalta vain kuusi vuotta 

aikaisemmin vuonna 2003 avaruussäähäiriöisyyden kuukausiarvo oli korkein sitten 

1800-luvun puolivälin, jolloin häiriöindeksien seuranta alkoi.  
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Kuva 1b. Punainen: auringon irradianssin vuosikeskiarvon muutokset satelliittimittauksista (ACRIM).  

Sininen: Hadley-keskuksen (CRU) pintalämpötila (kuukausiarvot) ja vastaavat arvot satelliittimittauk-

sista (sininen katkoviiva) (MSU), joista on poistettu lineaarinen trendi (0.17 °C/10v) ja residuaalit on 

tasoitettu 3 vuoden filtterillä. Lämpötilavaihtelun amplitudi on 0.04 °C, joten auringon pilkku-

maksimista minimiin on keskimäärin noin 0.08 °C. Kuvassa tasoituksen tarkoituksena on poistaa 

lämpötilan aikasarjasta nopeat ENSO-tyyppiset vaihtelut. 

 

 

Edellinen auringonpilkkujakso (1996-2008) oli kestoltaan noin 12 vuotta eli yli 

vuoden pitempi kuin 1900-luvun jaksot ovat yleensä olleet. Pilkkujakson piteneminen 

liittyy myös auringon pilkkutoiminnan ja siihen liittyvän pintamagnetismin yleiseen 

heikentymiseen. 

 

Säteilyn nousukausi häämöttää? 

 

Vaikka aurinko siirtyi uuteen pilkkukauteen vuoden 2008 aikana, ei uuden jakson 

auringopilkkuja ole juurikaan esiintynyt. Esimerkiksi vuoden 2009 aikana noin 71 % 

kaikista päivistä aurinko on esiintynyt ilman pilkkuja. Tilannetta voidaan pitää 

poikkeuksellisena noin 100 vuoden aikaskaalassa, mutta menneiltä vuosisadoilta 

tunnetaan kausia, jolloin auringon aktiivisuus ja auringonpilkut ovat olleet 

vuosikymmenien ajan nyt havaittuakin kautta alhaisemmalla tasolla. Tällaisia jaksoja 

oli 1600-luvun lopulla (Maunderin minimi 1645-1710) ja 1800-luvun alussa (Daltonin 

minimi) (Kuva 3). 
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Kuva 1c. Punainen: Hadley-keskuksen (CRU) tuottamat maapallon vuotuiset lämpötilat 1975-2009 

poikkeamana vuosien 1961-1990 keskiarvosta.  

Musta: Regressiomallista laskettu lämpötilan muutos 

Sininen: Hadley-lämpötilojen lineaarinen kasvu 

Kirjaimet m ja M viittaavat auringonpilkkujen minimi- ja maksimivuosiin 

 

Viimeiset yhdeksän täyttä auringonpilkkujaksoa (jaksot 15-23) 1910-luvulta lähtien 

muodostavat ns. "Suuren maksimin", jonka korkein huippu oli pilkkujakson 19 (1954-

1964) aikana. Kyseinen pitkä maksimi kausi oli todennäköisesti auringon toiminnassa 

aktiivisin kausi useiden satojen, mahdollisesti tuhansien vuosien ajanjaksolla. Nyt 

2000-luvulla tapahtunut auringon pilkkuaktiviteetin lasku liittyy Suuren maksimin 

laskuvaiheeseen, joka on siis kestänyt jo noin 50 vuotta. Onko edessä tulevaisuudessa 

sitten auringon aktiivisuuden "Suuri minimi" Maunderin minimin tapaan jää 

nähtäväksi vuosikymmenien päähän. 

 

Vuonna 2008 (joulukuussa) alkaneen uuden auringonpilkkujakson 24 aikana auringon 

irradianssi on lähtenyt nousuun vasta vuoden 2009 puolivälin jälkeen (Kuva 2).  
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Kuva 2. Ylempi käyrä: (Punainen) Auringon kokonaissäteilyn (irradianssi; W/m
2
) päiväarvot PMOD-

satelliittidatasta  auringonpilkkujakson 23 aikana 1996-2010 http://www.pmodwrc.ch/.  

(Musta): säteilyn päiväarvojen 365 vrk liukuva tasoitus. 

Säteilymaksimi oli auringonpilkkujen maksimivuonna 2000 (tasoitetuissa luvuissa 1366.5 W/m
2
) ja 

minimi vuoden 2009 alussa (1365.2 W/m
2
). Säteilyn lyhytkestoiset pudotukset, erityisesti vuosina 

2003, johtuvat suurten auringonpilkkujen aiheuttamasta varjostumisesta, joka vähentää säteilyä viikosta 

noin kymmeneen päivään pilkun ollessa auringon maahan päin näkyvällä puolella. 

Alempi käyrä: (Sininen) Auringonpilkkujen kuukausiarvot 1996-2010 ja  (Musta) niiden 11 kk liukuva 

tasoitus. Pilkkumaksimi oli vuoden 2000 alussa ja minimi vuoden 2008 lopussa. 

 

Ennusteet tulevan auringonpilkkumaksimin ajankohdasta ajoittuvat vuosiin 2013-

2014. Todennäköisesti pilkkujen määrän maksimilukema jää edellistä huippua 

alemmalle tasolle, ehkä noin 30-50 % pienemmäksi (Kuva 4). Jos näin käy, merkitsee 

tällainen auringon aktiviteetin alenema myös pudotusta maapallon saamassa auringon 

säteily tehossa. Kyseessä ei ole kuitenkaan merkittävästä pudotuksesta, vaan noin 

0.10 W/m
2
 (maanpinnalla 0.06 W/m

2
) tehon laskusta. Maanpintalämpötiloissa  

muutos merkitsee laskennallisesti noin 0.06 °C lämpötilan laskua. Vaikka ennustettu 

auringon alhaisen aktiviteetin taso kestäisi vuoteen 2100 saakka ei siitä aiheutuisi 

kuin 0.3 °C lämpötilan pudotus vuosisadan loppuun mennessä. 

 

Auringon hiukkassäteilykin vaikuttaa 

 

Tässä on käsitelty auringon kokonaissäteilyn muutoksien vaikutuksia maapallon 

keskilämpötilaan. Alan kirjallisuudessa on suuri joukko tutkimuksia, joissa auringon  

muut aktiivisuusilmiöt liitetään maapallon ilmakehäsysteemissa ja valtamerissä  

(NAO, ENSO yms) havaittuihin vaihteluihin. Tällaisia ovat mm. stratosfäärin otsoni-
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kerroksen vaihtelut auringon aktiivisuuspurkauksien seurauksena. Ilmakehämallien 

mukaan stratosfäärin aurinkoperäinen lämpiäminen vaikuttaa myös troposfäärin olo-

suhteisiin ilmakehän suuren mittakaavan kiertovirtauksien kautta; ei merkittävästi, 

mutta vaikutus on todennettavissa ja simuloitavissa ilmakehämalleilla. Tilastollisia 

merkkejä on myös siitä, että auringon alhaisen aktiviteetin aikoina talvet Pohjois-

Euroopan ja -Atlantin alueella ovat hieman kylmempiä kuin muulloin.  

 

Auringon hiukkaspurkaukset ja avaruuden kosminen säteily, on useissa tutkimuksissa 

liitetty maapallon pilvikerroksen vaihteluihin. Ajatusmallina on, että kosmisen 

säteilyn ionisoiva säteily muuttaa pilvien määrää troposfäärissä ja sitä kautta auringon 

aktiivisuussyklit näkyisivät maapallon ilmastollisina vaihteluina. Tällaiset tutkimukset 

ovat kuitenkin vielä hypoteesitasolla. Niistä puuttuu vankka teoreettinen pohja ja 

väitettyjen maanpäällisten ilmiöiden ja aurinkoperäisten tekijöiden riippuvuussuhtei-

den yksiselitteinen tilastollinen evidenssi. Kosmisen säteilyn maanpinnalla mitattava 

voimakkuus ja muut auringon aktiviteettia kuvaavat suureet ovat 11-vuoden keski-

arvoissa pysyneet olennaisesti samalla tasolla viimeiset noin 50 vuotta. Samaan 

aikaan kuitenkin maapallon lämpötila on nopeasti kohonnut, mikä viittaa vahvasti 

siihen, ettei auringolla ole ollut merkittävää vaikutusta maapallon lämpötilan nousuun 

tuona aikana. 

 

Auringon hiukkassäteilyn aiheuttamaa maapallon lähiavaruuden häiriöisyyden tilaa 

pitkältä ajanjaksolta 1844-2009 esittää Kuva 5. Hiukkasperäinen häiriöisyys 

noudattaa pääpiirteissään auringonpilkkujen määrien vaihteluja niiden 11-vuotisessa 

jaksollisuudessa. Häiriöisyyden huiput sattuvat kuitenkin yleensä muutamia vuosia 

pilkkumaksimin jälkeen. Itse pilkkumaksimin kohdalla usein hiukkashäiriöisyys 

laskee vuoden pari. Tällöin auringon laaja-alainen magneettikenttä vaihtaa napai-

suuttaan. Tilastojen voimakkaimmat häiriöt (tasoitetuissa kuukausiarvoissa) olivat 

vuonna 2003, jolloin häiriöisyys oli korkeimmillaan havaintojen alkamisesta vuonna 

1844. Alimmillaan häiriöisyyden taso on yleensä auringonpilkkujen esiintymisen 

minimiaikana tai vähän sen jälkeen. Havaintojakson 1844-2009 alin häiriöisyyden 

taso on ollut aivan 1900-luvun alussa. Suunnilleen samoihin lukemiin päästiin vuoden 

2009 lopulla vain noin 6 vuotta absoluuttisen häiriömaksimin jälkeen.  
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Hiipuuko aurinko? Viileneekö ilmasto? 

 

Auringon aktiivisuus on ohittanut 11-vuotisessa jaksollisuudessaan edellisen minimin 

(2008). Minimin ajankohta venyi yli vuodella 1900-luvun jaksoihin verrattuna. 

Tilanne on sinänsä aivan normaali, mutta tällä kertaa minimikaudesta tuli 

tavanomaista - noin 100 vuoden aikaskaalassa - pitempi ja aktiivisuustoiminta 

auringossa on alempi kuin esimerkiksi 1900-luvun loppuvuosikymmenien aikana 

koetuissa minimivaiheissa (Kuva 4). Kyseessä voi olla auringon säteilytoiminnasta 

tunnettu pitkäaikaisen (90 - 200 vuotta) jaksollisuuden (Kuva 3) ilmentymä. Kuvassa 

4 on esitetty kuinka auringonpilkut ovat kehittyneet  pilkkujakson 1996-2009 aikana. 

Jakso alkoi pilkkuminimissä marraskuussa 1996. (Tässä pilkkuminimi määritellään 

pilkkulukujen liukuvasta 13 kuukauden keskiarvosta). Uusi minimi oli joulukuussa 

2008, joten jakson pituus oli noin 12 vuotta. Viimeksi näin pitkä pilkkujakso oli 1889-

1901.  

 

Kuten Kuvasta 4 nähdään pilkkujakso 1996-2009 oli pilkkumaksimiltaan suunnilleen 

yhtä korkea kuin 1900-luvun jaksoissa keskimäärin. Vuoden 2009 aikana 

auringonpilkkuluku pysytteli alhaalla lukemissa 1-3, kun sen tilastojen mukaan pitäisi 

olla jo useita kymmeniä (Kuva 4). Vasta vuoden 2010 alun aikana kuukau-sittaiset 

pilkkuluvut ylittivät 10. Myös auringon kokonaissäteily on nousemassa vuoden 2008 

pilkkuminimin pohjalukemista muutamalla kymmenesosa watilla (Kuva 2). 

 

On todennäköistä, että tulevina vuosikymmeninä auringon yleinen aktiivisuustaso ja 

pilkkumaksimit jäävät selvästi alemmaksi kuin 1900-luvun viimeiset pilkkujaksot. On 

myös mahdollista, että auringon pilkkuaktiviteetti katoaa lähes tyystin tulevina 

pilkkujaksoina kuten tapahtui Maunderin minimin aikana 1650-1700. Auringon 

kokonaissäteily IPCC:n raportin (AR4) mukaan oli tuolloin noin 0.7 W/m
2
 alempana 

vuoden edellisen auringonpilkkuminimin (1996) tasoon verrattuna. Auringon 

säteilypakotteeksi muunnettuna säteilyn pudotus
*
 oli 0.12 W/m

2
. Maapallon keski-

lämpötilan muutokseksi laskettuna se merkitsi alle 0.1 °C lämpötilan laskua. Kylmät 

ajanjaksot esimerkiksi 1600-luvun Euroopassa eivät kuitenkaan ole aiheutuneet 

                                                 
*
 Edellisestä IPCC:n raportista (TAR, 2001) auringon säteilypakotetta Maunderin minimistä 

nykyaikaan on uusien tutkimusten valossa pienennetty noin tekijällä 2 (kts. IPCC The Climate Change 

2007, The Physical Science Basis, Chp. 2 Changes in Atmospheric Constituents and Radiative 

Forcings, Table 2.10). 
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yksinomaan auringon säteilyn vähenemisesta, vaan mukaan tarkasteluun täytyy ottaa 

tulivuoritoiminta ja energian hitaat vaihdot ilmakehän ja valtamerien välillä, jotta 

havaitut muutokset voitaisiin selittää.  

 

Kuva 3. Harmaa: Auringonpilkkujen vaihtelu 1600-2009. 11-vuotinen pilkkuvaihtelu näkyy selvästi, 

mutta pilkkumaksimit olivat pieniä tai kokonaan poissa 1600-luvulla (Maunderin minimi) ja 1800-

luvun alussa (Daltonin minimi). Pilkkuhuiput saavutettiin 1950-luvun lopulla. 

Punainen katkoviiva: Auringonpilkkujen keskimääräinen kehitys, kun huomioidaan pilkkujen esiinty-

misien jaksollisuudet (90 v ja 200 v.). Tilastollisen ennusteen mukaan tulevina vuosikymmeninä 

auringonpilkkujen huiput jäävät selvästi alemmalle tasolle kuin 1900-lopulla. 

 

Vaikka siis auringon yleinen aktiviteetti ja säteilytoiminta ovatkin tulevina 

vuosikymmeninä mahdollisesti laskemaan päin, ei niistä ole odotettavissa suuria 

muutoksen aiheuttajia maapallon lähivuosikymmenien ilmastolliseen kehitykseen. 

Laajamittainen auringon säteilytoiminnasta johtuva ilmaston viileneminen ei ole 

todennäköinen. 

 

Auringon aktiivisuuden pitkittynyt hiljainen kausi ja sen mahdollinen kesto vielä 

vuosia eteenpäin merkitsee maapallon yläilmakehän olosuhteiden kannalta eniten 

avaruussään vaihtelujen hiljentymistä. Tällöin olosuhteet maapallon lähiavaruudessa 

auringon hiukkkassäteilyn ja sähkömagneettisen säteilyn voimakkuudet ovat selvästi 

aikaisempia vuosikymmeniä alhaisemmalla tasolla. Avaruussään erästä ilmentymää, 

revontulia, tullaan näkemään harvemmin kuin aikaisempina vuosina. Avaruus-

lentoihin ja satelliittien toimintoihin avaruussään vaihtelujen heikkeneminen on hyvä 

asia, koska laitevikoja ja astronauteille vaarallista säteilyä esiintyy silloin vähemmän 

kuin auringon korkean aktiivisuuden aikoina. Myös satelliittien elinajat pitenevät, 

koska avaruussään heikkeneminen näkyy satelliitteja jarruttavan ilmakehän tiheyden 

pienenemisenä avaruusluotaimien lentokorkeuksilla. 
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Kuva 4. Auringonpilkkujen määrällinen kehitys pilkkujaksojen 23 (1996-2008) ja 24 (2008-) aikana. 

Jakso 24 on pilkkulukujen kasvun suhteen 2-3 vuotta jäljessä auringonpilkkujen lukumäärien 

keskimääräisestä kehityksestä 11-vuotisessa jaksossa 1900-luvulla. Sininen katkoviiva näyttää 

ennustetun (NOAA Space Weather Prediction Center) auringonpilkkujakson 24, jonka maksimi on 

arvioitu olevan vuonna 2013. Pilkkulukujen ennustettu maksimi on 90, kun se edellisessä maksimissa 

(2000) oli 120. 
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Kuva 5. Musta: auringonpilkut 1844-2010. Pisteviiva: auringonpilkkujen hidas tilastollinen vaihtelu, 

jossa esiintyy noin 150 vuoden jaksollisuus. 

Punainen: avaruussäähäiriöisyyden määrän tasoitettu (13 kk) kuukausiarvo. Häiriöisyyden mittana on 

maapallon magneettikentän nopeat muutokset määritettynä observatoriohavainnoista, jotka ulottuvat 

vuoteen 1844 asti. Kyseessä on ns. geomagneettisen aktiivisuuden aa-indeksi, joka kertoo välillisesti 

auringon aktiivisuuden muutoksista. 
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Liite: Auringon säteilyn vaikutus maapallon pintalämpötilaan 

 

Aurinkovakio (1366 W/m
2
) ilmoittaa auringon kokonaissäteilytehon (S), integroituna yli kaikkien 

aallonpituuksien auringon ja maapallon keskietäisyydellä sellaisen pallon pinta-alayksikköä kohden, 

jonka säde on maapallon ja auringon välinen keskietäisyys. Näin maapallon saama kokonaissäteilyteho 

on SπRe
2
, missä Re on Maan säde. Maapallon pinta-alayksikköä kohden ilmakehän ylärajalla keski-

määräinen säteilyteho on SπRe
2
/4πRe

2
 = S/4 ≈ 340 W/m

2
. Tästä heijastuu pilvistä yms takaisin 

avaruuteen keskimäärin noin 30 % (albedo). Ionosfääriin ja stratosfääriin jää noin 15 % säteilystä. Jos 

aurinkovakion muutos on ∆S W/m
2
, niin siitä aiheutuva säteilypakote (SRF) on SRF =  ∆S · 0.25 · 0.70 · 

0.85 = 0.15∆S. Jos käytetään ilmaston nopeiden muutosten (transienttivaihtelut) herkkyysparametrinä 

arvoa
*
 0.45 °C/W/m

2
, (Benestad and Schmidt, 2009) niin SRF aiheuttaa pintalämpötilan muutoksen ∆T 

= 0.45SRF = 0.08∆S °C. Jos siis aurinkovakio (S) muuttuisi 1 W/m
2
, aiheuttaisi se maapallon pinta-

lämpötilaan laskennallisesti ∆T = 0.08 °C muutoksen - pyörein luvuin 0.1 °C, mikä on suunnilleen 

sama kuin mitä Kuvassa 1b on auringonpilkkujakson mukaista vaihtelua. Kuvan 1b lämpötilan 

vaihtelun liittäminen suoraan auringon aktiviteettiin on kuitenkin tehtävä varauksilla. Tämä siksi, että 

ilmakehäsysteemissä on sisäsyntyisiä oskillaatioita periodeiltaan kymmenen vuoden molemmin puolin, 

joiden vaikutus on mukana Kuvan 1b lämpötilavaihtelussa. 

 

Kytketyillä ilmastomalleilla voidaan tässä esitettyä säteilytarkastelua paremmin arvioida auringon 

säteilymuutoksista johtuvat lämpötilan muutokset eri leveysasteilla ja korkeuksilla (esim. Marsh et al., 

2007). Muutokset ovat suurimpia termosfäärissä ja stratosfäärissä päiväntasaajan alueella, mutta 

troposfäärissäkin on auringon aiheuttama lämpötilasignaali olemassa. 

                                                 
*
 Säteilyn tasapainotilanteessa herkkyysparametrin arvo on noin 0.8 °C/W/m

2 


