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HEIKKI RISSANEN

Hyökyaallon uhrien määrä
nousee kymmeniin tuhansiin

■ Kelkkatehtaan kuntoiluporukka tähtää maaliskuussa hiihdettävään Napapiirin hiintoon.

Ensimmäiset evakuoidut suomalaisturistit palasivat illalla Aasian tuhoalueilta
LEHTIKUVA

■ STT
HELSINKI

Kaakkois- ja Etelä-Aasian
runsasväkisiä rantavaltioita
koetelleen hyökyaallon uhrien määrä nousee kymmeniin tuhansiin.
Maanantai-iltana eri maista kerättyjen
tietojen mukaan kuolleita olisi yli
23 000, mutta samaan aikaan kerrottiin kymmenistä tuhansista vielä kateissa olevista.
Ensimmäiset alueelta evakuoidut
suomalaisturistit saapuivat kotimaahan maanantai-iltana. Matkailijoita
lennätetään Suomeen sekä Thaimaan
että Sri Lankan rantaloma-alueilta
useilla koneilla lähipäivien ajan.

Kymmeniä suomalaismatkailijoita kateissa
Ainakin yksi suomalainen sai Kaakkois- ja Etelä-Aasian luonnonkatastrofissa surmansa maanantai-iltaan mennessä saatujen tietojen mukaan. Lisäksi kymmeniä suomalaisia oli pa-

■ Sri Lankassa hyökyaallon uhreja arvellaan olevan jo yli 11 000. Pelastustyöntekijät kantavat yhden kuolleen miehen ruumista eteläisessä Gallen maakunnassa.

himmilla tuhoalueilla edelleen kateissa.
MTV3:n uutisten eri lähteistä saamien tietojen mukaan surmansa saaneita suomalaisia pelätään olevan
kymmenkunta, kaikki Thaimaassa.
Ulkoministeriön konsuliasioiden yksikön päällikkö Pekka Hyvönen vahvisti tiedotustilaisuudessa Helsingissä
iltapäivällä, että Sri Lankassa on kuollut suomalainen nainen. Hänen aviomiehensä loukkaantui vakavasti.
Ulkoministeriön mukaan suomalaisia oli ilmoitettu loukkaantuneiksi tähän mennessä kaikkiaan kuusi. Ministeriöstä kuitenkin arvioitiin, että loukkaantumisia tulee ilmi vielä runsaasti
enemmän. – Valitettavasti useita suomalaisia on edelleen kateissa, Hyvönen sanoi.
Avustustoimet
katastrofialueilla
ovat lähteneet käyntiin, ja apua on lähetetty myös Suomesta. Suomen Punainen Risti valmistautui maanantaina lähettämään alueelle osan kenttäsairaalaa. Ulkoministeriö myönsi tuhoalueelle SPR:n kautta avustusta, ja
myös mm. Kirkon ulkomaanapu ja Pelastakaa Lapset -järjestö kertoivat antavansa katastrofiapua.
Hyökyaalto oli seurausta Indonesi-

aan kuuluvan Sumatran saaren länsirannikolla sattuneesta maanjäristyksestä, jonka voimakkuus luokiteltiin
yhdeksäksi Richterin asteikolla. Pahinta tuhoa hyökyaalto aiheutti EteläIntiassa sekä Bengalinlahden saarilla
Andamaaneilla ja Nikobaareilla, jotka
sijaitsivat lähellä järistyskeskusta.
Niin ikään Sri Lanka ja Thaimaan läntinen lomarannikko kärsivät pahoin.

Lähihistorian pahin
luonnonkatastrofi
YK:n hätäavun koordinaattori Jan
Egeland arvioi, että kyseessä saattaa
olla lähihistorian pahin luonnonkatastrofi. Alueella asuu miljoonia ihmisiä, jotka ovat nyt jääneet kodittomiksi. Lisäksi saastunut juomavesi levittää kulkutauteja.
Suomalaiset matkanjärjestäjät ovat
peruneet lähiajan valmismatkansa katastrofialueelle. Matkansa varanneile
on luvattu joko rahakorvaus tai mahdollisuus vaihtaa toiseen lomakohteeseen.
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Kelkkatehtaan
väki tähtää joukolla
Napapiirin hiihtoon
■ Jaarli Pirkkiö
ROVANIEMI

Moottorikelkkoja valmistavan BombardierNordtrackin väki tähtää joukolla maaliskuussa
Rovaniemen ympäristössä sivakoitavaan Napapiirin hiihtoon. Valmennusrenkaaseen on liittynyt 19 työntekijää, joista kuusi ei ole koskaan aiemmin osallistunut perinteiselle laturetkelle.
Bombardier-Nordtrack on yritys, joka pitää
huolta työntekijöidensä fyysisestä kunnosta.
Kelkkatehdas on ollut pitkään mukana Kunnossa kaiken ikää -projektissa, ja yritys tukee työntekijöidensä vapaa-ajan kuntoilua.
– Napapiirin hiihto on kaikille sopiva yhteinen
tavoite, koska siihen voi osallistua ilman kilpailullisia tavoitteita ja hiihdettävän matkan voi valita oman kuntotason mukaan, BombardierNordtrackin virkistystoimikunnan vastaava Kari
Halonen kertoi.
Tulevan kevään Napapiirin hiihto on juhlakilpailu, sillä se käydään 50. kertaa. Napapiirin
hiihto on samalla vuoden 2005 valtakunnallinen
laturetki, mikä todennäköisesti nostaa myös tapahtuman osanottajamäärää.
Lapin Kansa seuraa pitkin talvea BombardierNordtrackin joukkueen valmistautumista Napapiirin hiihtoon.
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Ukrainan liikenneministeri löytyi
ammuttuna
■ STT, DPA, Reuters
KIOVA

Ukrainan liikenneministeri Heorhiy Kyrpa löydettiin maanantaina kuolleena kotinsa edustalta
lähellä maan pääkaupunkia Kiovaa. Uutistoimisto Reutersin haastatteleman ukrainalaisen hallituslähteen mukaan ministeriä oli ammuttu.
Paikallisen televisiokanavan mukaan ruumiin
viereltä oli löydetty myös ase. Toistaiseksi ei ole
selvää, oliko Kyrpa surmannut itsensä vai oliko
hänet murhattu.
Poliisi ei suostunut kommentoimaan tapahtunutta keskeneräisiin tutkimuksiin vedoten. Epävirallisten tietojen mukaan Kyrpa oli ollut kateissa jo useita päiviä.
Kyrpa oli mukana pääministeri Viktor Janukovitshin hallituksessa. Maanantaina julkistettujen
presidentinvaalin uusintakierroksen tulosten
mukaan Janukovitsh hävisi vaalin oppositiojohtaja Viktor Jushtshenkolle.

■ Metsäntutkija Mauri Timonen näyttää, mi-

ten männyn vuosilustoista voi lukea edellisten vuosikymmenten kesä-heinäkuun lämpötiloja.

1990-luvulla
lämmintä
kuin kuumalla
1930-luvulla
Lapissa
■ Pekka Mauno
ROVANIEMEN MAALAISKUNTA

JUHANI SALMI

1990-luku oli keskilämpötilaltaan Lapissa selvästi lämpimämpi kuin 100
vuoden keskiarvo. Sodankylän mittaustulosten mukaan oltiin lähes kuin
kuumalla 1930-luvulla.
Syyt viimeisen vuosikymmenen
lämpöön ovat kuitenkin hieman erilaiset kuin 70 vuotta sitten.
– Kylmimmät piikit talvilämpötiloissa ovat jääneet pois. Toisaalta kesätkään eivät ole olleet erityisen kuumia,
pikemminkin kostean lämpimiä sateisuuden kasvamisen vuoksi, sanoo
metsäntutkija Mauri Timonen.
1930-luku oli lämmin kuumien kesiensä ansiosta. Se johti muun muassa
siihen, että Kemijokilaaksossa ryhdyttiin viljelemään vehnää.
Lustotutkija Mauri Timonen on kiinnostunut lämpötilojen ja lustojen kasvun yhteydestä.
– Vertaamalla lämpötila-arvoja lustoaineistoihin, voidaan arvioida ilmaston muutoksia pitkälle historiaan, hän
sanoo.
Timonen on ollut mukana rakentamassa yhtenäistä 7633 vuoden mittaista lustosarjaa, joka perustuu Lapin
männyistä kerättyihin lustonäytteisiin. Lapin metsänrajamännyn ja
kesän lämpötilan välillä on korkea
korrelaatio. Vuosiluston kasvun perusteella voidaan päätellä puolet lämpötilasta.
1990-luku ei ollut tavanomaista lämpimämpi vain Lapissa. Se oli sitä samalla lailla koko Suomessa. Ilmatieteen laitoksen tutkija Heikki Tuomenvirta on tutkinut Suomen ilmaston muutoksia 1847 lähtien, josta alkaen on ollut riittävä mittausasemaverkosto keskilämpötilan arviointiin.
– Vuodesta 1976 alkaen näyttää Suomen keskilämpötilassa olevan merkittävä nouseva suuntaus, hän sanoo.
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■ Tornionlaakson Maito Oy:n osakejärjes-

telyt ovat johtaneet poliisitutkintaan.

Poliisi tutkii
Ylitornion
meijeripäätöksiä
■ Seppo Savolainen
ROVANIEMI

Alennusmyynti käyntiin tohinalla
■ Kolmen lapsen äiti Tiina Laine Rovaniemeltä tietää, että alennusmyyntien hyödyntäminen on järkevää olipa suunniteltu ostos sitten
itselle tai lapsille. Hän yhdessä miehensä Matti Laineen kanssa oli menossa mukana maa-

nantaina, kun joulun ensimmäinen alepäivä
pyörähti tohinalla käyntiin. Kaupan keskusliiton ennuste joulunajan kaupan selvästä kasvusta toteutuu.Tämä myönnetään jo Rovaniemelläkin.

Sivu 7

Ylitornion poliisi selvittää, liittyykö Ylitornion
kunnan päätöksiin Tornionlaakson Maito Oy:n
osakkeiden lunastuksesta rikosta. Poliisille on jätetty asiasta tutkintapyyntö, nimismies Esko Rasi vahvistaa.
Päätös, jonka Ylitornion kunnanvaltuusto toukokuussa 2002 teki, oli laiton ja Rovaniemen hallinto-oikeus kumosi sen. Kunnanvaltuusto päätti
silloin myöntää 155 366 euroa yhtiön osakkeiden
ostoon.
Päätöksen tekoon osallistui ylitorniolaisia kunnallispoliitikkoja, jotka itse omistivat Tornionlaakson Maito Oy:n osakkeita. Jäsenyydet yhtiön hallituksessa,Ylitornion kunnanhallituksessa sekä kunnanvaltuustossa menivät ristiin ja nyt
selvitetään, onko hallinto-oikeuden jo laittomaksi toteamassa päätöksessä tehty mahdollisesti
myös rikoksia..
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Lapin ilmasto palasi 1930-luvulle
Viimeinen 10-vuotisjakso yksi vuosisadan lämpimimmistä
■ Pekka Mauno
ROVANIEMI

Lapissa viimeiset 10
vuotta olivat keskilämpötilaltaan liki yhtä lämmin jakso kuin
vuosisadan kuumin
1930-luku.
Ilmatieteen laitoksen Sodankylän mittausasemalla mitattu
lämpötila-aineisto osoittaa, että vuodesta 1989 alkaen Lapissa on eletty selvästi 100 vuoden keskiarvoa lämpimämmän ilmaston kautta. Muutos
ei ole asteissa suuri: kymmenvuotisjakson keskilämpötila
on yhden asteen verran 100
vuoden keskiarvoa lämpimämpi.
Vaikka lämpötilamittaustietoja on vain Sodankylästä, Ilmatieteen laitoksen mukaan
tulokset on yleistettävissä koko Lappiin.
Mutta luonnossa ja ihmisten
elämässä tällainenkin muutos
näkyy. Ne, jotka vielä muistavat, voivat verrata sitä 1930-lukuun. Se oli keskilämpötilaltaan saman lämpöinen kymmenvuotiskausi, viime vuosisadan lämpimin.
Niille, jotka eivät 1930-lukua
muista, historiankirjoitus kertoo, että sen ajan lämpimät kesät olivat todella lämpimiä.
Martti
Enbuske kirjoittaa
Rovaniemen historiassa, että
1930-luvun helleilmat innostivat kokeilemaan vehnän viljelyä Rovaniemellä. Sitä ei ollut
aiemmin kokeiltu Lapissa Simoa pohjoisempana, mutta kesien lämpiäminen sai isännät
innostumaan vehnän viljelyyn
myös Kemijokilaaksossa.
Yksi poikkeama 1990-luvun
ja 1930-luvun lämpimissä vuosikymmenissä on. Viime vuosien keskilämpötilojen nousu
johtuu lämpimämmistä talvista, ei normaalia lämpimämmistä kesistä niin kuin 1930luvulla.

Muutos - pysyvää
vai satunnaista ?
Kyse ei ole vain lämpimästä
1990-luvusta Lapissa. Aivan
samalla lailla koko Suomen
vuotuinen keskilämpötila oli
kymmenvuotiskaudella vuodesta 1989 alkaen selvästi pitkän ajan keskiarvoa lämpimämpi ja lämpimän 1930-luvun tasoa.
Ilmastotutkijat eivät vielä
suostu sanomaan, että kasvihuoneilmiötä tämä on; maapallon ilmaston keskilämpötilan pysyvää nousua. Vanhempi tutkija Heikki Tuomenvirta
Ilmatieteen laitokselta luon-

nehtii, että 10-vuotisjakson
heilahdus on tietysti selvä anomalia. Suomeksi sanottuna
poikkeama odotetunlaisesta
10-vuotisjaksosta.
Mutta millainen poikkeama
? – Vuodesta toiseen keskilämpötilojen vaihtelu on tietysti
paljon voimakkaampaa. Kymmenvuotisjaksossa
asteen
muutos pitkän ajan keskiarvosta on merkittävä. Kyllä se
jo suuntaa antaa, vastaa Tuomenvirta.
Pitemmän perustelun pohjaksi Tuomenvirta selittää, miten ilmastotutkijat näitä anomalioita arvioivat. Useimmiten tarkastelujaksoksi otetaan
30 vuotta.
Sen perusteella voidaan jo
katsoa, millainen ilmasto keskimäärin on.
Heikki Tuomenvirta on tutkinut Suomen ilmaston lämpötilojen muutosta juuri tältä pohjalta. Hänellä on edessään
mittausaineisto
vuodesta
1847 lähtien, josta alkaen on
ollut riittävä mittausasemaverkosto keskilämpötilan arviointiin. – Tilastollisesti voidaan sanoa, että tässä on kyse 95-prosenttisella varmuudella merkittävästä trendimuutoksesta.
5 prosentin verran on edelleenkin pantava satunnaisuuden tiliin, hän sanoo.
Sen tarkemmin hän ei halua
ottaa kantaa, ollaanko tässä
kasvihuoneilmiön
kyydissä
vai ei.

myys tulee siitä, että talven
kylmiä jaksoja leikkautuu
pois. Kylmällä jaksolla puolestaan kohtalaisen usein mennään todella kylmiin lämpötiloihin, hän selittää.
Tällaisella heiluriliikkeellä,
lämpenevää, kylmenevää, lämpenevää, kuvataan myös ilmastonmuutoksen etenemistä.
Mikä sitten on poistamassa
talvilämpötiloista äärevyyden
? – Nao (North Atlantic Oscillations), vastaa Tuomenvirta.
Se tarkoittaa erityisesti 1990luvulla voimistunutta ilmiötä,
joka aiheuttaa voimakkaita

länsituulia
Skandinaviaan.
Niiden mukana siirtyy Pohjois-Atlantin merivirran ja
Golf-virran lämpöä muun
muassa Pohjoismaihin, joissa

se aiheuttaa sateita.
Nao oli 1990-luvulla niin voimissaan, että sen aiheuttamat
talven lämpötilojen nousut
Suomessa ylittävät kaikki il-

Talvet lämmenneet, kesät ennallaan
■ Suomen ilmastossa on tapahtunut
muutos, jota voisi kuvata lyhyesti: talvet ovat lämmenneet, kesät ennallaan ja myös sateisuus on vielä ennallaan.
■ Näin kertoo Ilmatieteen laitoksen

tuorein pitkän ajan ilmastonmuutosta kuvaava tilasto. Se kattaa 30-vuotisjakson, vuodet 1971-2000.
■ Varovasti ilmatieteilijät sanovat,
että talvien leudontuminen on ollut
tilastollisesti merkitsevää kausien

Metsäntutkija Mauri Timonen
katkoo sahalla tuulen kaatamia mäntyjä Rovaniemen
maalaiskunnan Pekkalassa. –
Tätä voisi ajatella seuraukseksi siitä, millaisia viimeisten
kymmenen vuoden säät ovat
Lapissa olleet, sanoo Timonen.
Hän tarkoittaa, että tuulisuus on kasvanut. Sadetta
saadaan myös aiempaa enemmän.
Lämpötilojen osalta
muutos on merkinnyt sitä, että
vuoden sisällä talvet ovat lämmenneet. Kesät sen sijaan eivät ole lämmenneet. – NAO-ilmiö tuo läntisiä tuulia, eikä kesälläkään idästä pääse purkautumaan Siperiasta lämmennyttä mantereista kuivaa
ilmaa Lappiin, sanoo Mauri Timonen.
Timonen on lustotutkija, mikä tarkoittaa sitä, että hän kykenee puiden lustojen avulla
hahmottamaan Lapin kesän ilmastoa vuosituhansia taaksepäin.
Lapin männystä on kerätty
yhtenäinen 7633 vuoden mit-

muutos oli 0,8 astetta (-13,9 asteesta leudontuminen -13,1 asteeseen).
■ Varsinkin talven sadesummat ovat
kasvaneet, mutta eivät Ilmatieteen
laitoksen mukaan merkitsevästi.

Myös männyn vuosilustojen
perusteella voidaan nähdä Lapin ilmaston lämpiäminen.
Mauri Timosen vetämässä Lustia-hankkeessa on kairattu 400
puuta 17 koealalta eri puolilta
Lappia. – Tuoreiden tulosten
mukaan männyn kasvu on ollut nousussa 5-7 vuoden ajan.
Tosin ollaan vielä kaukana
1930-luvun huippukasvuista,
sanoo Timonen.
Vanhimmat koealoilla kasvavat puut ovat 250 vuotta vanhoja, keski-ikä koepuilla on
noin 120 vuotta. – Ideana on
kairata
näytteitä
kaiken
ikäisistä puista, sanoo Timonen.
Koepuuksi ei sovi mikä tahansa mänty. Timonen sanoo,
että kyse on kuin ilmastoaseman perustamisesta. Puun pitää olla terve, mieluummin tasamaalla kasvava. Lähellä ei
saa olla harvennuksia tai kantoja, jotka muuttaisivat kasvuoloja. – Tavoitteena on ylipäätään eliminoida kaikki
kasvua häiritsevät tekijät niin
että ilmaston vaikutus näkyisi
mahdollisimman selkeästi, sanoo Timonen.

Talvet ovat
lämmenneet
Vaikka 1930-luku ja 1990-luku
keskilämpötilaltaan nousevat
toistensa kaltaisiksi, niillä on
kuitenkin eroja. Keskeinen
ero on se, että 1990-luvun lämpimyyden selittävät leudot talvet. 1930-luvulle tunnusomaisia olivat kuumat kesät.
–1990-luvulla oli keskimääräistä lämpimämpiä talvia. Toki myös muutamia lämpimiä
kesiä, mutta suurin osa selityksestä tulee lämpimistä talvista, sanoo Heikki Tuomenvirta.
Talven lämpötiloista katosi
äärevyys. Heikki Tuomenvirta
sanoo tämän hieman empien
sen vuoksi, että 1990-luvulle
osuvat vuoden 1999 ennätyspakkaset. Tammikuun 28. päivä vuonna 1999 oli Kittilän Pokassa pakkasta 51,5 astetta. Se
on edelleen Suomen pakkasennätys. Paukkupakkasia riitti pari viikkoa.
Heikki Tuomenvirta sanoo,
että lämpötiloja pitäisi juuri tämän vuosittaisen vaihtelun
vuoksi katsoa pitemmällä, ainakin 10 vuoden, mieluummin
30 vuoden jaksolla. – Suomessa vuosikymmenen kestävien
lämpimien jaksojen lämpi-

Katovuodet ja
satovuodet
näkyvät

■ Metsäntutkija Mauri Timonen katkoo tuulen kaatamia mäntyjä Rovaniemen maalaiskunnan Pekkalassa. Tuulisuuden lisääntyminen on yksi viime vuosikymmenen ilmaston uusi piirre,

joka on nähtävissä myös Lapissa.

tainen lustosarja.
Lapin metsänrajamänty on
erittäin hyvä ilmastonmuutoksen mittari, sillä sen vuosiluston leveys riippuu voimakkaasti kesä-heinäkuun lämpötilasta. Mitä lämpimämpää on,
sitä paksummaksi lusto kasvaa. Kylminä kesinä lustot
jäävät kapeiksi ja oikein kylminä kesinä lustoa ei synny
lainkaan.
Nyt lustotutkijoille on selvinnyt sekin, että lustojen
avulla voidaan päätellä myös
talvikauden sääoloja.. – Roudan sulaminen vaikuttaa puun
kasvun käynnistymiseen. Sen
määrä on puolestaan riippuvainen alkutalven lämpötilasta, Timonen selittää lustojen
kasvun ja talvilämpötilojen
yhteyttä.
– Sodankylässä mitattujen
lämpötilojen ja männyn vuosilustojen välillä on korkea korrelaatio, hän sanoo.
Lustotutkijaa se tyydyttää,
koska ajatuksena on arvioida,
mitä metsissä tapahtuu ilmaston muuttuessa. – Minua ei
niinkään kiinnosta tulevan ilmaston ennustaminen vaan se,

mitä juuri nyt on metsissä tapahtumassa, Timonen sanoo.
Tavoitteena on kehittää yksinkertainen ilmastonmuutoksen seurantamenetelmä. Ilmatieteen laitoksen pitkien mittaussarjojen avulla päästään
150 vuoden päähän historiaan.
Tätä kauemmas mentäessä
tarvitaan luonnonarkistojen
apua.
–Metsänrajamännyn vuosilustot tarjoavat hyvän keinon
kesäaikaisten sääolojen selvittämiseksi. Männyn pitkän lustokalenterin ansiosta Lapin
kesäilmasto tunnetaan vuodentarkasti yli 7600 vuoden
ajalta.
Sitä näyttää olevan mahdollista jatkaa jopa yli 9000 vuoteen, sanoo Timonen.
Sen sijaan talvikauden ilmaston selvittäminen taannehtivasti satojen tai tuhansien vuosien taakse onkin jo
paljon vaikeampaa. Sopivia
luonnonarkistoja ei juuri ole.
Jonkin verran siihen auttaa
Lapin ilmastoa ohjaavasta
suurilmastosta kertova NAOindeksi, josta on tietoa 1820luvulta alkaen.

■ Oheisessa graafisessa esityksessä
ylempi lämpötilakäyrä kuvaa Suomen
vuotuisen keskilämpötilan poikkeamaa jakson 1961-90 keskiarvosta.
Käyrä on 10-vuotisjaksojen liukuva
keskiarvo.
■ Siitä näkyvät hyvin 1860-luvun katovuodet tai 1930-luvun kuumat kesät.
■ Sen sijaan käyrä ei kerro sitä
1930- ja 1990-lukujen eroa, että
1930-luvulla kesät olivat erittäin lämpimiä, mutta viime vuosikymmenellä
vuosien keskilämpötilaa nostivat leudot talvet.
■ Suomen keskilämpötila 1961-90
oli 1,6 astetta.
■ Alempi käyrä kuvaa puolestaan
Sodankylän vuotuista keskilämpötilaa
jaksolla 1908-2004.Vuoden 2004 arvo on alustava. Käyrä vastaa suunnilleen kymmenen vuoden liukuvaa
keskiarvoa.
■ Lapissa 1930-luku on edelleen
lämpimin 10-vuotisjakso.

1990-luku yhtä lämmin Suomessa kuin 1930-luku
Lämpötilan poikkeama jakson 1961-90 keskiarvosta
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Tuulisuus kasvaa, myös sateisuus voi tuoda tuhoja
ROVANIEMEN MAALAISKUNTA

1961-1990 ja 1971-2000 välillä.
■ Tämä koskee koko Suomea. Helsingin Kaisaniemessä muutos sydäntalven lämpötiloissa (joulu-helmikuu)
oli yksi aste (-4,8 asteesta leudontuminen -3,8 asteeseen). Sodankylässä

ILKKA KOSKINEN

Ilmastonmuutos
metsille arvaamaton
■ Pekka Mauno

hän luontainen ilmiö.
Se on mekanistiseksi ajateltuna kuin vieterisysteemi, joka tuppaa heilahtelemaan, hän
selittää.

mastonmuutoskenaariot.
Heikki Tuomenvirta sanookin,
että tässä ei ole kyse ilmastonmuutoksesta vaan satunnaisvaihtelusta. – Nao on ilmake-
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■ Puun vuosirenkaat, lustot, kertovat kasvukauden ilmastosta. Lapin män-

ty, erityisesti metsänrajalla, on tarkimpia menneiden vuosituhansien ilmastosta kertovia lähteitä.

Läteet: Heikki Tuomenvirta Ilmatieteen laitos, Matti Enbuska, Rovaniemen historia 1721-1990, Mauri Timonen
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