Vaikuttiko äkillinen
ilmastonmuutos hellenismin
syntyyn ja sitä kautta
meidänkin kulttuuriimme?
ISMO AALTONEN

Johdanto
Viidennellä vuosisadalla ennen ajanlaskun
alkua Euroopassa asuneet ihmiset kokivat todennäköisesti kovia. Siitä kertovat esimerkiksi
vähäisten arkeologisten löytöjen jakso Pohjois-
Euroopassa, nopeat muutokset maa- ja metsä
taloudessa, kelttien Hallstatt-kulttuurin levittäytyminen etelämmäs ja lopulta kuihtuminen
sekä Aleksanteri Suuren nousu (esim. Büntgen
ym. 2011; Myrdal & Morell 2011; Cartwright
2016; Söderlund 2021). Monien mullistusten
ja Aleksanteri Suuren valtakunnan jälkeen itäisellä Välimerellä ja Lähi-idässä vallitsi hellenismiksi kutsuttu kulttuuripiiri, joka oli kuin
sulatusuuni, joka vaikutti moniin kansoihin
ja imperiumeihin. Hellenismin perintö vaikuttaa vielä nykyäänkin esimerkiksi taiteissa,
tieteissä ja politiikassa.
Edellä mainittuihin asioihin saattaa liittyä
tuohon aikaan ilmastossa tapahtuneet muutokset. Suomalaisista puista on onnistuttu tekemään yksi maailman pisimmistä lustokalen
tereista. Se kattaa yli 7500 vuotta, ja k ertoo
menneistä ilmastonvaihteluista Lapissa (esim.
Helama ym. 2002). Lustokalenterin valmistu
mista pitkään vaikeuttanut näytteetön ajanjakso välillä 350–170 eaa. saatiin paikattua vasta
kymmenien vuosien työn jälkeen. Helaman
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ym. (2002) mukaan viides ja neljäs vuosisata
eaa. erottuvat kylminä, mutta molemmin puolin tätä kylmää jaksoa on viitteitä lämpimistä
kausista (kuva 1). Myös aineiston kylmimmät
vuosikymmenet osuvat näihin viileisiin vuosisatoihin. Tutkimusten perusteella Islannissa
jäätiköt laajenivat nopeasti ja nykymuotoinen
Vatnajökull-jäätikkö alkoi muodostua subatlanttisen kauden alkuvaiheessa 400-luvulla eaa.
(Björnsson & Pálsson 2008; Björnsson 2017).

Muutosten mahdollisia syitä
Ennen teollista aikaa holoseenin ilmastoon
ovat vaikuttaneet useat ulkoiset tekijät. Karkeasti ottaen Maan kiertoradan ja akselin
muutokset vaikuttavat tuhansien vuosien, auringon aktiivisuus satojen vuosien ja vulkaaninen toiminta kymmenien vuosien aikajänteillä
(esim. Bradley 2003).
Maapallon radan muodon ja akselin asennon muutokset (Milankovićin jaksot) ja niiden yhteisvaikutukset aiheuttavat vaihtelua
maapallolle tulevaan auringon energiaan ja
sen jakaumaan eri leveysasteille. Nämä ovat
ilmaston kannalta merkittäviä muutoksia pi
demmillä ajanjaksoilla, ja esimerkiksi periheliliikkeen vaikutus voidaan nähdä holoseeniGEOLOGI 73 (2021)
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Kuva 1. Lustotutkimuksiin perustuva sadan vuoden kesälämpötilojen keskiarvon vaihtelu (Helama ym.
2002 mukaan). Huom. suuret vaihtelut 600 eaa. jälkeen.
Figure 1. 100-year means of century-wise midsummer temperatures based on tree-ring record (redrawn
from Helama et al. 2002). Note the strong changes after 600 BCE.

kaudella, mutta holoseenin sisäisten nopeiden
muutosten selittämisessä ne lienevät liian hitaita (esim. Borzenkova ym. 2015).
Auringon aktiivisuuden muutosten on
osoitettu vaikuttavan ilmastoon, vaikka suorista vaikutuksista käydään keskustelua (esim.
Owens ym. 2017). Auringon aktiivisuudessa
on havaittu tunnetun 11 vuoden syklin lisäksi
harvemmin toistuvia tapahtumia sekä merkittävää kaoottisuutta (Tlatov & Pevtsov 2017;
Usoskin 2017). Holoseenin aikana tapahtunut
yksi muutos auringon aktiivisuudessa on nopea pudotus, joka alkoi noin 430 eaa. ja saavutti minimin pohjan noin 360 eaa. Kyseisen minimin kestoksi arvioidaan 60 vuotta (Usoskin
ym. 2007 ja kuva 2; ks. myös Vieira ym. 2011).
Maan magneettikentän muutokset vaikuttavat ilmastoon sekä ionosfäärin toiminnan kautta että aurinkotuuleen vaikuttamalla.
Magneettikentän suunnassa, kallistumassa
(inklinaatiossa) ja voimakkuuden vaihtelussa
on tapahtunut voimakkaita ja nopeita muutoksia 700–200 eaa. (esim. Knudsen ym. 2008;
Avery ym. 2017). Maan m
 agneettikenttä
vaikuttaa kosmisen säteilyn voimakkuuteen

Maassa, mutta auringon aktiivisuudella on
suurempi merkitys: kun aurinko on aktiivinen,
kosminen säteily on vaimeampaa. Holoseenin
aikana tapahtunutta kosmisen säteilyn vaihtelua on tutkittu sen tuottamista hiilen ja berylliumin isotoopeista esim. jäätikkökairauksin ja
puiden vuosilustoista (Steinhilber ym. 2012).
Kosminen säteily toimii paitsi merkkinä auringon toiminnasta myös pilvien muodostumista lisäävänä tekijänä (Marsh 2000). Joissakin
tutkimuksissa on esitetty yhteyksiä ilmaston,
auringon aktiivisuuden ja Maan magneettikentän nopeiden muutosten välillä, ja saatu
käsitys ulkoisten tekijöiden aiheuttamista
kylmistä ja osin kosteista kausista liittyen 760
ja 360 eaa. auringon aktiivisuusminimeihin
(esim. Dergachev ym. 2004).
Tulivuorten hiukkas- ja kaasupäästöjen
suorat ja epäsuorat vaikutukset voivat selittää
monet katastrofaaliset ja pitkäkestoisetkin ilmastonmuutokset (esim. Kobashi ym. 2017).
Vulkaanisen toiminnan ajatellaankin olleen
esiteollisen ajan merkittävin tekijä nopeissa ilmastonmuutoksissa (Borzenkova ym. 2015).
Tulivuorista purkautuvasta rikkidioksidista
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Kuva 2. Holoseenin loppupuolelle rekonstruoitu kohinasuodatettu auringonpilkkuaktiivisuus (Usoskin ym.
2007 mukaan).
Figure 2. Late Holocene noise filtered sunspot activity (redrawn from Usoskin et al. 2007).

muodostuu ilmakehässä sulfaattiaerosoleja,
jotka lisäävät ilmakehän albedoa ja vaimentavat auringonvaloa laajalla spektrillä. Vulkaaninen toiminta voi olla myös laukaiseva tekijä
muiden ilmastoa muuttavien tekijöiden vaikutuksen yhteydessä (Cole-Dai 2010). Jäätikkökairausten perusteella n. 425 eaa. maapallolla
alkoi yli kymmenen vuotta kestänyt purkaustoiminta, jolla on saattanut olla globaaleja
vaikutuksia (Jiang ym. 2012; Sigl ym. 2015).
Myös impaktit voivat aiheuttaa ja ovat aiheuttaneet isoja ja monimutkaisia vaikutuksia
mm. nostamalla pölyä ilmakehään tai laajojen metsäpalojen kautta, ja niiden monenlaiset vaikutukset voivat vahvistaa tai heikentää
toisiaan erityyppisten törmäysten tapauksissa.
Merkittäviä ilmastovaikutuksia aiheuttaneita
impakteja ei liene tapahtunut viimeisten tuhansien vuosien aikana (esim. Schmieder &
Kring 2020 lähteineen).
Kasvihuonekaasujen määrä ilmakehässä
on kasvanut holoseenin aikana. Ennen teollisen ajan merkittävää lisäystä muutos on ollut
kuitenkin hyvin hidasta, eikä sen arvioida aiheuttaneen ainakaan nopeita muutoksia ilmas78

toon (esim. Borzenkova ym. 2015). Näihin
aiempiin rauhallisiin muutoksiin ovat vaikuttaneet muun muassa kasvillisuusmuutokset,
turpeen muodostuminen, korallien kasvu ja
valtamerten geokemia (Joos ym. 2004).
Meri-ilmakehäsysteemissä nähdään monenlaisia heilahteluja. Jaksottaisista muutoksista tunnetuimmat ovat ENSO (engl. El
Niño Southern Oscillation) ja NAO (engl.
Northern Atlantic Oscillation). Kun NAO-
indeksi on negatiivinen, Pohjois-Euroopassa
on talvella kylmempää ja kuivempaa, mutta
Välimeren pohjoispuolella sataa paljon. Myös
pohjoisen keväät ja kesät ovat tavallista kylmempiä mutta kosteampia (Met Office 2021;
Ascoli ym. 2017).
Kun NAO-indeksin vaihtelua on tarkasteltu yhdessä pidemmän aikavälin vaihtelun
AMO:n (engl. Atlantic Multidecadal Oscillation) kanssa, on havaittu yhteyksiä Euroopan
ilmasto-oloihin. Viidennellä vuosisadalla eaa.
alkoi jakso, jolloin molemmat indeksit olivat
negatiivisia (Van Vliet-Lanoë ym. 2014 ja kuva
3). Tähän vaiheeseen on liitetty muun muassa
erityisen hidas tippukivien muodostuminen
GEOLOGI 73 (2021)
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Kuva 3. Pohjois-Atlantin ilmasto kytkettynä AMO+/- ja NAO+/- -vaiheisiin ja Euroopan historiallisiin ajanjaksoihin. La Tène -kulttuurin aikaan Pohjois- ja Itä-Eurooppa ovat olleet hyvin kylmiä (d). Roomalainen
ilmasto-optimi alkoi tämän jälkeen (a). AMO: Atlantic Multidecadal Oscillation, NAO: North Atlantic Oscillation (Van Vliet-Lanoë ym. 2014 mukaan).
Figure 3. North Atlantic climate linked with AMO+/NAO+ and AMO-/NAO- phases and historical periods
in Europe. La Tène -era was very cold in the northern and eastern Europe (d). After this cold period, the
Roman Optimum began (redrawn from Van Vliet-Lanoë et al. 2014).

Skotlannissa, poikkeuksellisen vähäiset sateet
Norjassa ja voimakas karkean aineksen sedimentaatiopulssi Pohjois-Atlantilla (Stewart
ym. 2017; Poirier ym. 2017).

Vaikutuksia ihmiselämään
Edellä esitettyjen tulkintojen ja mallien perusteella ajanjakso noin 450–300 eaa. vaikuttaa
olleen ilmaston kannalta poikkeuksellinen.
Ainakin Euroopassa oli kylmä, ja esimerkiksi
Balkanilla saattoi talvisin sataa runsaasti ja olla
kesällä kuivaa ja viileää. Pohjois-Afrikassa on
taas saattanut kesäisin sataa poikkeuksellisen

paljon. Holoseenin ilmastonmuutoksilla on
ollut iso merkitys sivilisaatioiden vaiheisiin.
Esimerkiksi puutteet Euroopan arkeologisissa
aineistoissa 800–650 ja 400–100 eaa. on tulkittu merkkinä ilmastonmuutosten aiheuttamista laajoista asuinalueiden hylkäämisistä
(Tinner ym. 2003). Auringon aktiivisuusminimien välinen ajanjakso ensimmäisen vuosituhannen eaa. puolivälissä (ks. kuva 2) on esimerkiksi nykyisen Irakin alueella ollut hyvin
kuiva, ja sen arvioidaan vaikuttaneen muun
muassa Assyrian imperiumin romahtamiseen
(esim. Sinha ym. 2019).
Antiikin arkeologiaa tutkineen ja historiaa
laajasti tuntevan arkkitehdin ja tiedetoimitta-
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Kuva 4. Aleksanteri Suuri roomalaisessa mosaiikissa. Kuva: Berthold Werner, Wikimedia Commons
(CC BY-SA 3.0).
Figure 4. Alexander the Great, a Roman mosaic. Photo: Berthold Werner, Wikimedia Commons (CC BY-SA
3.0).

jan Aaro Söderlundin mukaan edellä mainitun
puulustoajoituksen hankalimman selvitysvaiheen taustalla olevat tekijät ovat vaikuttaneet
muun muassa Persian imperiumin loppuun
ja samanaikaisten kiinalaisten, intialaisten,
persialaisten ja kreikkalaisten filosofien olevaisuuden perusteita koskeviin pohdintoihin.
Hän liittää samaan maanviljelyä haitanneen
maannosten huuhtoutumisen Kreikan rinne
pelloilta, Ateenan kiristyneen verotuksen, tarpeen uudelle akveduktille, Perikleen ruton
430 eaa., Ateenan konkurssin 405 eaa, vallankumoukset Ateenassa ja Roomassa sekä
Hallstatt-kulttuurin loppumisen Euroopassa
(Dreibrodt ym. 2020; Söderlund 2021).
Alun perin Kreikkaa asuttaneet helleenit
muuttivat suurin joukoin ilmastopakolaisiksi
esimerkiksi etelään, Mesopotamiaan, Egyptiin
ja Kyrenaikaan. Saman ilmiön toinen puoli on
80

Aleksanteri Suuren maailmanvalloitus (kuva
4). Lähtö näyttää olleen tavallaan pakon sanelema. Välimeren alueella valta painui vihertyneeseen Afrikkaan. Herodotos kertoo
(n. 450 eaa.) kuinka Libyassa viljeltiin viljavia
vainioita. Keskeisin kreikkalainen valtio oli
pian Egypti, ja Karthagosta tuli juuri täksi
ajaksi maailmanluokan suurvalta (Söderlund
2021; Kallenautio & Söderlund 2010; 2011a,
b). Söderlundin (2021) mukaan Suomi tyhjentyi noihin aikoihin lähes kokonaan. Pohjolan pronssikauden lopun ja rautakauden alun
välivaihe on arkeologisesti hyvin hiljainen, ja
monin paikoin on viitteitä asutuksen vähenemisestä ja vaikeuksista maanviljelyssä (esim.
Myrdal & Morell 2011).
Euroopan vaikea ajanjakso loppui mahdollisesti yhtä nopeasti kuin alkoikin. Aurinko
paistoi taas lämpimämmin, satoi sopivasti, ja
GEOLOGI 73 (2021)

alkoi ns. roomalainen ilmasto-optimi. Taustatekijöitä Karthagon kukistumiselle, vallan
painopisteen palaamiselle Välimeren pohjoisrannalle, ja Rooman valtakunnan nousulle
hellenismin perustalle on pohdittu paljon
(esim. Murphey 1951). Voisiko taustalla olla
ilmasto-olojen heilahdus asentoon NAO+,
AMO+ (ks. Van Vliet-Lanoë ym. 2014)? La
Tène täytti Hallstattin-kulttuurin jättämän
tyhjiön Keski-Euroopassa, ja väestö kasvoi
taas täällä pohjoisessakin (Cartwright 2016,
Söderlund 2021).
Länsimaisen kulttuurin juuret ovat muinaisen Mesopotamian sivistystä kantaneessa
hellenismissä, ja Rooma antoi sille sysäyksen
eteenpäin. Se on vaikuttanut voimakkaasti
koko ihmiskuntaan. Se kasvoi keskiajan läntisessä kristikunnassa, ja muotoutui renessanssin, uskonpuhdistuksen, valistuksen, teollisen
vallankumouksen, tieteellisen vallankumouksen ja liberaalin demokratian myötä, ja sen
taustalla on eräs muinainen ilmastonmuutos.
FM ISMO AALTONEN

(ismo.aaltonen@gtk.fi)
Energia ja rakentamisen ratkaisut
Geologian tutkimuskeskus
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Summary
Effect of an ancient climate change to
Mediterranean cultures
Archaeological evidence and the current
understanding of European history reveal
challenging times, cold and deviations in
precipitation, bad crops etc., beginning in the
middle of the 5th century BCE. The changes
in the Earth’s orbit and axial obliquity as well

as pre-industrial changes in greenhouse gas
concentrations in the atmosphere seem to
have been too slow to cause such fast climate
changes. Solar irradiance, the history of
which has been studied based on cosmogenic
isotopes in ice cores and tree-rings, varied
in many frequencies, but mechanisms of its
direct influence on climate are debated.
Fluctuations in the ocean-atmosphere
system may cause global and regional climate
changes. Northern Atlantic Oscillation
(NAO) and El Niño Southern Oscillation
(ENSO) are the most well-known. In
addition to NAO, a larger-amplitude Atlantic
Multidecadal Oscillation (AMO) has an
influence in North America and Europe. Also,
aerosols from volcanic eruptions can affect
the climate system few years after a single
eruption, but also long-term effects exist, and
volcanic activity can be in the background of
the implied climate changes of the 5th century
BCE.
Climate that was bad for traditional
agriculture may have been one important
factor in triggering significant societal changes,
e.g., around the Mediterranean in the 5th
and the 4th century BCE. For example, after
exceptionally poor times, Macedonian army
of Alexander the Great was keen on searching
for better lands, and started changing the
world after crossing the Dardanelles.
Climate change of this era thus had
potentially significant consequences for the
Hellenistic Greece and the Roman Imperium,
which further laid foundations for the Western
Civilization, later influencing the whole world.
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