
Uskomatonta (?) 
Ilmastoseikkailuja 
twitterissä

Ari Laaksonen

Ilmatieteen laitos



Hieman taustoitusta

• Ennen vuotta -98 olin tutkinut/opettanut lähinnä aerosoliasioita, toki 
ilmastonäkökulmakin mukana

• 1998 aloitin ympäristöfysiikan professorina Kuopiossa, luennoin 
m.m. ilmastonmuutoskursseja

• 2008 siirryin Ilmatieteen laitoksen ilmastonmuutos-yksikön 
päälliköksi

• 2009: ”Climategate”. Alkoi tulla s-postia ja puhelinsoittoja sekä 
huolestuneilta kansalaisilta että ”ilmastoskeptikoilta”.

• Paljon mediahaastatteluja sekä ilmastonmuutoksesta yleisesti että 
meneillään olevista sää/ilmasto-ilmiöistä.



TWITTER

• Loin Twitter-tilin marraskuussa 2017 kun Ilmatieteen laitoksen 
johtajille järjestettiin pieni koulutustilaisuus aiheen tiimoilta.

Alussa twiittailin lähinnä mielenkiintoisista artikkeleista



SARKOMAA JA RUOTTU

• Elokuussa 2019 seuraajia oli noin 280. Twiittailin silloin tällöin ja 
osallistuin satunnaisesti ilmastoaiheisiin keskusteluihin

• 8.8.2019 joku kysyi minulta Maaseutumediassa hieman aiemmin 
ilmestyneestä julkaisusta, kirjoittajina Lappeenrannan teknillisen 
yliopiston emeritusprofessorit Pertti Sarkomaa ja Seppo Ruottu

• Noin vuotta aiemmin minä ja erikoistutkija Petri Räisänen olimme 
vaihtaneet useamman sähköpostin SR:n kanssa heidän 
kirjoitelmastaan. Heillä oli uskomattomia väärinkäsityksiä 
ilmastoasioista, eivätkä he ottaneet millään lailla onkeensa 
kommenteistamme, päinvastoin.









11.8. Perussuomalainen 

pikkupoliitikko syyttää 

Ilmatieteen laitosta 

politisoituneesta 

tutkimuksesta ja vaatii 

minulta julkista vastinetta 

SR:n ”kritiikkiin”. 



Kävin keskustelua k.o. 

henkilön kanssa. Sen 

seurauksena päätin twiitata

yhdestä SR:n älyttömyydestä 

ja selittää missä he menevät 

metsään.



Seuraavana aamuna asia 

kaiveli yhä sen verran, 

että päätin jatkaa.



Kirjoitin kolme 

ketjua 12.8. ja 

yhteensä 

kymmenisen ketjua 

seuraavina päivinä. 





Kävikin niin, että aika moni tykkäsi, 

yllätyksekseni twiittaukseni nousi 

”viraali-ilmiöksi” 12.8.





Viikon jälkeen päätin, että saa 

riittää, viimeinen ketju käsitteli 

SR:n ”ilmastomallin” 

säteilynkuljetuksen 

virheellisyyttä



#SRmunaukset suurinpiirtein kolminkertaisti seuraajamääräni lähelle 
tuhatta. Sen jälkeen seuraajia tullut korkean profiilin suosittelijoiden 
kautta ja yksittäisten twiittien seurauksena. Tällä hetkellä seuraajia 
vajaat 5500. 



Haja-ajatuksia twiittaamisesta

• Twitter sopii minulle, olen muutenkin aika lyhytsanainen yleensä.

• Tällä hetkellä suurin osa twiiteistäni on keskustelua 
”ilmastoskeptikkojen” kanssa. Tarkoitukseni ei ole yrittää 
käännyttää heitä, vaan esittää mahdollisimman selkeästi miksi he 
ovat väärässä. Ajattelen pääasiallisen yleisöni olevan sivusta 
seuraajia.

• Twiittaan omalla tyylilläni, vähän kuin juttelisin kaverin kanssa. Osa 
ihmisistä ei pidä siitä, suurin osa tuntuu pitävän.



Haja-ajatuksia twiittaamisesta

• Koitan pitää twiittaamisessani mukana tietyn viihdearvon. Välillä 
tämän takia ollaan ehkä hyvän maun rajoilla.

• Osaa kansalaisista närkästyttää kun virkamies ei ota kiltisti kuraa 
niskaansa ja pidä suutaan kiinni. Näille henkilöille muistuttaisin, 
että olen itsekin veronmaksaja, veronmaksajat eivät määrää 
tehtävänkuvaani vaan Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja.

• Itse pidän twiittaamistani tieteestä tiedottamisena. 



Haja-ajatuksia twiittaamisesta

• Pitäydyn tieteessä, kieltäydyn poliittisesta keskustelusta. 
Ilmastonmuutoksen hillintäkeinoistakin keskustelen vain 
yleisluontoisella tasolla.

• Blokkikynnykseni on korkea jo Ilmatieteen laitoksen some-politiikan 
takia. Blokki tulee ainoastaan hyvin asiattoman käytöksen takia.

• Keskusteluista: ”skeptikot” usein yrittävät vaihtaa aihetta kun eivät 
osaa vastata. Kannattaa pysyä tarkkana.



Haja-ajatuksia twiittaamisesta

• Jos tulee twiitattua virheellistä informaatiota, on paras myöntää se 
samantien

• Jo ennen twitteriä käytin melko paljon työaikaani vastaten 
”skeptikkojen” sähköposteihin ja puheluihin. Minusta on parempi, 
että keskusteluni heidän kanssaan on kaikkien nähtävillä.

• Kiva havaita, että twiittailuni on ehkä jossain määrin innostanut 
nuorempaakin tutkijakaartia talkoisiin mukaan.



Kiitos!


