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Ulkoiset pakotteet eli laattatektoniikka sekä muutokset maan radan asemassa ja auringon 
aktiivisuudessa ovat perussyitä maapallon historian aikana tapahtuneille 
ilmastonmuutoksille. Nämä ulkoiset pakotteet muuttavat merien, jäätiköiden, 
manneralueiden, kasvillisuuden ja ilmakehän vuorovaikutussuhteita, minkä tuloksena 
ilmasto muuttuu. Ulkoisista pakotteista auringosta tulevalla säteilyenergian määrän 
vaihteluilla ja maan radan aseman muutoksilla on ollut vaikutusta niin pitkän, keskipitkän 
kuin myös lyhyen ajan ilmastonmuutoksiin.  

Useat mallit auringon säteilyenergian määrän pitkän aikavälin kehityksestä osoittavat 
pääpiirteissään sen, että maapallon synnystä (noin 4,6 miljardia vuotta sitten) alkaen 
auringon aktiivisuus on hitaasti kasvanut kohti nykypäivää. Viimeisen noin 100 
miljoonan vuoden aikana säteilymäärä on lisääntynyt noin prosentin verran, minkä on 
arvioitu kohottaneen maapallon keskilämpötilaa noin kahdella asteella. Kymmenien ja 
satojen tuhansien vuosien välein syklisesti tapahtuvat ilmastovaihtelut saavat alkunsa 
puolestaan niistä säteilymuutoksista, jotka johtuvat maapallon aurinkoa kiertävän radan 
muutoksista ja maapallon oman aseman muutoksista aurinkoon nähden. Maapallon 
aseman eksentrisyyden, prekession ja akselikulman muutoksien aiheuttamat vaihtelut 
maapallolle tulevassa aurinkoenergian määrässä ovat perussyy kylmien ja lämpimien 
ilmastovaiheiden sykliselle vuorottelulle. 

Auringon aktiivisuus muuttuu myös lyhyillä aikaväleillä. Auringon aktiivisuuden 
vaihtelut ovat syklisiä, syklien vaihdellessa 11 vuoden, 80 vuoden, 205 vuoden ja 2200 
vuoden periodeissa. Vaikka auringon aktiivisuuden pakotevaikutuksen suuruutta lyhyen 
ajan ilmastomuutoksiin ei tarkasti tiedetä, on perusteltua olettaa, että auringon 
aktiivisuuden (TSI) vaihtelut vaikuttavat yläilmakehän otsonin muodostumiseen ja lopulta 
ilmavirtausten kiertoon, kun taas kosmisen säteilyn vaihtelujen oletetaan vaikuttavan 
pilvien muodostumiseen ja tätä kautta säteilyn heijastumiseen.  

Vaikka auringosta maapallolle tuleva säteily ja siinä tapahtuvat muutokset ovat tärkein 
ilmaston kehitystä määräävä tekijä, se miten auringon aktiivisuuden muutokset lopulta 
vaikuttavat maapallon ilmastoon riippuu maapallon eri sfäärien sisäisistä kytkennöistä.  
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Auringon magneettisen aktiivisuuden vaihtelut ovat historiallisesti tärkein 
ilmastonmuutostekijä lyhyehköillä (muutaman tuhannen vuoden) ajanjaksoilla. Auringon 
aktiivisuuden tärkeimmät nykyiset vaihteluperiodit (n. 80 vuotta ja 210 vuotta) ovat 
vaikuttaneet ilmastonmuutokseen jo miljoonia vuosia sitten. Auringon aktiivisuus on 
vaihdellut erittäin paljon viimeisen sadan vuoden aikana. Aurinko oli 1920-luvulta 
vuoteen 2000 aktiivisempi kuin tuhanteen tai jopa tuhansiin vuosiin. Tätä aikaa kutsutaan 
nykyään Moderniksi maksimiksi.  

Toistaiseksi arviot Auringon ilmastovaikutuksesta perustuvat pääosin Auringon 
kokonaissäteilyn mitattuun ja arvioituun kehitykseen. Viimeisten 100–400 vuoden osalta 
arviot vaihtelevat merkittävästi, joten niiden perusteella ei voi tehdä pitäviä 
johtopäätöksiä. Suurin syy IPCC:n arvioon Auringon pienehköstä suhteellisesta osuudesta 
viimeaikaisessa ilmastonmuutoksessa on se, ettei Auringon kokonaissäteily ole kasvanut 
viimeisten 30–40 vuoden aikana, toisin kuin globaali lämpötila.  

Auringolla on kuitenkin havaittu olevan muitakin tapoja vaikuttaa ilmakehään ja 
ilmastonmuutokseen kuin säteilyn kautta. Nämä liittyvät Auringon hallitsemiin 
varattuihin hiukkasiin (ja mahdollisesti sähkökenttiin), jotka voivat muuttaa ilmakehän 
kemiaa, optisia ominaisuuksia, pilvisyyttä sekä virtausrakenteita. Näiden vaikutusten 
globaalia merkitystä ei voida vielä arvioida luotettavasti. Mielenkiintoista on kuitenkin, 
että näiden tekijöiden ajallinen muutos on ollut erilainen kuin kokonaissäteilyn kehitys, ja 
jatkanut kasvuaan 1990-luvulle asti. Vaikka kokonaissäteily muodostaakin ilmaston 
perusteet maapallolle, on mahdollista, että ilmastonmuutosta hallitsevatkin varatun 
avaruuden tuottamat vaikutukset. Tällöin ajallisen kehityksen perusteella tehty arvio 
Auringon pienehköstä ilmastovaikutuksesta kumoutuisi ja se voisi olla jopa hallitseva.  

Koska Modernin maksimin kaltaisten jaksojen kesto on vain n. 80 vuotta, on 
todennäköistä, että edellisen aurinkosyklin laskevalla kaudella alkanut poikkeuksellisen 
heikko aktiivisuus on osa Modernin maksimin loppua ja ennakoi huomattavasti 
heikompaa aktiivisuutta. Myös Auringon kokonaissäteily saavutti vastikään alimman 
mitatun tasonsa. Tämän perusteella kaikki aurinkoperäiset ilmastotekijät heikkenisivät 
lähivuosina. Vasta silloin on mahdollista tehdä luotettava arvio Auringon osuudesta 
ilmastonmuutokseen.  
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