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1. Johdanto

1.1 Esittely

Lumipeite muodostuu useista päällekkäisistä ja eripaksuisista kerroksista. Kerrokset
voidaan erottaa toisistaan mm. kidekokojen ja -muotojen sekä lumikiteiden
sidostuneisuuden avulla. Lumikiteitä ja niiden välisiä sidoksia muovaavat
metamorfoosit ovat jatkuvia termomekaanisia prosesseja, jotka alkavat heti lumi sateen
jälkeen ja jatkuvat lumen sulamiseen asti. Metamorfoosien johdosta myös seuraavat
lumipeitettä kuvaavat fysikaaliset ominaisuudet muuttuvat talven kuluessa: tiheys,
huokoisuus, lämmönjohtavuus, heijastuskyky sekä kokoonpuristuvuus. Lumen
metamorfooseja ja niihin vaikuttavia tekijöitä on maailmalla tutkittu paljon. Suomessa
tutkimus on kuitenkin viime vuosiin asti ollut varsin vähäistä. Samanaikaisesti tämän
tutkimuksen kanssa on valmisteilla Sirpa Rasmuksen Pro gradu -tutkielma aiheesta
“Lumipeitteen rakenne ja rakenteen muutos talven aikana Etelä- ja Pohjois-Suomessa.” 

Ajallisen vaihtelun lisäksi lumipeitteessä havaitaan huomattavaa rakenteen alueellista
vaihtelua, joka johtuu pääasiassa ilmastollisista tekijöistä. Lumipeitteen kerrosrakenteen
alueellista vaihtelua on tutkittu käytännössä varsin vähän, koska laajoja alueita kattavan
tutkimuksen suorittaminen on työlästä ja aikaa vievää. Kerrosrakenteen vaihtelun
systemaattinen tutkiminen on tähän mennessä keskittynyt Alaskaan ja Japaniin.
Alaskassa saavuttujen tulosten pohjalta on kehitetty globaali lumen rakennetta kuvaava
malli. Mallin avulla on koko pohjoisen pallonpuoliskon lumipeite jaettu kuuteen eri
lumiluokkaan. Mallin lumiluokat perustuvat lumipeitteessä havaittujen kerrosten
määrään ja rakenteeseen (Sturm ja muut 1995). 

Monet ajankohtaiset ja käytännönläheiset ongelmat, joiden yhteydessä lumipeitteen
alueellisen vaihtelun tuntemisella on suuri merkitys, ovat vielä täydellisesti
ratkaisematta. Tärkeimpinä näistä voidaan pitää lumen vesiarvon määrittämistä
satelliittikuvista sekä lumenpinnan energianvaihdon parametrisointia ilmastomalleissa.
Alueellinen vaihtelu vaikeuttaa myös huomattavasti luotettavien ennusteiden laatimista
ajoneuvoille lumipeitteen upottavuudesta sekä vuoristoissa lumivyöryriskin arviointia. 

Suomen sijainti 60°N ja 70°N leveyspiirin välissä tekee luonnostamme erityisesti lumen
alueellisen vaihtelun tutkimukseen soveltuvan koekentän. Suomen talvinen luonto on
lähes ainoita paikkoja maailmassa, missä voidaan alppiluokkaa lukuunottamatta
käytännössä havainnoida lähes kaikkia eri lumiluokkia. Topografiamme tasaisuus
yksinkertaistaa lisäksi huomattavasti tulosten käsittelyä sekä helpottaa syiden
löytämistä eri lumiluokkien välisille eroavaisuuksille. Yksi lumipeitteemme
ainutlaatuisista ominaisuuksista on lumen maaliskuisen maksimisyvyyden arvon tasainen
kasvaminen etelän ajoittain lumettomista alueista aina Metsä-Lapin yli metrin syvyisiin
hankiin. Toinen erikoisuus on pysyvän lumipeitteen kestoajan vaihtelu etelän noin 100
päivästä pohjoisen yli 250 päivään.

Tutkimus on ensimmäinen laatuaan Suomessa ja se toteutettiin keräämällä
maastohavaintoja lumipeitteen kerrosrakenteesta 19 pisteessä Suomessa. Havainnot
kerättiin vuoden 1998 tammi- sekä maaliskuussa. Huolimatta poikkeuksellisen
lämpimästä talvesta tuloksista ilmenee, että Suomessa on vähintään viisi fysikaalisilta
ominaisuuksiltaan toisistaan poikkeavaa lumiluokkaa. Lumiluokkien väliset
maantieteelliset rajat jätettiin kuitenkin vielä vetämättä, koska sitä varten tarvittavan
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aikasarjan kerääminen on kesken. Lumiluokkien väliset rajat riippuvat hyvin paljon
talvella vallitsevista sääoloista, joten yhden talven perusteella ei ole mielekästä
määrittää tarkkoja rajoja.

1.2 Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena oli selvittää Suomen lumipeitteen
kerrosrakenteessa esiintyvää alueellista vaihtelua sekä selvittää siihen vaikuttavia syitä.
Vastaavaa näin yksityiskohtaista ja systemaattista lumipeitteen rakenteen selvitystä ei
Suomessa ole aikaisemmin tehty. Toisena tavoitteena oli lumen rakennetta kuvaavan
globaalin mallin toimivuuden testaaminen Suomessa. Mallin mukaan Suomessa
voitaisiin havaita viisi erilaista lumiluokkaa. Mittaus-tulokset tallennettiin myös alkavan
aikasarjan pohja-aineistoksi. Tietoja voidaan myöhemmin käyttää hyväksi esimerkiksi
tarkasteltaessa ilmaston mahdollisen lämpenemisen vaikutusta lumen rakenteeseen.

Yleisesti ottaen tämän hetkinen lumitutkimus keskittyy edelleen samoihin ongelmiin
kuin lähes sata vuotta sitten. Suuret kysymykset kuten lumivyöryjen ja tulvien
reaaliaikainen ennustaminen ovat yhä edelleen täydellisesti ratkaisematta. Näiden
ongelmien parissa tehdäänkin edelleen paljon perustutkimusta. Myös lumipeitteen
fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien vaikutusta eläimiin ja kasveihin on tutkittu
viime vuosina huomattavasti aiempaa enemmän (Jones 1998). Kokonaan uutena
tutkimuskenttänä voidaan pitää lumen roolin selvittämistä ilmastokysymyksissä, johon
myös tämä Suomen lumipeitteen rakennetta kartoittava tutkimus globaalin lumimallin
testaamisen osalta liittyy. 

1.3 Lumipeitteen merkitys

Monissa paikoissa maapallolla lumen kevätsulanta on alueen merkittävin hydrologinen
tapahtuma vuoden aikana. Makeasta vedestä jopa 80% on sitoutunut lumeen ja
jäätiköihin (Peixoto ja Abraham 1992). Kuiva lumi heijastaa 90% siihen osuneesta
auringon lyhytaaltoisesta säteilystä takaisin avaruuteen. Märkäkin lumi heijastaa vielä
50% eli moninkertaisesti lumettomaan maahan verrattuna (Colbeck 1988).
Heijastuskyvyn lisäksi lumi eristää hyvin ja estää näin lämpöä karkaamasta maaperästä
pois. Lumipeitteellä on siis valtava rooli maapallomme energiatasetta muovaavana
tekijänä, mikä tulee huomioida ilmastonmuutosennusteita laadittaessa.

Suuret lumimäärät aiheuttavat sulaessaan tulvia ja ravinteiden huuhtoutumista.
Lumisateella on myös suuri osuus maaperän ja vesistöjen happamoitumiseen, sillä
suuren pinta-alan ja muodostumistavan vuoksi ilmassa leijuviin lumihiutaleisiin
kerääntyy runsaasti epäpuhtauksia (Granberg 1998). Talvisin lumipeite toimii
ravinteiden ja saasteiden nieluna, josta ne keväisin lumen sulaessa äkisti vapautuvat
vesistöihin. Saasteiden on havaittu liukenevan sulamisen alkuvaiheessa, jolloin
seurauksena on usein jopa kuormituskyvyn ylittäviä annoksia. Suuret yksittäiset
lumisateet haittaavat lisäksi monin tavoin liikennettä ja kasvattavat lumivyöryriskiä.
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Lumipeitteen virkistävää ja esteettistä vaikutusta ei pidä myöskään unohtaa. Kävely- tai
hiihtoretki lumisessa luonnossa on varmasti unohtumaton elämys henkilölle, joka tekee
sen ensimmäisen kerran. Kemiin vuosittain rakennettava lumilinna sekä Lapissa
sijaitsevat  lumisaunat ovat hyviä esimerkkejä lumirakentamisesta.

Lumipeitteellä on myös positiivisia vaikutuksia mm. liikenteeseen. Se mahdollistaa
lumiajoneuvojen ja metsätyökoneiden liikkumisen tiettömillä paikoilla, joilla ei
lumettomana aikana voi maaston kulumisen takia kulkea. Elintarviketeollisuudessa
käytetään puolestaan hyödyksi pakastekuivausta, joka keksittiin tutkittaessa
lumikiteiden uudelleenkiteytymisprosesseja. Pohjois-Amerikassa uudelleenkiteytymistä
on käytetty hyväksi myös jätevesien puhdistuksessa (White ja Szpaczynski 1998).

“Ehkäpä jonkin ajan kuluttua havaitaan, että lumi, jota meillä Suomessa on niin paljon,
itse asiassa onkin perin hyödyllinen aine, jonka hyvät puolet ylittävät haitat, joita sillä
epäilemättä myös on.” Angervon (1952) lausahdus on vielä lähes 50 vuoden jälkeenkin
hyvin ajankohtainen, sillä monia lumen hyötykäyttöön soveltuvia ominaisuuksia on
varmasti vielä keksimättä.

1.4 Lumen tutkimuksen historiaa maailmalla

Lumipeitteen merkitys ihmiskunnalle ei ole paljastunut sattumalta. Lumen tutkimuksen
alalla on jo kauan tehty uraa uurtavaa työtä. Jo kreikkalaisen filosofi Strabon tiedetään
ihmetelleen, miksi vuoristoissa lumi ulottuu pohjoisrinteillä alemmaksilaaksoon kuin
etelärinteillä. Aristoteles puolestaan erotti kirjoittamassaan kirjassa maanpinnalle
muodostuvan kasteen ja huurteen ilmassa muodostuvista vesi-, lumi- ja raesateista.
Tosin hänen teoriansa aiheesta pohjautuivat vielä paljolti vesi-, ilma- ja tuliteoriaan. Jo
10 jKr. Arabialaiset oppineet tiesivät: “Pienet sadehiukkaset yhtyvät toisiinsa ja
puristuvat yhteen, niistä tulee pisaroita, jotka kasvavat painossa ja putoavat pilven läpi.
Jos ne matkan varrella kohtaavat kylmyyttä, ne jäätyvät ja muodostuvat rakeiksi.”
Ensimmäisenä tieteellisenä lumitutkijana voidaan pitää Uppsalan arkkipiispaa Olaus
Magnusta, joka 1555 julkaisi kuvia lumikiteistä. Hänen mukaansa pohjoiseen päin
siirryttäessä erimuotoisten lumikiteiden määrä kasvaa. Hän lienee myös ensimmäinen,
joka mainitsi lumikiteiden kuusikulmaisen muodon. Decartesin vuonna 1635 piirtämät
lumikuviot käsittelevät jo useanlaista lumisadetta. Varsin kuvaavaa lumitieteen hitaalle
kehitykselle on se, että kidetutkimuksessa alettiin käyttämään mikroskooppia vasta 150
vuotta sen keksimisen jälkeen. Viiveestä huolimatta hollantilaisella lääkärillä Jan
Engelmanilla oli jo vuonna 1740 yli 420 lumikidettä kuvaavaa muotoa
kuparitauluissaan. Ensimmäiset keinotekoiset lumihiutaleet sai aikaan saksalainen
Muncke vuonna 1816 (Angervo 1952).

Lumikiteiden muotojen lisäksi varhaisajan  tutkijoita askarrutti myös se, miksi
lumikiteet leijailevat niin hitaasti alaspäin. Syyksi ehdotettiin hiutaleiden oksissa olevia
ilmakanavia, joiden ansiosta kiteet olisivat hyvin kevyitä. Ranskalainen Sedileaun
kuvaili 1600- luvun lopulla lumen vesiarvoa seuraavasti: “ Kuusi tuumaa paksusta
lumipeitteestä tulee sulatettuna tavallisesti vain yhden tuuman vesikerros.” Jo vuonna
1712 De La Hire tiesi lumen vesiarvon riippuvan paitsi lumensyvyydestä myös sen
tiheydestä (Angervo 1952). Vesiarvon määrittäminen ja lumivyöryjen torjunta alkoivat
ohjata 1700-luvulla lumen lumitutkimuksen suuntaa. Tällöin viimeistään tutkimuksen
alueellinen painopiste siirtyi Välimerenmaista Keski- ja Pohjois- Eurooppaan. 

Lumitutkimus vilkastui 1900-luvun alussa, kun rutiininomaiset mittaukset käynnistyivät
ja ihmisten luonnontieteellinen tietämys  kasvoi. Tutkimusta ohjasivat edelleen kaksi
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lumitutkimuksen suurta kysymystä: sulaminen ja lumivyöryt. Tutkimusta tehtiin tuolloin
pääasiassa yksittäisten henkilöiden toimesta (Colbeck 1987). Hydrologian lisäksi heitä
kiinnostivat lumipeitteen energiatase ja siihen vaikuttavat tekijät kuten albedo sekä
säteilyn tunkeutuminen lumeen, lumen kulkeutuminen tuulen mukana, lumen
muuttuminen jäätikköjääksi sekä lumen vaikutus voimakkaasti lisääntyneeseen
liikenteeseen. Seligmanin (1936) Alppien lunta kuvaava teos on tyypillinen esimerkki
tältä aikakaudelta.

Vuonna 1936 perustettiin kansainvälinen glasiologiaseura alan tutkijoiden
kattojärjestöksi. Eri maiden hallitusten toimesta perustettiin 1900-luvun puolenvälin
tienoilla lumilaboratorioita, jotka auttoivat lumitutkimuksen aivan uusille urille.
Merkittävimmiksi laboratorioiksi muodostuivat tuolloin Davos Sveitsissä ja Sapporo
Japanissa. Tutkimuksen painopistealueiksi muodostuivat laboratoriossa tehtyjen
kokeiden fysikaalinen tulkinta ja niissä saavutettuihin tuloksiin pohjautuva uusien
teorioiden kehittely (Colbeck 1987).

1.5 Lumen tutkimuksen historiaa Suomessa

Suomen lumitutkimuksella on pitkät ja kansainvälisestikin arvostetut perinteet.
Erityisesti Suomen lumitutkimuksen historiasta on syytä mainita Professori V.V.
Korhosen nimenomaan Suomen olosuhteisiin suunnittelema lumivaaka, jonka asteikosta
tietyn paksuisen luminäytteen vesiarvo saadaan suoraan millimetreinä (Angervo 1952).
Vaaka on yhä edelleen operatiivisessä käytössä lumilinjamittauksia tehtäessä.

Nykypäivänä harvinaisia lumen kovuusmittauksia suoritettiin 1950-luvulla 20-30
mittausasemalla. Mittaukset suoritettiin käyttämällä kartionpudotuslaitetta, jossa tietyn
suuruisen ja painoisen kartion annettiin pudota lumeen tietyltä korkeudelta. Kartion
uppoamissyvyyden perustella laskettiin sitten lumen kovuusarvo. Tuolloin mitatut
kovuusarvot jakautuivat kolmeen eri ryhmään. Ensimmäisessä kovuus oli 20 -60 g cm-2,
toisessa ryhmässä 80-300 g cm-2, sekä hankiryhmässä 800-5000 g cm-2 (Angervo
1952). Valitettavasti mittaukset jatkuivat vain noin 5 vuoden ajan. 

Lumipeitteemme rakenteesta on tehty yllättävän vähän systemaattista tutkimusta, jos
sellaiseksi ei lasketa vesiarvon määrityksen yhteydessä tehtyjä lumen tiheysmittauksia.
Yksittäisistä lumen syvyyden ja tiheysprofiilien mittauksista mainitsemisen arvoinen on
tutkimus, jossa tiheysprofiilin käyttäytymistä seurattiin kahdessa pisteessä vuosina 1961
ja 1962. Mittauksia suoritettiin tuolloin noin viiden vuorokauden välein (Simojoki ja
Seppänen 1963). Lumen vesiarvon parissa on Suomessa tehty tiivistä tutkimusta jo
1900-luvun alkupuolelta asti. Tutkimuksesta vastasi aluksi Korhonen, joka kirjoitti
aiheesta monia artikkeleita vuosisadan alkupuoliskolla (esim. Korhonen 1917).
Korhosen aikakauden jälkeen vesiarvon tutkimusta jatkoivat useat eri tutkijat. Tähän
mennessä aiheesta on valmistunut Suomessa lukuisia julkaisuja. Vesiarvon tutkimuksen
lisäksi Suomessa on tehty paljon valuntamallien kehitystyötä ja niihin liittyvää
perustutkimusta (mm. Kuusisto 1977, Vakkilainen ja Karvonen 1982, Vehviläinen 1982
ja Virta 1987). Kattavan kuvan suomalaisen lumitutkimuksen ja valuntamallien
kehityksestä saa Vehviläisen (1992)  kirjoittamasta tutkielmasta.

Kaukokartoituksen alalla on Suomessa tehty paljon lumeen liittyvää tutkimusta.
Tutkimus on liittynyt läheisesti lumen vesiarvon määrittämiseen (esim. Hallikainen ja
muut 1990 sekä Kuittinen 1992). Ilmatieteen laitos on pitkään kerännyt myös tietoja
lumipeitteen tulo- ja lähtöajoista sekä lumensyvyyshavainnoista useilla paikkakunnilla.
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Näiden aineistojen pohjalta ovat julkaisseet artikkeleita mm. Simojoki (1947), Palosuo
(1978) ja Solantie (1996). 

Hiihtämiseen liittyvää tutkimusta on Suomessa tehty ahkerasti. Merkittävimpinä
geofysikaalisina tutkimuksina voidaan pitää suksen ja lumen väliseen kitkaan liittyviä
tutkimuksia (Palosuo ja muut 1979, Erkkilä ja muut 1985).

1.6 Lumen tutkimuksen tulevaisuudesta

Nykypäivänä lumitutkimus on varsin poikkitieteellistä. Maailmalla on erittäin yleistä,
että tutkimusryhmään kuuluu lumentutkijoiden lisäksi vähintään yksi kemisti ja yksi
biologi. Globaaleihin ilmastokysymyksiin erikoistuneet laitokset ovat palkanneet viime
aikoina myös innokkaasti eri alojen lumispesialisteja - etenkin mallintajia. Talvi 1998/99
oli runsasluminen Keski-Euroopassa ja monin paikoin lumi haittasi liikennettä tai
aiheutti lumivyöryjä. Lähitulevaisuudessa tullaan tämän vuoksi tekemään runsaasti
tutkimustyötä lumen auraukseen ja lumivyöryjen torjuntaan liittyen. Unohtaa ei
myöskään sovi alati jatkuvaa perustutkimusta, jonka tukea tarvitaan uusien teorioiden
kehittelyssä ja testauksessa. Lisäksi tutkimus talviurheilun, lumirakentamisen,
hydrologian ja lumiekologian alalla jatkuu varmasti aiempaa tiiviimpänä. 

1.7 Alueellisen vaihtelun tutkiminen

Lumipeitteen alueellinen jakautuminen on ollut yleisen hydrologisen kiinnostuksen
kohteena jo kauan. Tutkimustyössä on pääasiassa keskitytty lumeen sitoutuneen
vesimäärän eli lumen vesiarvon alueelliseen määrittämiseen ja ennustamiseen.
Mittauksia on suoritettu pääasiassa pistemittauksina synoptisten sääasemien lähistöllä
tai lumilinjamittauksina. Tyypillinen lumilinja on neljän kilometrin mittainen
neliönmuotoinen reitti, jonka varrella havainnoidaan lumensyvyyttä ja tiheyttä eri
maastotyypeissä. Lumilinjamittaukset ovat pistemittauksia huomattavasti edustavampia,
mutta niiden ongelmaksi muodostuu mitattujen arvojen sitominen säähavaintoihin.
Yhteistä molemmille mittauksille on se, että niistä on pyritty muodostamaan aikasarjoja.
Aikasarjoja ja synoptisia havaintoja tutkimalla on pyritty löytämään syitä lumipeitteen
vesiarvon vuotuisiin vaihteluihin. Sveitsissä oli vuonna 1987 käynnissä tutkimus, jossa
lumipeitteen vesiarvo määritettiin pääasiassa interpoloimalla synoptisia havaintoja eri
valuma-altaille (Lang ja Rohrer 1987).

Kiinnostus lumen roolista ilmastonmuutoksessa avasi 1980-luvulla kokonaan uuden,
globaalimman suuntauksen lumitutkimuksen alalla. Ilmastomallit tarvitsivat lähtötietoja
myös ihmiskunnan kannalta etäisemmiltä alueilta, kuten Grönlannista, Siperiasta ja
Alaskasta. Ongelmaksi muodostui kuitenkin havaintopisteiden määrän vähyys näissä
paikoissa. Ratkaisua haettiin kaukokartoituksen avulla. Satelliiteista tapahtuvalla
havainnoinnilla kyettiin määrittämään lumipeitteen alueellinen ulottuvuus varsin tarkasti.
Lumipeitteen syvyyden määrittämisessä oli kuitenkin aluksi runsaasti ongelmia, kunnes
satelliittien ratojen ja maanpinnan muotojen määrityksessä alettiin käyttää hyväksi
differentiaali-GPS-vastaanottimia. Yhä edelleen on kuitenkin epäselvää, saadaanko
satelliittien vastaanottamista signaaleista määritettyä luotettavasti lumen tiheys ja sitä
kautta vesiarvo (Cline ja muut 1998). Algoritmien kehitystyön avulla on tässä kuitenkin
onnistuttu paikallisesti (Chang ja muut 1987). Laajemmalti toimivien algoritmien
kehittelyä on haitannut vertailuaineistoksi kelpaavan lumen kerrosrakenteen
systemaattisen seurannan puuttuminen. Seuranta on Alppimaita lukuun ottamatta ollut
hyvin vähäistä. Yksittäisiä lumipeitteen rakenteeseen liittyviä tutkimuksia on tehty hyvin
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paljon ympäri maailmaa, mutta niiden tavoitteena on ollut lähinnä testata laboratoriossa
havaittujen ilmiöiden ja teorioiden soveltuvuutta luonnonolosuhteisiin. Algoritmien
kehitystyö on vielä pahasti kesken; tämä sekä kaukokartoitusasiantuntijoiden lausunnot
tehtävän vaikeudesta nykyisillä satelliiti-ilmaisimilla ovat suunnanneet alalla tapahtuvaa
tutkimusta lumen rakennetta kuvaavien mallien suuntaan (Sturm ja muut 1995).

Lumipeitteen rakenteen tutkimuksen kehitystä kuvaa hyvin se, että vasta vuonna 1995
valmistunut globaali lumenrakennemalli sisälsi ensimmäisen kerran lumipeitteen
rakenteeseen perustuvan luokitusjärjestelmän (Sturm ja muut 1995). Näin oli, vaikka
yksittäisiä lumikiteitä ja -hiutaleita oli kansainvälisten standardien mukaan luokiteltu jo
lähes 30 vuoden ajan. Rakenteeseen perustuva luokitusjärjestelmä helpottaa suuresti eri
lumipeitteiden vertailtavuutta sekä suurten aineistojen käsittelyä. Luokitusjärjestelmää
käytetään myös soveltuvin osin tämän tutkimuksen tulosten esittämiseen.

2. Taustatietoja

2.1 Suomen ilmasto 

Vuonna 1994 valmistuneen aluemaantiedon oppikirjan mukaan Suomen ilmaston
peruspiirteisiin ja ilmaston alueellisiin eroihin vaikuttaa tunnetusti kolme tekijää: sijainti
keskileveysasteilla, suhteellisen lämmin Pohjois-Atlantti Golfvirtoineen lännessä sekä
suuri Euraasian manner idässä (Rikkinen 1994). Keskileveyksillä kulkevat syklonit
vaikuttavat ilmastoomme aiheuttaen maamme vaihtelevan ja epävakaisen sään.
Syklonien kulkiessa eteläistä reittiä Suomen ohi maahamme pääsee puolestaan
virtaamaan napa-alueilta viileää ja kirkasta polaari-ilmaa. Golfvirran ansiosta Etelä-
Suomessa on tammikuussa noin 10°C lämpimämpää kuin keskimäärin samoilla
pohjoisen pallonpuoliskon leveysasteilla. Suuren itäisen manneralueen johdosta
Suomessa voi talvella esiintyä pitkiäkin ankaran pakkasen kausia. Norjan vuoristossa
syntyvän föhnilmiön johdosta Suomen länsiosiin saapuva ilma voi olla monta astetta
lämpimämpää kuin ennen vuoriston ylitystä. Suomen korkeussuhteet ovat verrattain
tasaiset kuten kuvasta 1. voidaan havaita. Maanpinnan paikalliset epätasaisuudet voivat
kuitenkin paikoin aiheuttaa esimerkiksi hallaa alavilla mailla. Suomen lämpötiloille on
tyypillistä keskilämpötilan vähittäinen lasku lounaasta koilliseen mentäessä, mikä näkyy
selvästi tarkasteltaessa kuvan 2. helmikuun keskilämpötiloja. Etelä- ja Länsi-Suomen
talvi-ilmastoon vaikuttaa lisäksi Itämeren jäätilanne (Rikkinen 1994).
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Kuva 1. Kuva 2.

Kuva 1. Hypsografinen käyrä, joka kuvaa Suomen pinta-alan jakautumista eri korkeusvyöhykkeisiin
(Suomen Kartasto 1986).

Kuva 2. Helmikuun keskilämpötila. Arvot ovat kauden 1931-1960 keskiarvoja (Suomen Kartasto 1987).

2.2 Suomen lumipeite

Suomi kuuluu sellaisen talvi-ilmaston alueeseen, jossa on selvästi erotettavissa jakso,
jonka aikana lunta sataa enemmän kuin sitä ehtii sulaa. Tänä aikana pysyvä lumipeite
erottuu ainakin keskimäärin selvästi alku- ja lopputalven lyhytaikaisista lumipeitteistä.
Suomen etelä- ja länsiosissa on kuitenkin eteläboreaaliseen ilmastovyöhykkeeseen
kuuluvia alueita, joilla leudompina talvina ei muodostu pysyvää lumipeitettä (Rikkinen
1994). Taulukossa 1 on esitetty hiihtokelien esiintymistodennäköisyys sataa vuotta
kohden (Palosuo 1978). Hiihtokeli on määritelty siten, että maastossa on vähintään 10
cm lunta. Tutkimuksen havainnot on tehty 30 talven aikana vuosina 1946/47-1975/76.

Taulukko 1. Hiihtokelin eli yli 10 cm lumensyvyyden esiintymistodennäköisyys (n=30) 100 vuotta
kohden (Palosuo 1978).

PVM Helsinki Heinola Jyväskylä Kajaani Sodankylä

15.10 - - - - 7
15.11 - 3 20 27 50
15.12 10 27 53 70 100
15.1 57 80 93 100 100
15.2 93 97 100 100 100
15.3 80 90 100 100 100
15.4 16 33 73 90 100
15.5 - - - - 37

Lumipeite on Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan paksuimmillaan maaliskuussa.
Aikaisemmin lumipeite oli myös maan eteläosassa paksuimmillaan vasta maaliskuun
puolivälissä, mutta 1990-luvulla näyttää kuitenkin siltä, että paksuimman lumipeitteen
tilastollinen aika on etelässä siirtynyt helmikuun loppupuolelle (Nordlund 1999).
Muutenkin lumipeite on jo yli kymmenen talven ajan ollut aikaisempaa ohuempi sekä
lounaisrannikolla että Pohjanmaan lakeuksilla. Sen sijaan Itä- ja Pohjois-Suomessa on
1990- luvulla ollut useita paksun lumipeitteen talvia, ja lumen vesiarvo on ollut siellä
tavallista suurempi. 
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Suomen lumipeitteen syvyydessä havaitaan selvä kasvu lounaasta koilliseen mentäessä.
Tämä käy hyvin ilmi kuvasta 3a. Talvesta ja matalapaineiden kulkureiteistä johtuen
lumipeitteen paksuus vaihtelee kuitenkin vuosittain koko maassa huomattavasti. Etelä-
ja Länsi-Suomessa tyypillinen lumipeitteen maksimipaksuus vaihtelee nollasta lähes
metrisiin hankiin. Pohjanmaan lakeuksilla maksimiarvo on hieman pienempi tuulen lunta
kuljettavan vaikutuksen vuoksi. Järvi-Suomessa on keskimäärin noin 50-80 cm
paksuinen hanki normaaleina vuosina, mutta runsaslumisina talvina siellä voi kuitenkin
paikoin esiintyä yli metrisiä hankia. Metsä-Lapissa 60-90 cm maksimilumensyvyydet
ovat verrattain yleisiä. Helmikuussa 1998 Kittilän Pokassa mitattiin koko Suomen
maksimisyvyyden arvoksi 140 cm (Ilmastokatsaus 1998). Tunturi-Lapissa tämä arvo on
kuitenkin varmasti ylittynyt monissa kuruissa ja painanteissa, joihin tuntureilta
kulkeutuvaa lunta on kinostunut. Juuri tuulen vaikutuksesta keskimääräiset
lumensyvyydet jäävät tuntureilla vain 10-60 cm välille. Suurinta vaihtelua lumipeitteen
syvyydessä on havaittu Kilpisjärvellä, missä todennäköisesti Pohjois-Atlantin indeksissä
tapahtuvien ajallisten ja paikallisten muutosten johdosta lumen syvyyden on havaittu
vaihtelevan 60-250 cm välillä.

Lumipeitteen vesiarvon vuotuisen maksimin ajankohta ajoittuu etelässä maaliskuun ja
Vaara-Suomessa huhtikuun puoliväliin. Kilpisjärvellä vesiarvo saavuttaa maksiminsa
vasta vapun tienoilla (Perälä ja Reuna 1990). Kuvasta 3b. havaitaan maksimivesiarvon
kasvavan siirryttäessä lounaasta kohti Vaara-Suomea ja tämän jälkeen laskevan
Kilpisjärveä lukuunottamatta hieman Tunturi-Lapissa. 

3A 3B

Kuva 3a. Lumen maksimisyvyyden  (cm.) keskiarvo vuosilta 1911-60 (Suomen Kartasto 1987) ja
          3b. Lumen maaliskuisen vesiarvon (mm.) keskiarvo jaksolta 1951-1988 (Perälä ja Reuna 1990).
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2.3 Suomen lumipeitteen rakenne

Suomen lumipeitteen rakenteesta on tähän asti ollut hyvin vähän tietoa. Ainoa alaan
liittyvä tutkimus on 1950-luvulta (Angervo 1952). Tuolloin Angervon mukaan
Suomesta olisi löytynyt 12 erilaista lumityyppiä. Tutkimus tosin suoritettiin puhtaasti
mekaanisin keinoin ja tarkasteltavina kohteina olivat lumikiteiden koko ja lumipeitteen
kovuus. Lumi jaoteltiin tuolloin pieni- keski- ja suurijyväisiin muotoihin sekä pehmeään,
kovaan ja hyvin kovaan laatuun. Neljän talven aikana kerätyistä tuloksista pääteltiin,
että 12 havaittua lumilaatua voidaan jakaa kolmeen ryhmään, joista kullakin on tiettyjen
rajojen välillä olevia ominaisuuksia. 

Vuonna 1984 ilmestyneessä tutkimuksessa maamme on jaettu yhdeksään erilaiseen
lumialueeseen (Kuusisto 1984). Luokitteluperusteina on käytetty lähinnä meteorologisia
suureita, kuten lumipeitteen kestoaikaa aukeilla paikoilla, suojasäättömän ajanjakson
pituutta, keskimääräistä lumen maksimivesiarvoa sekä sen vuotuista vaihtelukerrointa.
Jako ei sisällä vesiarvon lisäksi muuta tietoa lumipeitteen rakenteesta. Kuvassa 4. on
esitelty tämän jaottelun perusteet sekä tulokset. 

Kuva 4. Tutkimuksessa havaitut lumialueet Suomessa (Kuusisto 1984).
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2.4 Suomen lumipeitteen kemiallinen koostumus

Valtakunnallisen lumen laadun seurantatutkimuksen aloitti silloinen Vesihallitus vuonna
1975 (Soveri ja Peltonen 1996). Tämä seuranta jatkuu käsittäen 53 pohjaveden
tutkimusasemaa. Näytteet on kerätty pääasiassa maaliskuussa. Näytteistä on analysoitu
vuosittain kokonaistypen, nitraattitypen, ammoniumtypen, kokonaisfosforin ja fosfaatti-
fosforin pitoisuudet sekä sähkönjohtavuus ja pH-arvo. Lisäksi on tutkittu seuraavien
alkuaineiden pitoisuuksia: Fe, Mn, SO4, Na, K, Ca, Mg, SiO2, F, Al, Cd, Cu, Pb, Ni, Zn
ja Hg sekä orgaanisen hiilen kokonaismäärää. Jakson 1976-1993 aikana havaittiin lumen
pH-arvon vaihdelleen välillä 3.7-7.5 ja sen valtakunnallisen keskiarvon olleen 4.78.
Sähkönjohtavuuden lämpötilakorjatun g25 :n valtakunnallinen keskiarvo on puolestaan
ollut 19.5 mS/cm (Soveri ja Peltonen 1996). Kuvasta 5. nähdään lumen pH-arvon
maantieteellinen jakautuminen. Uudenmaan läänin korkeat pH-arvot selittyvät suurella
alkali- ja maa alkali- sekä ammoniumtyppilaskeumalla. Happamuus on selvästi
vähentynyt Pohjois-Karjalassa toisella tarkastelujaksolla, mihin suurimpana syynä ovat
alkalisen laskeuman lisäksi vuoden 1990 poikkeuksellisen korkeat pH-arvot, jotka
selittyvät kyseisen vuoden alhaisilla NO3 - ja SO4  -pitoisuuksilla. 

Kuva 5. Luminäytteistä määritetyt  pH-arvot vuosilta 1976-1984 ja 1985-1993 (Soveri ja Peltonen
1996).
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3. Lumipeitteen rakenteen teoria

3.1 Vesimolekyylin ja jääkiteen rakenne

Lumessa tapahtuvien prosessien kulkuun vaikuttaa suuresti vesimolekyylin rakenne.
Vesimolekyylissä kuusi elektronia happiatomista ja yksi elektroni kummastakin
vetyatomista muodostavat kemikaalisia sidoksia. Vetyatomit ovat sitoutuneet
kovalenttisesti happiatomiin siten, että niiden välinen kulma on 104.5° (Perttilä 1997).
Kovalenttisessä sidoksessa atomit jakavat elektroneja keskenään, mistä aiheutuu
sidoksen vahvuus. Sidokset aiheuttavat myös vesimolekyyliin epäsymmetrisen
varausjakauman ja siten vesimolekyylin poolisuuden. Tämä aiheuttaa van der Waals-
vuorovaikutuksen kahden vesimolekyylin välille, ja myös elektrostaattisen vetovoiman
veden happiatomin ja kahden sen lähistöllä olevan vesimolekyylin vetyatomin välillä.
Vesimolekyylit voivat liittyä tällaisten vetysidosten kautta toisiinsa. Vetysidoksen
vahvuus on noin kymmenesosa tavallisen kovalenttisen happi-vetysidoksen
vahvuudesta. 

Veden jäätymispisteen lähellä molekyylien kineettinen energia ei ole riittävä rikkomaan
molekyylien välille muodostuvia vetysidoksia. Tällöin muodostuu kuvan 6. kaltaista
polymeeristä vettä. Veden jäätyessä molekyylit järjestäytyvät tilaa vievään säännölliseen
kuusikulmaiseen hilarakenteeseen. Hilarakenteesta johtuu veden, toisin kuin useampien
muiden aineiden, laajeneminen olomuodon muuttuessa nestemäisestä kiinteäksi (Perttilä
1997). Jään kuusikulmainen faasi on ainoa, joka voidaan havaita luonnon lumipeitteessä
vallitsevissa olosuhteissa.
Kuva 6. Polymeerisen veden kuusikulmainen rakenne.

Jään pinnassa olevat molekyylit voivat liikkua vapaammin kuin hilan sisäosissa olevat
molekyylit. Pintakerroksen ominaisuudet ovat tämän johdosta jotakin veden ja jään
väliltä. Pintakerroksen paksuus on suurin lämpötilan ollessa lähellä sulamispistettä.
Pintakerroksessa molekyylit voivat liikkua myös pinnan suuntaisesti. Pintakerroksen
ominaisuudet aiheuttavat myös alhaisen kitkan jään ja muiden materiaalien välille
(Granberg 1998).

3.2 Faasien väliset muutokset

Lumipeitteessä vesimolekyylejä voi esiintyä veden kaikissa olomuodoissa. Vesi- tai
jäämolekyylit eivät voi muodostaa vetysidoksia ilman kanssa. Tämän johdosta niiden
ulkopinnoille muodostuu molekyylin sisään suuntautuneita pintajännitysvoimia.
Pintajännitysvoimien ja vetysidosten rakenteen vuoksi vedellä on paljon kaltaisistaan
aineista poikkeavia fysikaalisia ominaisuuksia. Pintajännitysvoima ja siitä riippuva
vesihöyrynpaine ovat kuperissa kohdissa korkeampia kuin koverissa.
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Vedellä on suuri ominaislämpökapasiteetin, 4.2 kJ kg-1 °C-1 ja höyrystymislämmön,
2260 kJ kg-1 arvo verrattuna muihin nesteisiin. Jään sulamiseen vaadittava energia 335
kJ kg-1 on lisäksi metallien suuruusluokkaa, mutta kuitenkin kertaluokkaa alhaisempi
kuin veden höyrystymislämpö. Veden fysikaalisten ominaisuuksien lisäksi olomuotojen
muutosprosesseihin vaikuttavat ympäristön lämpötila sekä vesihöyrynpaine. Kuvassa 7.
on esitetty veden faasi- eli olomuotodiagrammi. Kaareva käyrä erottaa vesi ja
nestefaasin toisistaan, eli ilmoittaa siis kastepisteen arvon. Alle 0°C asteessa käyrä
jakaantuu kahteen osaan. Alempi käyrä kuvaa tasaisen jäänpinnan höyrynpainetta ja
ylempi puolestaan alijäähtyneen veden höyrynpainetta. Kolmoispisteen alapuolella
vesihöyry härmistyy suoraan jääksi tai jää sublimoituu suoraan vesihöyryksi (Lind ja
Sanders 1996). Käyrien yhtymäkohtaa kutsutaan veden kolmoispisteeksi. Siinä kaikki
kolme faasia ovat keskenään tasapainossa. 

Kuva 7. Vesihöyrynpaineen riippuvuus lämpötilasta.

3.2.1 Kaarevuussäteen vaikutus faasien välisiin muutoksiin

Vesihöyrynpaine es lumipeitteessä voidaan esittää integroidun Clausius-Clapeyron
yhtälön avulla seuraavasti (Granberg 1998):
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missä eso on 0.611kPa kun T0 = 273K. L on jään ominaishöyrystymislämpö ja Rv on
vesihöyryn kaasuvakio 461 J kg-1 °C-1. Ylläesitetty Clausius-Clapeyron yhtälö on
voimassa vain faasien välisille tasaisille rajapinnoille. Lumikiteitä varten yhtälöä (1)
joudutaan muokkaamaan siten, että se huomioi myös kappaleiden geometrioista
aiheutuvat pintajännitysvoimat. Pintajännitysvoimat vaikuttavat vesihöyrynpaineeseen
kuperilla pinnoilla positiivisesti ja koverilla puolestaan negatiivisesti. Ympyrän
muotoisen vesipisaran höyrynpaineelle es(r) voidaan esittää seuraava Kelvinin yhtälö
(Granberg 1998):

(2)e r e es s
rR d Tv d( ) ( )= ∞

2σ

missä es(�) on tasaisen pinnan vesihöyrynpaine, r lumikiteen säde, σ pintajännitys ja dn

tiheysjakauma lämpötilassa T.



Suomen lumipeitteen alueellinen vaihtelu                                                      Tari Oksanen   1.10.1999

-13-

Pintajännitysvoimia voidaan havainnollistaa kuvan 8. avulla. Tasaisella pinnalla
käytettävien sidosten määrä on lähes vakio, kun taas kuperalla pinnalla
pintajännityksestä johtuen huomataan käytettävissä olevien sidosten puuttuvan lähes
kokonaan. Kuperalla pinnalla olevat atomit ovat tämän johdosta helpommin
irroitettavissa lumikiteestä kuin koveralla pinnalla olevat molekyylit. Irroitustyöhön
käytetty energia voi olla peräisin molekyylin lämpövärähtelystä tai ulkoisten
molekyylien kineettisestä energiasta (Lind ja Sanders 1996).

Kuva 8a. Tasaisella pinnalla käytettävissä olevien sidosten määrä on lähes vakio. Molekulaarisella
tasolla  pinta ei kuitenkaan ole käytännössä aivan tasainen. 
8b. Kuperalla puolella ei ole juuri lainkaan käytettävissä olevia sidoksia pintajännityksen
johdosta. Vain happiatomit on merkitty kuvioihin.

3.2.2 Faasimuunnosten tarvitsema lämmön johtuminen

Faasimuunnosten tarvitsema tai niissä vapautuva lämpöenergia voi siirtyä lumipeitteessä
kolmella eri tavalla: molekulaarisesti, säteilemällä tai sitoutuneena lumipeitteen sisällä
kulkevaan ilmaan. Säteilemällä tapahtuva lämmönjohtuminen on varsin vähäistä, koska
lumipeitteen lämpötila on verrattain tasainen. Säteilyllä on kuitenkin suuri merkitys aivan
lumipeitteen pinnassa tapahtuvissa prosesseissa sekä auringonsäteilyn absorpoitumisessa
lumipeitteeseen (Granberg 1998). 

Lumipeitteessä on runsaasti kanavia, joita pitkin ilma pääsee vapaasti liikkumaan. Mitä
tiheämpää ja sidostuneempaa lumi on, sitä hitaampaa on ilman liikkuminen. Ilman
liikkumisen tai konvektion lumipeitteessä voivat aiheuttaa lumenpinnalla olevat
ilmanpaine- ja tiheyserot tai lumipeitteen sisäiset lämpötilaerot. Ilma liikkuu
lumipeitteessä pääasiassa pystysuunnassa, mutta aivan pohjan ja pinnan läheisyydessä
myös vaakasuunnassa (Sturm 1991). Liikkuvan ilman mukana siirtyvä piilevä
lämpöenergia muovaa voimakkaasti lumipeitteessä olevia kiteitä. Ilmiötä tarkastellaan
tarkemmin metamorfoosien yhteydessä. Kidetasolla tarkasteltuna ilman liikkumisen
aiheuttaa kiteiden kuperien ja koverien osien välille muodostuva mikroterminen
lämpötilagradientti. Gradientin aiheuttaa vesihöyrynpaineen riippuvuus kiteiden
kaarevuussäteiden arvoista. 

Lumipeitteessä molekulaarinen lämpövuo Qc voidaan esittää kaavan (3) avulla, missä
tiettyä pinta-alaa A kohden vaikuttaa lämmönjohtavuus k ja lämpötilagradientti (dT/dz)
seuraavasti (Granberg 1998):
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(3)Q k
dt

dz
Ac = −

Kuperan pinnan pinta-ala A on koveraa suurempi, joten myös lämmönjohtuminen
kuperilta pinnoilta on voimakkaampaa kuin koverilta. Taulukossa 2. on lueteltu ilman,
jään ja veden lämmönjohtavuuksien arvot.

Taulukko 2. Lämmönjohtavuuden arvoja lumipeitteen eri komponenteille. (Maol -Taulukot 1992)

Ilma 0.026 Wm-1K-1

Vesi 0.60   Wm-1K-1

Jää (-4°C) 2.1     Wm-1K-1

3.3 Lumikiteiden muodostuminen ilmakehässä

Lumikiteiden muodostumisprosessissa tarvittava vesihöyry on haihtunut pääasiassa
valtameristä ja suurista järvistä. Kohoavan ilmamassan tilavuus laajenee adiabaattisesti.
Laajenemiseen tarvittava energia on peräisin ilmaan sitoutuneesta lämmöstä. Tästä
aiheutuu ilman jäähtyminen ylöspäin noustessa. Ilman kyky sitoa itseensä vesihöyryä
pienenee lämpötilan laskiessa. Nousevan ilman saavutettua kyllästystilan tasaisen
vedenpinnan suhteen vesihöyry kondensoituu tiivistymisytimien ympärille. Näin syntyy
pilvipisaroita. Tiivistymisytiminä voivat toimia ilmakehän epäpuhtaudet, jotka ovat usein
peräisin maasta tai meristä.

Pilvipisaroita sisältävän ilman noustessa edelleen voidaan saavuttaa nollaisotermi.
Lämpötilan laskiessa nollan alapuolelle pisarat saattavat jäätyä. Jäätyminen riippuu siitä,
onko ilmakehässä riittävästi sopivia jäätymisytimiä, joiden ympärille vesi voisi helposti
jäätyä. Jäätymisytimiksi kelpaavia hiukkasia on ilmakehässä kuitenkin huomattavasti
vähemmän kuin tiivistymisytimiksi soveltuvia. Tämän takia ilmassa havaitaan
runsaastialijäähtynyttä vettä. Jopa alle -15°C alijäähtyminen on tavallista. jäätymistä
jäätymisytimen ympärille sanotaan heterogeeniseksi jäätymiseksi. Ilman jäätymisydintä
tapahtuvaa jäätymistä kutsutaan puolestaan homogeeniseksi jäätymiseksi.
Homogeeninen jäätyminen toisin kuin homogeeninen tiivistyminen on mahdollista
ilmakehässä, mutta se vaatii jopa -40 °C pakkasen. Heterogeeninen jäätyminen sen sijaan
alkaa heti nollan alittavissa lämpötiloissa. Hetero- tai homogeenisen jäätymisen
seurauksena syntyy jääkiteitä (Puhakka 1995). Syntyneet jääkiteet ovat muodoltaan
yleensä hyvin yksinkertaisia, pieniä kuusikulmaisia levyjä (kuva 9).

Kuva 9. Tyypillisiä kuusikulmaisia jääkiteitä ja niiden symmetria-akseleita. 
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Jääkiteiden muodostumisen jälkeen niiden koko kasvaa nopeasti. Pilven sisältämä
vesihöyry on kyllästymistilassa vesipisaroiden suhteen, jonka seurauksena se on
ylikyllästymistilassa alhaisemman vesihöyrynpaineen omaavien jääkiteiden suhteen.
Tämän johdosta ilmakehässä oleva vesihöyry härmistyy suoraan jääkiteiden pinnalle
muodostaen lumikiteitä. Ylikyllästystila ja tehokas lämmönjohtuminen kiteiden
ulkonemista johtaa kiteiden pinta-alojen voimakkaaseen kasvuun (Granberg 1998).
Lumikiteitä on monen muotoisia ja kokoisia, mutta yhteistä niille on kuusikulmainen
geometrinen muoto. Lumikiteiden koko ja muoto riippuvat voimakkaasti ilmakehässä
vallitsevasta lämpötilasta ja ilmankosteudesta. Pilven lämpötilan ollessa lähellä -15°C
syntyy kauniita kuusisakaraisia lumitähtiä. Lämpötilan noustessa tai laskiessa tästä
muodot muuttuvat levymäisemmiksi (Magono ja Lee 1966). Lämpötilan ollessa lähellä
nollaa syntyy suuria lumihiutaleita, jotka muodostuvat lumikiteiden törmätessä ja
takertuessa toisiinsa adheesiovoimien avulla. Yhdessä tällaisessä lumihiutaleessa voi olla
2 - 200 lumikidettä. Kiteet voivat muodostumisensa jälkeen leijailla maahan asti
sellaisenaan tai ne voivat kasvaa edelleen keräämällä pinnalleen pilvessä olevia
alijäähtyneitä pisaroita, jolloin muodostuu huurtunut kide. Lumirakeita muodostuu kun
hiutaleiden uloimmat kerrokset sulavat niiden pudotessa lämpimämmän ilmakerroksen
läpi (Puhakka 1995).

Lumikiteiden putoamisnopeudet ovat yleisesti ottaen verrattain pieniä, keskimäärin alle 1
m/s. Tähtimäisten kiteiden putoamisnopeudet eivät riipu kiteen koosta. Lumikiteen
putoamisnopeuteen vaikuttaa ilman aerodynaaminen karkeus Rd, joka riippuu kiteen
säteestä r, nopeudesta v ja muotoparametristä c seuraavasti (Granberg 1998).

(4)v
R

cr
d=

Lumikiteiden pinnalle härmistyvän vesihöyryn mukana kiteeseen siirtyy runsaasti myös
ilmakehässä olevia kiinteitä ja kaasumaisia epäpuhtauksia. Kiteen kasvutavan ja suuren
pinta-alan johdosta lumisade sisältää enemmän epäpuhtauksia kuin vesisade.

3.3.1 Tuulen kuljettama lumi

Tuulella on suuri merkitys lumipeitteen alueelliselle jakautumiselle sekä lumipeitteen
rakenteelle. Tuulen nopeudesta riippuen lumi kulkeutuu eri tavoin. Jo 4.5 ms-1 puhaltava
tuuli kykenee irroittamaan lumipeitteestä kiteitä. Heikoilla tuulennopeuksilla lumikiteet
pyörivät lumen pintaa pitkin. Tablerin (1990) mukaan pyörivät kiteet voivat muodostaa
jopa 20 cm korkuisia valleja, jotka voivat liikkua jopa 5 m/h, kun tuulen nopeus 10
metrin korkeudella on 8 m/s. Pyörivät kiteet muodostavat yleensä kuitenkin vain hyvin
pienen osan tuulen kuljettamasta lumesta, poislukien alueet joissa tuulen nopeudet
pysyvät alhaisina koko talven ajan (Pomeroy ja Gray 1995).

Tuulen nopeuden lisääntyessä myös lumikiteiden kineettinen energia kasvaa. Tällöin ne
kykenevät nousemaan irti lumen pinnasta ja muodostamaan ellipsinmuotoisia
trajektoreita (kuva 10). Tyypillinen trajektori on 1 cm korkea ja 20 cm pitkä. Takaisin
lumenpintaan törmäävän kiteen kasvanut kineettinen energia riittää usein irroittamaan
yhä enemmän uusia lumikiteitä. Lumen kulkeutuminen lisääntyy tämän johdosta
pyyhkäisymatkan kasvaessa (Pomeroy ja Gray 1995). 

Osa irronneista kiteistä voi kovalla tuulella liikkua myös turbulenttisesti. Tällöin tuulen
vertikaalikomponentti on riittävän voimakas kumoamaan lumen pinnasta irronneeseen
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kiteeseen vaikuttavan gravitaatiovoiman. Turbulenttistä kulkeutumista tapahtuu yleensä
alle 2 m korkeudella lumen pinnasta (Pomeroy ja Gray 1995).

Kuva 10. Tuulen lumipeitteestä irroittaman partikkelin trajektorista  (Pomeroy ja Gray 1995).

Avoimilla, tuulelle alttiilla paikoilla voi jopa ¾ vuosittaisesta lumisadannasta kulkeutua
tuulen mukana. Pyyhkäisymatkan ollessa pitkä suurin osa kulkeutuvasta lumesta
sublimoituu takaisin vesihöyryksi, kun taas lyhyt pyyhkäisymatka aiheuttaa pääasiassa
lumen kasaantumista kinoksiksi (Pomeroy ja Gray 1995). Metsässä 100 m päässä
järvestä , jolla pyyhkäisymatka on 1-2 km, ei lumen kulkeutumisen vaikutusta voida
enään havaita. Kulkeutuvan lumen määrän on havaittu olevan verrannollinen tuulen
nopeuden kolmanteen potenssiin (Granberg 1988). 

Metsäaukioille, joiden pyyhkäisymatka on noin 5 kertaa ympäröivien puiden korkeus, on
havaittu kerääntyvän noin 1.3 kertaa enemmän lunta kuin ympäristössä olevaan metsään
(Swansson 1988). Lumen kulkeutumiseen vaikuttaa myös lumen rakenne. Vahvasti
sidostunut lumipeite ei erodoidu yhtä helposti kuin vastasatanut uusi lumi. Vaihtelut
lumipeitteen kovuudessa johtavat epätasaiseen lumenpinnan erodoitumiseen. Lähellä
lumen pintaa kulkeutuvien kiteiden kineettinen energia on hyvin suuri. Ne pystyvät
muodostamaan lumivalleihin tunneleita, jolloin lumen pintaan muodostuu
tuulensuuntaisia teräväreunaisia aaltomaisia muotoja eli sastrugeita (Granberg 1998).

3.3.2 Interseptio

Metsäiseen maastoon satava lumi akkumuloituu hyvin epätasaisesti. Syynä on interseptio
eli puiden oksille kerääntyvä lumi tai puunrunkojen pienessä skaalassa aiheuttamat
turbulenttiset pyörteet ilmavirtauksissa. Puiden oksille kasaantunut lumi putoaa
maanpinnalle kun ilman lämpötila lähestyy sulamispistettä. Tällöin puiden oksat tulevat
joustavammiksi eivätkä enää kykene kannattamaan niiden päälle kinostuneen lumen
painoa. Putoamista edesauttavat myös lumessa tapahtuvat muodonmuutosprosessit,
jotka heikentävät lumen kykyä sidostua puiden oksiin. Interseptioitunut lumi voi pudota
kovalla pakkasellakin, jos tuuli saa puiden oksat riittävästi heilumaan. Puihin jäävä lumi
sulaa harvoin vedeksi asti, koska se yleensä ilman lämmettyä putoaa puun korkeuden
etäisyydelle rungosta. Pienille metsäaukioille voi tämän johdosta kasaantua suuriakin
määriä lunta ympäröivistä puista (Pomeroy ja Gray 1995). 

Interseption johdosta tiheiden kuusien alle muodostuu hyvin vähäluminen alue. Tämä voi
johtaa maaperän jäätymiseen kuusien läheisyydessä, koska lämpövuo voi siellä olla jopa
kaksi kertaa suurempi kuin muualla lumipeitteessä (Sturm 1992). Tornionjokilaaksossa
voidaan havaita useiden kuusien kasvavan vinossa, koska niiden alle on muodostunut
pieni kumpare ikiroutaa (Suullinen keskustelu talviekologian 1999 kurssilla yliassistentti
Mäkisen kanssa).
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Osa puihin kasaantuneesta lumesta sublimoituu talven aikana suoraan takaisin
ilmakehään. Sublimoituminen eli jään muuttuminen suoraan vesihöyryksi vaatii runsaasti
energiaa ympäristöstään. Lumikiteen pinta-alan suhde sen omaan massaan nähden on
suuri, joten se pystyy helposti vastaanottamaan energiaa ympäristöstään.
Sublimaationopeuteen vaikuttavat turbulenttisen lämmön ja vesihöyryn vuo
lumikiteeseen sekä säteilytaseen arvo. Lumen korkean heijastuskyvyn vuoksi
lyhytaaltoisen säteilyn vaikutus on pieni. Boreaalisessa metsässä keskimäärin jopa 20-
30% talvella satavasta lumesta voi sublimoitua interseption myötä (Pomeroy ja Gray
1995).

3.4 Lumipeite 

Lumipeite muodostuu useista eripaksuisista kerroksista. Kerrokset eroavat toisistaan
kidekokojen ja -muotojen sekä lumikiteiden sidostuneisuuden suhteen. Nämä puolestaan
aiheuttavat eroja seuraaviin lumipeitettä kuvaaviin fysikaalisiin ominaisuuksiin: tiheys,
huokoisuus, lämmönjohtavuus, heijastuskyky, sekä kokoonpuristuvuus. Lumikiteitä ja
niiden välisiä sidoksia muovaava metamorfoosi on jatkuva termomekaaninen prosessi,
joka alkaa heti lumen satamisen jälkeen ja jatkuu lumen sulamiseen asti. Näin ollen myös
lumipeitteen fysikaaliset ominaisuudet muuttuvat ajan myötä.

Luonnossa olevasta lumipeitteestä pystytään havaitsemaan jokainen yksittäinen
sadetapahtuma tai lumen kulkeutuminen tuulen mukana. Vastaava kerrostuma erottuu
lumipeitteestä vielä usean päivän kuluttua. Myös vesisade tai jäätävä tihkusade sekä
lumenpintaan mahdollisesti muodostuva kuurakerros jättävät omat jälkensä
lumipeitteeseen ja siinä oleviin kerroksiin. Selvimmin lumipeitteestä erottuvat
sulamisesta aiheutuvat jäälinssit.

Lumipeitteessä olevat kiteet ovat metamorfoituneet eli muovautuneet usealla eri tavalla.
Lumipeitteen pinnalla on yleensä kiteiden yhteentörmäyksien johdosta jonkin verran
alkuperäistä muotoaan menettäneitä kiteitä. Näiden alla on kooltaan alle 1 mm kokoisia
pyöreitä kiteitä sitoutuneina kiinni toisiinsa. Pyöristymisen aiheuttaa vesihöyryn
sublimoituminen lumikiteen kuperista kohdista sekä härmistyminen kiteen koveriin
kohtiin. Pyöristymisprosessi tapahtuu muutamassa päivässä. Syvemmällä lumipeitteessä
on maan ja lumen pinnan lämpötilaeron johdosta kasvavia tahkomaisia kiteitä.
Sulamiskauden aikana lumipeitteessä havaitaan lisäksi jääkideryppäitä ja jäälinssejä,
jotka ovat muodostuneet sulamisveden tunkeuduttua lumipeitteen sisälle ja jäädyttyä
sinne. Jäälinssit voivat olla paksuudeltaan muutamien senttien vahvuisia. 

Vastasataneen lumen tiheys on tuulen nopeudesta ja ilman lämpötilasta riippuen noin 10-
300 kg m-3. Kaikkein keveintä lunta sataa ilman ollessa tyyni ja pakkasen kireä (U.S.
Army Corps of Engineers 1956). Talven aikana lumipeitteen tiheys kasvaa hitaasti
alkutalven noin 200 kg m-3 arvosta keväiseen maksimitiheyteen, joka on Suomessa noin
300-400 kg m-3. Tundramaastossa lumipeitteen tiheys ei juurikaan muutu talven aikana,
koska siellä tuuli pakkaa jo ensilumen noin 300 kg m-3 tiheyteen. Vertailun vuoksi
todetaan, että jäätikköjääksi muuttuvan lumen tiheys on 830 kg m-3 (Paterson 1994).

3.5 Metamorfoosit

Lumipeitteen metamorfooseihin eli lumikiteiden muodonmuutosprosesseihin vaikuttavat
lumipeitteen ylä- ja alapintoihin kohdistuvat reunaehdot. Lumipeitteen yläpinnassa
auringosta tuleva lyhytaaltoinen säteily ja ilmakehästä tuleva pitkäaaltoinen säteily
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absorpoituvat ja siroavat. Lämmönvaihtoa tapahtuu lumipeitteen yläpinnassa jonkin
verran myös säteilemällä. Sateen ja sulamisvesien myötä lumipeitteeseen siirtyy myös
suuria määriä veteen sitoutunutta ominaislämpöä. Tuulenpaine vaikuttaa lumipeitteen
yläkerroksiin irroittamalla lumikiteitä tai pakkaamalla lumipeitettä tiheämmäksi.
Alapinnalla puolestaan maaperän geoterminen lämpö sekä maan jäätymisessä vapautuva
latenttilämpö riittävät nostamaan (arktisia alueita lukuunottamatta) lumipeitteen
eristävän vaikutuksen johdosta lämpötilan lähelle 0°C. Lumipeitteessä olevien
lämpötilaerojen takia siinä tapahtuu ilman ja vesihöyryn konvektiota, joka muovaa
voimakkaasti lumikiteitä (Sturm 1991). Osa ylöspäin kulkeutuvasta vesihöyrystä voi
myös läpäistä lumen pinnan ja näin haihtua pois lumipeitteestä. Suomen maaliskuisissa
ilmasto-oloissa haihtuminen on kuitenkin vain 3-6 mm luokkaa kuukautta kohden
(Kuusisto 1984). Kaikki edellä mainitut tekijät muovaavat lumipeitettä talven kuluessa
joko yhdessä tai erikseen. Seuraavassa tarkastellaan jokaista näistä prosesseista erikseen.

3.5.1 Mekaaninen metamorfoosi

Mekaaninen metamorfoosi vaikuttaa kiteisiin joko tuulen tai painovoiman kautta.
Tyynellä ilmalla ja kovalla pakkasella satava lumi voi muodostaa lumipeitteen, jonka
tiheys on vain 10 kg m-3. Tällaisestä lumesta käytetään nimitystä puuterilumi. Sataessaan
maahan tuulisella ilmalla lumihiukkasten sakaraiset muodot rikkoontuvat osin jo ilmassa
hiukkasten törmäillessä toisiinsa. Kulkeutuessaan tuulen mukana maassa hiukkaset
menettävät lisää alkuperäistä muotoaan. Lumikiteet kykenevät tällöin pakkautumaan
tiiviimmin ja saavuttamaan tuulen nopeudesta riippuen tiheyksiä välillä 100-400 kg m-3

(Seligman 1936). Lumipeitteen päälle satava uusi lumi voi painovoiman vaikutuksesta
tiivistää alle jäänyttä lunta vielä lisää. Tyypillinen lumikiteen koko mekaanisen
metamorfoosin jälkeen on noin 0.5 - 1 mm.

3.5.2 Hajoittava metamorfoosi

Hajoittava metamorfoosi kohdistuu pääasiassa vastasataneisiin, muodoiltaan hyvin
monimuotoisiin kiteisiin. Hajoittava metamorfoosi muovaa lumikiteitä kahdella tavalla:
lumikiteiden terävät muodot pyrkivät pyöristymään ja lisäksi toisiinsa kosketuksissa
olevien lumikiteiden välille alkaa muodostua sidoksia. Tämän seurauksena on
lumipeitteen kovuuden lisääntyminen.

Metamorfoosi johtuu kiteiden luonnollisesta pyrkimyksestä saavuttaa termodynaaminen
tasapainotila ympäristönsä suhteen. Tämän takia kiteet pyrkivät minimoimaan vapaan
pintaenergian määrän, joka kiteiden suurista pinta-aloista johtuen on hyvin korkea.
Koska ympyrän muotoisten kappaleiden pintaenergia on pienin, lumikiteet pyrkivät
muovautumaan pallomaisiksi kappaleiksi (Sommerfield ja LaChapelle 1970). Tämän
johdosta hajoittavaa metamorfoosia kutsutaan myös termodynaamiseksi
tasapainometamorfoosiksi.

3.5.2.1 Lumikiteiden pyöristyminen

Vastasataneet lumikiteet ovat usein hyvin monimuotoisia. Kiteistä on helppo erottaa
kuperia ja koveria osia eli siis kaarevuussäteeltään erisuuntaisia ja erikokoisia kohtia.
Vesihöyryn paine on voimakkaasti riippuvainen faasien välisten kaarevuussäteiden
arvoista. Kaavasta 2 nähdään, että 1.2 m kaarevuussäde antaa kyllästyssuhteelle
es(r)/es(�) arvon 1.01. Kuperien kohtien kaarevuussäde on positiivinen ja siksi myös
vesihöyrynpaine on kuperissa kohdissa tasaista pintaa suurempi. Koverissa kohdissa
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tilanne on päinvastainen. Vesihöyry pyrkii sublimoitumaan lumikiteen kuperimmista
kohdista voimakkaimmin ja härmistymään takaisin kiteen koverimpiin kohtiin. Tämä
johtaa lumikiteen koverien osien lämpenemiseen, koska ne vastaanottavat härmistyvältä
vesihöyryltä latenttilämpöä. Vastaavasti kuperat osat jäähtyvät, koska niistä tapahtuva
sublimoituminen vaatii energiaa. Näin lumikiteeseen muodostuu mikroterminen
lämpötilagradientti koverien ja kuperien osien välille. Molekulaarisesti ja osin
säteilemällä tapahtuva lämmönsiirtyminen lumikiteessä tasoittaa kuitenkin mikrotermisen
lämpötilagradientin ja mahdollistaa prosessin tarvitseman vesihöyryn painegradientin
säilymisen (Granberg 1998).

Prosessin nopeus riippuu vesihöyryn diffuusionopeudesta ja siihen vaikuttavat
vesihöyrynpaineen ja lämpötilagradientin suuruus sekä etäisyys kuperien ja koverien
osien välillä. Vesihöyryn diffuusionopeus riippuu voimakkaasti myös ympäristön
lämpötilasta. Lämpötilan laskiessa -40°C asti prosessi pysähtyy lähes kokonaan, kun taas
lähellä 0°C se on hyvin nopeaa. Lähellä sulamispistettä vastasataneen kiteen
pyöristyminen tapahtuu tunneissa, kylmemmässä ilmassa muutos kestää n. vuorokauden.
Aluksi metamorfoosin tuloksena kidekoko pienenee ja lumipeitteen tiheys kasvaa.
Myöhemmin lumipeitteen kidekoko alkaa kuitenkin kasvaa, koska kaarevuussäteiden
eroista johtuen pienempien kiteiden pinnalta sublimoituu vesihöyryä härmistyen
suurempien kiteiden pinnalle. Näin lumipeite muuttuu ajan kuluessa suurikiteiseksi
pienempien kiteiden haihtuessa (Sommerfield ja LaChapelle 1970).

3.5.2.2 Lumikiteiden väliset sidokset 

Kahden tai useamman kiteen joutuessa kosketuksiin keskenään muodostuu
kosketuskohtiin koveria taskuja (kuva 11). Koverien kohtien vesihöyrynpaine on tasaista
pintaa pienempi, koska niillä on negatiivinen kaarevuussäde. Seurauksena on
vesihöyrynpainegradientin muodostuminen kuperien ja koverien kohtien välille.
Vesihöyryä diffusoituu lumikiteiden pyöreistä osista kohti kiteiden kosketuspintoja
aiheuttaen kiteiden välisten siltojen vahvistumista koverissa kohdissa. Prosessi on
analoginen metallien sintraantumisen kanssa, joten on loogista käyttää myös termiä
sintraus lumikiteiden sidostumisen yhteydessä.

Lumipeitteen tiheyden kasvaessa luonnollisesti tai keinotekoisesti esimerkiksi
tamppaamalla, yhä useammat kiteet joutuvat kosketuksiin toistensa kanssa. Tällöin
kiteiden välisten sidosten määrä ja siten myös lumipeitteen kovuus kasvavat. Tähän
ilmiöön perustuu mm. upottavaan hankeen hiihdetyn ladun kantavuus seuraavana
päivänä tai lumipallojen teko pakkaslumesta.
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Kuva 11a. (+)-symbolit indikoivat kohtia jossa vesihöyrynpaine on suurempi positiivisesta
kaarevuussäteestä johtuen ja vastaavasti (-)-symbolilla on merkitty matalammassa
vesihöyrynpaineessa olevia kohtia. Vesihöyryn liike on merkitty nuolilla. 
11b. Kiteiden välisten sidosten muodostuminen tasalämpöisessä lumipeitteessä. Syntyneet
sidokset on merkitty kuvaan nuolilla.

Prosessi jatkuu, kunnes mikroterminen vesihöyrynpainegradientti katoaa. Tämä tapahtuu
joko silloin kun kiteiden välisten huokosten seinämät ovat pyöristyneet
samanmuotoisiksi tai kun makroterminen lämpötilagradientti on kasvanut riittävän
suureksi (kuva 12). 

 A)     B)

Kuva 12a. Alkutilanne pyöreiden lumikiteiden koskettaessa toisiaan. 12b. Kun kiteiden välisten
huokosten seinämät ovat pyöristyneet samanmuotoisiksi, kiteiden kanssa prosessi pysähtyy.

Edellisestä teoriasta poiketen on myös mahdollista, että makrotermisen
lämpötilagradientin aiheuttama vesihöyrynpainegradientti vaikuttaisi eniten kiteiden
välisten sidosten kasvuun. Sidosten muotoon puolestaan vaikuttaisi kiteiden pyrkimys
minimoida pintaenergiansa. Teoriaa tukee se tosiasia, että makroterminen
lämpötilagradientti häviää vain harvoin luonnon lumipeitteestä. Tämä teoria selittäisi
myös sen, miksi lumipeitteen sintraantumisen on havaittu olevan paljon nopeampaa kuin
teoriat ovat ennustaneet (Colbeck 1997).

Metamorfoosin nopeutumisen syynä voi olla myös tuulen aiheuttama ilman liikkuminen
lumen sisällä, mikä sekoittaa makrotermisen lämpötilagradientin. Kidetasolla
tarkasteltuna tämä johtaa paikallisen mikrotermisen lämpötilagradientin sekä
epätasaisesti jakautuneen vesihöyrynpainegradientin muodostumiseen. Nämä seikat
puolestaan kiihdyttävät hajoittavan metamorfoosin kulun huomattavasti
laboratoriokokeita nopeammaksi (Granberg 1998).

A B
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3.5.3 Makroterminen lämpötilagradientti

Makrotermisellä lämpötilagradientilla tarkoitetaan maaperän ja lumen pinnan välistä
lämpötilaeroa. Lämpötilagradientti muodostuu, kun syksyllä vielä verrattain lämpimän
maaperän päälle sataa eristävä lumikerros. Tämän johdosta maanpinnan lämpötila ei
kykene seuraamaan nopeasti jäähtyvän ilman lämpötilaa. Maaperän ja lumen pinnan
välille syntyy näin ollen positiivinen lämpötilagradientti. Lämpötilagradientti on usein
voimakkain lähellä lämpölähteenä toimivaa maanpintaa tai vuorokautisen lämpötilasyklin
ollessa suuri myös lähellä lumenpintaa (kuva 13). 

Kuva 13. Tyypillinen lumessa esiintyvä lämpötilaprofiili.

Mereisessä ilmastossa, missä lumensyvyys on suuri ja lämpötila verrattain korkea, pysyy
lämpötilagradientti koko talven ajan pienenä. Vastaavasti mantereisessa ilmastossa
pienet lumensyvyydet ja alhaiset ilman lämpötilat johtavat keskimäärin noin 50°C m-1

suuruisen lämpötilagradientin muodostumiseen. Arktisilla alueilla voidaan ajoittain
saavuttaa jopa yli 300°C m-1 arvoja (Sturm 1991).

3.5.3.1 Lämpötilaerosta johtuva metamorfoosi

Makroterminen lämpötilagradientti aiheuttaa lumipeitteeseen alhaalta ylöspäin
pienenevän vesihöyrynpainegradientin, minkä vuoksi lumipeitteen sisällä ylöspäin
kohoava ilma joutuu ylikyllästystilaan kylmemmän ympäristönsä suhteen. Tällöin osa sen
sisältämästä vesihöyrystä härmistyy ympäröivien lumikiteiden pinnoille muodostaen
niihin tahkoja (kuva 14). Seurauksena on vesihöyryn kulkeutumista lumipeitteessä
alhaalta ylöspäin. Maaperästä diffusoituu vesihöyryä jopa 10 cm korkeudelle
lumipeitteeseen. Jopa 5% lumen vesiarvosta on havaittu olevan peräisin maaperästä.
Voimakasta vesihöyryn sublimoitumista ja härmistymistä tapahtuu kaikissa kerroksissa.
Yksittäinen vesimolekyyli voi kulkeutua jopa koko lumipeitteen läpi talven aikana, ollen
välillä sitoutuneena useassa eri kiteessä (Sturm ja Benson 1997).

Koska metamorfoosin reunaehtoina toimivat lämmin maaperä ja kylmä ilma pysyvät
vakioina lähes koko talven ajan, ei prosessi tarvitse jatkuakseen lämmönjohtumista
takaisinpäin, kuten on laita hajoittavassa metamorfoosissa. Maaperää lämmittävä
lämpövuo on suuruudeltaan noin 4 Wm-1. Kolmasosa siitä on peräisin maaperän
sisältämän veden jäätymisessä vapautuvasta energiasta ja loput maaperästä
lumipeitteeseen sublimoituvasta vesihöyrystä (Sturm ja Benson 1997).
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Kuva 14. Kiteisiin muodostuvien tahkojen synty lämpötilaerometamorfoosissa.

Lämpötilaeron aiheuttama metamorfoosi on hyvin hidas prosessi. Pienillä
lämpötilagradientin arvoilla voi kestää jopa kuukausia ennenkuin kiteet muuttuvat
tahkomaisiksi. Lumipeitteen alkuperäinen tiheys vaikuttaa myös prosessin nopeuteen.
Tuulenpakkaama pienikiteinen kerros metamorfoituu huomattavasti hitaammin kuin
vähemmän pakkaantunut ja huokoisempi kerros, koska ilma pääsee liikkumaan siinä
paljon vapaammin. Lisäksi lämmönjohtavuus lumipeitteessä on verrannollinen tiheyden
neliöön, joten tiheässä lumipeitteessä ei pääse muodostumaan kovin suuria
lämpötilagradientteja. Tällöin lämmönjohtumista tapahtuu enemmän molekulaarisena
kuin vesihöyryn diffuusiona ilmaraoissa. Kiteiden monimuotoisuudesta johtuen ei
lämpötilagradientti ei myöskään ole koskaan vakio kidetasolla tarkasteltuna (Granberg
1998).

3.5.3.2 Syväkuura 

Lumipeitteen alaosiin lämpötilagradientin johdosta syntyvää kidekooltaan suurta ja
löysästi sidostunutta kerrosta kutsutaan syväkuuraksi, kansanomaisesti sokerilumeksi.
Syväkuuran muodostumiseen tarvitaan noin 10-25 °C m-1 lämpötilagradientti, mikä on
helposti saavutettavissa lähes kaikkialla Suomessa vallitsevissa talvi-ilmastoissa.
Syväkuuraa ei muodostu, jos lumen tiheys ylittää kriittisen tiheyden eli 350 kg m-3

(Akitayan 1974). Kriittinen tiheys saavutetaan kuitenkin luonnon lumipeitteissä yleensä
vain keväisin.

Jäästä muodostuvien lumikiteiden lämmönjohtavuus on kaksi kertaluokkaa suurempi
kuin lumipeitteen sisällä olevan ilman. Lumikiteen ylöspäin osoittavat sakarat ovat tämän
vuoksi ympäristössään olevaa ilmaa lämpimämpiä ja vastaavasti alaspäin olevat sakarat
kylmempiä. Ylöspäin osoittavat sakarat pyrkivät tämän johdosta sublimoitumaan ja
alaspäin osoittavat sakarat puolestaan kasvamaan vesihöyryn härmistyessä niihin. Edellä
mainittu kasvutapa yhdessä epäisostrooppisen lämmönjohtavuuden kanssa aiheuttaa
syväkuurakiteiden tahkomaiset muodot (Granberg 1998).

Kiteet ovat muodoiltaan pääasiassa kuusikulmaisia pylväsmäisiä rullia, prismoja tai
kuppeja (kuva 15). Ne ovat yleensä suuntautuneet ilman liikkeen suuntaisiksi.
Keskimääräinen kidekoko syväkuurassa on noin 2 - 8 mm, mutta prosessin jatkuessa
voidaan havaita kidekokojen kasvavan ajan myötä aina 25 mm asti. Kiteiden kasvua
rajoittaa todennäköisesti niiden geometrinen muoto: suurien kiteiden yläpinnoista on
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havaittu sublimoituvan enemmän molekyylejä kuin alapintaan on härmistynyt.
Metamorfoosin aikana on havaittu, että vain noin yksi kide kymmenestä kasvaa kooltaan
huomattavasti. Loput kiteet toimivat vesihöyryn lähteinä kasvaville kiteille, joten ne
ennen pitkää haihtuvat kokonaan pois lumipeitteestä (Sturm ja Benson 1997). 

Lähellä lumipeitteen pohjaa vesihöyrynpaine, joka riippuu epälineaarisesti lämpötilasta
saavuttaa maksiminsa. Suurimmat, kulmikkaimmat ja tahkomaisimmat kiteet
havaitaankin yleensä läheltä lumipeitteen pohjaa (Sturm ja Benson 1997).

Kuva 15. Kiteet ovat muodoiltaan pääasiassa kuusikulmaisia pylväsmäisiä rullia, prismoja tai kuppeja
(Sturm 1991).

Syväkuurakerroksessa oleva lumi sisältää runsaasti raskaita isotooppeja. Isotoopit ovat
peräisin maaperästä diffusoituvasta vesihöyrystä. Niiden suhteellista määrää lisää lisäksi
se, että syväkuurakerroksesta härmistyy pois pääasiassa vain kevyitä isotooppeja (Sturm
ja Benson 1997). 

Kiteiden geometriasta ja heikosta sidostuneisuudesta johtuen syväkuurakerros on hyvin
huokoista ja sen tiheys on verrattain alhainen, 200-300 kg m-3. Syväkuuralumi
sintraantuu suuren kidekokonsa johdosta hyvin hitaasti (Lind ja Sanders 1996).
Sintraantumista tapahtuu vain silloin, kun makroterminen lämpötilagradientti on alle 10
°C m-1. Muodostuneet sidokset ovat hyvin pieniä verrattuina kiteiden kokoon, minkä
vuoksi syväkuuralumi on hyvin pehmeätä. Luonnon lumipeitteestä havaitaan usein
syväkuurakiteiden muodostamia heikohkoja ketjuja, jotka voivat olla jopa useiden
senttien pituisia. Suomessa syväkuuraa havaitaan yleensä vain lumipeitteen alaosissa,
mutta arktisilla alueilla voi lähes koko lumipeite koostua pelkästään syväkuurasta (Sturm
1991).

Lämpötilaeron muovaamista kiteistä käytetään yleisesti myös termejä
uudelleenkristalloitunut lumi ja kineettisesti kasvanut lumi. Jälkimmäinen viittaa kiteiden
nopeaan kasvunopeuteen. Uudelleenkristalloitumisella tarkoitetaan vesihöyryn
härmistymistä kiteen alaosaan ja sen sublimoitumista kiteen yläosasta. Prosessin
yhteydessä lumikiteisiin sitoutuneet epäpuhtaudet irtoavat niistä. Pohjois-Kanadan
intiaanit ovat jo kauan tienneet, että uudelleen kristalloituneesta ja siten myös
puhtaimmasta lumesta saadaan keitettyä parhaan makuista teetä (Professori Granbergin
luento maaliskuussa 1999).

Huokoisuuden takia syväkuurakiteiden sidostuneisuus on vähäistä, niinpä se jyrkissä
(>30°) rinteissä usein edesauttaa lumivyöryn liikkeelle lähtemistä. Syväkuura haittaa
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myös lumessa liikkumista, koska sitä on erittäin vaikeata saada pakkautumaan tiiviiksi
rakennettaessa esim. teitä tai moottorikelkkauria lumeen. Syväkuuran
lämmönjohtokyvyn on todettu olevan 25 - 50 % vastaavan tiheyden omaavan lumi-
kerroksen lämmönjohtavuudesta, johtuen sen huokoisuudesta ja kiderakenteesta (Sturm
ja Johnson 1992). Syväkuuran eristävä vaikutus onkin merkittävä tekijä arktisten kasvien
ja eläinten ekosysteemeissä. Huokoisuuden ansiosta myös monet pieneläimet suosivat
talvisten tunneleiden kaivamista syväkuurakerrokseen. Lumipeitteessä etenkin keväisin
havaittava humahdus johtuu pystysuorassa olevien pylväsmäisten syväkuurakiteiden
murtumisista tai niiden kaatumisesta yllä olevan lumen painosta johtuen.

3.5.3.3 Pintakuura

Tahkomaisia kiteitä tavataan usein myös lumipeitteen yläosissa. Makroterminen
lämpötilagradientti muodostuu tällöin joko auringon lämmittämän lumipeitteen ja
säteilemällä jäähtyneen lumenpinnan tai lämpöisen lumipeitteen ja sen päälle sataneen
kylmän lumen välille. 

Hyvä esimerkki tästä prosessista on kimalteleva keväthanki. Keväisin auringon säteily
pystyy lämmittämään lumipeitteen yläosan lähelle sulamispistettä. Öisin lumenpinnasta
tapahtuva pitkäaaltoinen ulossäteily on voimakkainta lumen pinnassa olevista pienistä
ulkonemista. Tällaisia ulkonemia voivat olla esimerkiksi suurehkot lumikiteet tai
lumenpinnassa olevat epäpuhtaudet. Koska lämmönjohtuminen ulokkeisiin on
paikallisesti heikompaa, ne jäähtyvät pitkäaaltoisen säteilyn myötä enemmän kuin
lumipeite keskimäärin. Tämän johdosta niihin härmistyy lumipeitteestä sublimoitunutta
vesihöyryä. Seurauksena on noin 1 cm kokoisten ja hyvin ohuiden levymäisten
jääkiteiden kasvaminen lumenpinnalle. Nämä kiteet heijastavat sitten hyvin auringon
valoa ja saavat hanget kimaltelemaan. Muodostuneet pintakuurakiteet säilyvät osittain
lumenpinnassa myös päivisin. Ne menettävät jonkin verran massaansa sublimoitumalla,
mutta samanaikaisesta niiden pintaan härmistyy syvemmältä lumipeitteestä diffusoituvaa
vesihöyryä. Pintakuurakiteet voivat jatkaa kasvamistaan seuraavina öinä, jos olosuhteet
siihen ovat otolliset (Hachikubo ja Akitaya 1998). 

Lumipeitteen sisältä voi löytyä useita kerroksia hautautunutta pintakuuraa, jotka ovat
usein alle 1 cm vahvuisia ja sidostuneisuudeltaan erittäin heikkoja. Ne ovat syväkuuran
ohella toinen lumivyöryjen syntymistä edistävä tekijä (Sanders ja Lind 1996).
Pintakuurakiteet vaikuttavat myös voimakkaasti lumenpinnan heijastusominaisuuksiin.

3.5.4 Sulamismetamorfoosi

Sulamismetamorfoosi ilmenee sulamis-uudelleenjäätymisprosesseina lumipeitteessä.
Sulamista voi aiheuttaa ilman lämpötilan nouseminen sulamispisteen yläpuolelle,
auringon lyhytaaltoisen säteilyn tunkeutuminen ja absorpoituminen lumipeitteeseen tai
vesisade. Lumipeitteeseen päässyt nestemäinen vesi aiheuttaa nopeita muutoksia lumen
rakenteessa ja vahvuudessa, koska nestemäisen veden muuntaminen kiinteäksi vaati
vähemmän energiaa kuin vesihöyryn härmistyminen. Lisäksi veden lämmönjohtavuus on
20 kertaa suurempi kuin ilman.

Lumipeitteessä havaittava nestemäinen vesi on usein peräisin lumessa tapahtuvasta
sulamisesta, koska mantereisessa talvi-ilmastossa vesisateet ovat vähäisiä. Sadevesi
kykenee sulattamaan usein vain vähäisen määrän lunta, koska talven kylmiin sateisiin
sitoutunut lämpömäärä on suhteellisen pieni. Lumipeitteen sisälle jäätyvä sadevesi nostaa
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vapautuvan latenttilämmön myötä lumipeitteen lämpötilaa hieman, mutta harvoin
kuitenkaan sulamispisteeseen asti (Sanders ja Lind 1996). 

Lumipeitteen heijastuskyky riippuu voimakkaasti lumipeitteen pinnassa olevan
nestemäisen veden määrästä. Kuiva lumi heijastaa noin 90% ja märkä lumi vielä 40%
siihen saapuvasta säteilystä (Houghton 1985). Lyhytaaltoisen säteilyn absorptio sekä
lumipeitteen lämpeneminen ja sulaminen lisääntyvät lähes kuusinkertaiseksi, jos
lumenpinnassa on läsnä nestemäistä vettä. Tämä selittää lumen nopean sulamisen
keväisin.

Sulamismetamorfoosin nopeuteen vaikuttaa läsnä olevan nestemäisen veden määrä.
Metamorfoosi on sitä nopeampaa mitä enemmän vettä on käytettävissä. Lumipeite voi
olla joko kokonaan veden kyllästämä, jolloin siitä käytetään termiä sohjo tai siinä voi
esiintyä kapillaarivettä, joka pintajännityksen avulla pysyy lumikiteiden välisissä
huokosissa (Colbeck 1997). 

Sohjoa syntyy, kun valuntaa ei pääse tapahtumaan lumessa jonkin vettä läpäisemättömän
kerroksen johdosta. Tällöin lumessa esiintyy ilmaa vain veden seassa olevissa
ilmakuplissa. Sohjossa kiteiden kasvunopeudet ovat hyvin suuria. Pintajännityksen ja
kaarevuussäteen takia pienemmät kiteet sulavat alhaisemmassa lämpötilassa kuin
suuremmat. Pienten kiteiden lämpötila on lisäksi alhaisempi kuin suurempien, joten
lämpövuon suunta on niitä kohti. Tämä aiheuttaa pienempien kiteiden aikaisemman
sulamisen. Sulamisessa muodostunut vesi jäätyy isompien kiteiden pinnalle, jolloin
vapautuu latenttilämpöä. Lämpö johtuu nestemäisen veden mukana tehokkaasti takaisin
kohti pienempiä kiteitä, ylläpitäen näin prosessia. Tuloksena on nopea kidekoon kasvu,
kun isommat kiteet kasvavat pienempien kustannuksella (Colbeck 1997).

Sohjossa kiteiden väliset sidokset häviävät lähes kokonaan. Tämä johtuu veden
pintajännityksen aiheuttamasta paineen kasvusta koverissa kohdissa. Paineen kasvu
johtaa puolestaan faasien välisen tasapainolämpötilan laskuun, jolloin sidokset sulavat
varsin nopeasti. Kuvasta 16 nähdään, miten sidostuneet kiteet ovat nestemäisen veden
määrän lisääntyessä pyöristyneet ja vapautuneet sidoksista sekä tulleet vesikalvon
ympäröimiksi (Sanders ja Lind 1996).

Kuva 16a. Sulamis-jäätymisprosessin jälkeinen kiderypäs. 16b. Veden kyllästämiä kiteitä (sohjoa).

Veden ollessa kapillaarisesti sitoutuneena kiteiden ympärille pääsee ilma vapaasti
liikkumaan kiteiden välisissä huokosissa. Tällaisessa lumessa pyöristyneet kiteet ovat
sitoutuneet toisiinsa tiiviillä jääsidoksilla ja muodostaneet useista kiteistä koostuvia
ryppäitä (kuva 16). Kaikki nestemäinen vesi on käytännössä sitoutunut kapillaarisesti
ryppäissä oleviin koveriin taskuihin. Yksittäisten kiteiden kasvunopeuksien on havaittu

 BA
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olevan varsin hitaita, toisin kuin hyvin nopeasti kasvavien ryppäiden. Ryppäät kasvavat
yksittäisten kiteiden jäätyessä yhteen. Ryppäitä muodostava sulamismetamorfoosi on
nopea prosessi. Hyvin muodostuneita ryppäitä havaitaan jo 24 tunnin kuluttua veden
valumisesta pois sohjoisesta lumesta. Kiteiden järjestäytiminen rypäleiseen muotoon
aiheutuu systeemin pyrkimyksestä minimoida vapaa pintaenergiansa. Ryppäiden suuren
koon ja niiden voimakkaan sidostuneisuuden takia on tällainen uudelleenjäätynyt lumi
erittäin kovaa. Ryppään muodostavat jääsidokset ovat hyvin pysyviä vaikka lumessa olisi
nestemäistä vettä läsnä, koska nestemäinen vesi ei pääse helposti tunkeutumaan ryppään
sisälle ja irroittamaan kiteitä toisistaan (Colbeck 1997). 

3.5.4.1 Jäälinssit 

Jäälinssien syntyminen alkaa kun lumipeitteen sisälle tunkeutuu nestemäistä vettä.
Kohdatessaan hitaasti vettä läpäisevän kerroksen osa nestemäisestä vedestä leviää myös
vaakasuunnassa. Tällaisena huonosti vettä läpäisevänä kerroksena voi toimia esimerkiksi
tuulen aikaisemmin pakkaama vanha pintakerros. Lämpötilan myöhemmin laskiessa
lumipeitteeseen tunkeutunut vesi jäätyy horisontaaliseksi jäälinssiksi.

Jäälinssit edesauttavat kerroksellisen rakenteen syntymistä ja säilymistä. Lumipeitteen
epähomogeenisuudesta johtuen vedenläpäisykyky on hiukan erilainen eri kohdissa.
Tämän johdosta jopa metrin etäisyydellä toisistaan olevista lumiprofiileista havaitaan
isojakin eroja jäälinssien paksuuksissa ja sijainneissa lumipeitteen sisällä. Tyypillisen
jäälinssin paksuus on Suomen ilmasto-oloissa noin 1-2 cm. Vanha kansa kutsuu
jäälinssejä riiviäiskerrokseksi, koska ne repivät nahan syvässä lumessa kahlaavien
työhevosten jaloista (kainuulaista perimätietoa).

Ohuempia jäälinssejä voi muodostua myös aivan lumen pintakerrokseen. Ne
muodostuvat auringon lyhytaaltoisen säteilyn aiheuttaman sisäisen sulamisen johdosta.
Muodostunut nestemäinen vesi säilyy pinnan läheisessä kerroksessa kapillaarivoimien
avulla, ja jäätyy sitten siihen lämpötilan laskiessa pinnan voimakaan ulospäin säteilyn
myötä. Tällaisesta jääkerroksesta ja sen alapuolisesta lumipeitteestä määritetyt δ18O
arvot osoittavat, että pintaan muodostuneessa jääkerroksessa oleva vesi on raskaampaa
kuin syvemmällä lumipeitteessä. Tämän johdosta jäälinssi ei ole voinut syntyä
lumipeitteestä kohti pintaa kulkeutuvan vesihöyryn johdosta, kuten on laita
pintakuurakiteiden tapauksessa (Ozeki ja Akitaya 1998).

Suuren lämpötilagradientin omaavissa lumipeitteissä hautautuneet jääkerrokset haihtuvat
talven edistyessä. Jääkerroksen päällä olevat lumikiteet pyrkivät muodostamaan sidoksia
jääkerroksen kanssa. Tällöin vesihöyryä diffusoituu jääkerroksen pinnalta kohti koveria
jääkerroksen ja lumikiteiden välisiä sidoksia. Jääkerroksen alapinnassa oleviin teräviin
ulokkeisiin puolestaan härmistyy vesihöyryä voimakkaimmin. Ajan kuluessa ohuet
jääkerrokset puhkeavat ja pian sen jälkeen haihtuvat kokonaan lumipeitteen sisältä. 

3.6 Lumipeitteen lämpötase

Lämpötase koostuu kuudesta termistä. 

Q = QR+QH+QE+ QP + QG -QD (5)
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Näistä lumenpinnassa vaikuttavat säteilytase QR, aistittava lämmönvuo QH, latentti
lämmönvuo QE ja sateisiin sitoutunut lämmönvuo QP. Lumipeitteen pohjalla vaikuttavat
maaperästä tulevan lämmön vuo QG ja sulamisvesien mukana poistuva lämmönvuo QD.
Säteilytase QR = S�-S�+L�-L� sisältää lyhyt- ja pitkäaaltoisen säteilyn vuot.
Lyhytaaltoisen säteilyn vaikutus ulottuu paljon syvemmälle lumipeitteeseen kuin muiden
lumenpintaan vaikuttavien termien. Lisäksi se siroaa ja heijastuu monia kertoja
kulkiessaan lumipeitteen sisällä. Syntynyt hajasäteily vaikeuttaa lumipeitteen lämpötilan
mittaamista, koska osa säteilystä absorpoituu myös lämpötila-anturiin (Granberg 1998). 
Lumipeitteen heijastuskyky eli albedo a määritellään

α = S� / S� (6)

Lumipeitteeseen absorboituva auringon säteily voidaan kirjoittaa (Leppäranta 1996).

QS = F (1-α) 1.4 kW/m2 sin h (7)

missä F on ilmakehän läpäisykykyä kuvaava funktio ja h auringon korkeuskulma.
Pitkäaaltoinen nettosäteilytermi Qnl = L�-L� noudattaa harmaan kappaleen säteilylakia ja
on muotoa

Qnl = σ(�aTa
4-To

4) (8)

missä �a  on ilmakehän tehoisa emissiviteetti, Ta
 ilman lämpötila 2 m korkeudella, To on

lumen pintalämpötila ja σ on Stefan-Bolzmanin vakio.

Turbulenttisen lämmönvuon (QH + QE) termejä voidaan kuvata matemaattisesti ns. bulk-
kaavojen avulla (Leppäranta 1996).

QH = ρacpCh(Ta-To)Ua (9)

QE = ρaLeCe(qa-qo)Ua (10)

missä ρa on ilman tiheys, Le on höyrystymislämpö, Ch ja Ce ovat vaihtokertoimia, Ua on
tuulen nopeus ja q on ominaiskosteus.

Maaperästä diffusoituva lämpö yhdessä lumen eristävän vaikutuksen kanssa pitää talvisin
maan lämpötilan monin paikoin lähellä sulamispistettä. Lumipeitteen pohjalla voi tämän
johdosta tapahtua sulamista 0.3-1.25 mm päivävauhdilla, vaikka pinnalla sitä ei
tapahtuisi ollenkaan. Sulamisvauhti vastaa lämpövuon arvoja 1-5 W m-2, mikä on hyvin
pieni verrattuna muihin lumipeitteen lämpötaseen termeihin (Ohno ja Nakawo 1998).
Myös sateeseen sitoutuneet lämpömäärät ovat verrattain pieniä. Sade voi kuitenkin
käynnistää lumipeitteessä olevan ilman konvektoitumisen, mikä johtaa usein lumipeitteen
lämpötilan kasvamiseen. 

3.6.1 Lumen lämmönjohtavuus

Lämmönjohtumista tapahtuu lumipeitteessä pääasiassa kolmella eri tavalla: 1)
molekulaarisesti jääkiteiden läpi, 2) molekulaarisesti huokosissa olevan ilman läpi ja 3)
sitoutuneena huokosissa liikkuvaan tai konvektoituvaan ilmaan piilevän lämmön vuona.
Hyvin vähäisiä määriä lämpöä siirtyy myös säteilemällä. Ilman konvektion mukana
siirtyvä piilevä lämpöenergia voi olla edellä mainittuja huomattavasti voimakkaampaa,
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mutta sitä esiintyy vain tietyissä tapauksissa (Sturm ja muut 1997). Kaikki kolme ensin
mainittua lämmönjohtumisen tapaa sisältyvät erittelemättä lumen lämmönjohtavuuden ks

(W m-1 K-1) arvoon. Lämpövuo lumipeitteessä voidaan ilmaista seuraavasti (Granberg
1998).

(11)Q k
dT

dt
A k

dT

dt
As s c= − �

�
�

�
�
� − �

�
�

�
�
�

missä (dT/dz) on lämpötilagradientti ja kc puolestaan ilman konvektion aiheuttama
lämmönjohtavuus. Lumen lämmönjohtavuus riippuu pääasiassa kiteiden geometriasta ja
sidostuneisuudesta. Lämmönjohtavuutta aproksimoidaan usein kuitenkin tiheyden avulla;
tämä on mahdollista vain, koska lumen rakenteen ja tiheyden välillä on havaittu olevan
merkittävä riippuvuus. Kuuluisin ja samalla vanhin näistä lukuisista eri aproksimaatioista
on Abelin vuonna 1892 kehittämä kaava:

ks � 0.0285 ρs
2 (12)

missä lumen lämmönjohtavuuden yksikkö on J/(cm s °C) ja tiheyden yksikkö on g/cm3.
Aproksimaatiota käytetään yhä edelleen tilanteissa, joissa lumipeitteen ominaisuuksia
joudutaan yksinkertaistamaan huomattavasti. Tarkemman ja luotettavamman arvion
tekemiseksi tarvitaan tietoa lumipeitteen hienorakenteesta. Kaavoja 13. ja 14 voidaan
nykyaikaisten tutkimustulosten nojalla käyttää puolestaan syväkuuraa ja uutta huokoista
lunta lukuunottamatta (korrelaatio=0.79) esittämään lämmönjohtumisen
tiheysriippuvuutta (Sturm ja muut 1997). Korrelaation alhaisuus selittyy lumen
monimuotoisilla kiderakenteilla, jotka voivat aiheuttaa jopa kertaluokan suuruisia heittoja
aproksimoituihin lämmönjohtavuuksiin. Kuvaan 17. on piirretty Abelin vuonna 1892
kehittämä relaatio sekä vuonna 1997 valmistuneessa tutkimuksessa havaittu relaatio
(Sturm ja muut 1997).

ks �  0.138 -1.01 ρs + 3.233 ρs
2 (0.156 � ρ  �0.6) (13)

ks �  0.023 +0.234 ρs (ρ � 0.156) (14)

Kuva 17. Lämmönjohtavuusyhtälöiden vertailua. Yhtenäisellä viivalla on piirretty Abelin vuonna 1892
kehittämä relaatio ja katkoviivalla puolestaan  vuonna 1997 valmistuneessa tutkimuksessa
havaittu relaatio (Sturm ja muut 1997).

Syväkuurassa ja uudessa huokoisessa lumessa ei juurikaan ole kiteiden välisiä sidoksia.
Lämpöä johtuu pääasiassa huokosissa olevan ilman avulla tai siihen sitoutuneena piilevän
lämmön vuona. Tämän vuoksi lämmönjohtavuuden arviointi tiheyden avulla ei onnistu.
Aproksimoitaessa huokoisen lumen lämmönjohtavuutta täytyy sen keskimääräiseen
arvoon tehdä lämpötilakorjaus, koska ilman sisältämän vesihöyryn määrä riippuu
voimakkaasti vallitsevasta lämpötilasta (Sturm ja muut 1997).
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3.6.2 Lumipeitteen eristävyys

Termisellä eristävyydellä R (WK-1) tarkoitetaan lumipeitteen tai siinä esiintyvän
kerroksen kykyä vastustaa lämpötilaeroista johtuvaa lämmönjohtumista. Eristävyyteen
vaikuttavat kerroksen paksuus h ja lämmönjohtavuus k seuraavasti.

R = h/k (16)

Lumipeitteen paksuuntuminen kaksinkertaiseksi tai lämmönjohtavuuden arvon
puolittuminen muuttavat eristävyyden kaksinkertaiseksi alkuperäisestä arvosta. Tiheyden
kasvaminen lisää sekä lämmönjohtumista että pienentää lumipeitteen paksuutta.
Seurauksena on eristävyyden huomattava pienentyminen. Koska eristävyys on
summautuva suure, voidaan koko lumipeitteen eristävyys esittää siinä esiintyvien
kerrosten summana.

Yhtälöiden 12-16 vaikutusta voidaan havainnoida taulukon 3. avulla, johon on laskettu
lumipeitteen eristävyys kolmella eri tavalla. Tarkasteltava lumipeite koostuu pohjalla
olevasta 40 cm syväkuurakerroksesta ρ = 280 kg m-3, jonka päällä on 35 cm kerros
pyöristyneitä kiteitä ρ = 350 kg m-3 sekä aivan pinnassa olevasta 5 cm kerroksesta uutta
lunta ρ = 100 kg m-3. Tällaisen 80 cm paksun lumipeitteen keskimääräinen tiheys on 300
kg m-3. Sarakkeessa yksi on käytetty Abelin aproksimaatiota. Sarakkeissa 2. ja 3. on
käytetty kaavoja 12-16 lumen lämpötilan ollessa -5°C ja -40°C.

Taulukko 3. Lämmönjohtumisaproksimaatioiden vaikutus eristävyyteen.

Kaava No: 12 ja 16 13-16   ja  T = -5°C 13-16  ja  T = -40°C
R (WK-1) 313 WK-1 642 WK-1 830 WK-1

Tuntematta lumipeitteen rakennetta arvioidaan eristävyys siis helposti jopa yli 50% liian
pieneksi. Virheen suuruus on suurimmillaan kun aproksimaatiota käytetään kuvaamaan
arktista lunta. Esimerkin kaltaista lumipeitettä esiintyy yleisesti tuhansien
neliökilometrien alueella pohjoisella pallonpuoliskolla. 

3.6.3 Säteilyn vaimeneminen ja absorpoituminen lumipeitteessä

Ilmakehässä 44% auringon energiasta on näkyvän valon alueella, 7% on
ultraviolettialueella ja 49% lähi-infrapuna tai sitä pidemmillä aallonpituuksilla. Pilvet
kuten lumikin absorboivat hyvin lähi-infrapunavaloa. Tämän vuoksi lumen albedo on
pilvisellä ilmalla n. 10% korkeampi kuin kirkkaalla. Pilvisellä ilmalla havaitaan myös
säteilyn suuntajakautuman muuttuvan. Homogeenisessä lumipeitteessä säteilyn
vaimenemista voidaan kuvata Beerin lailla (Granberg 1998):

I
λ
 (z) = I

λ 

(0) e-αz (17)

missä I
λ
(z) on säteilyn määrä syvyydellä z ja a on väliaineen spektrinen absorptiokerroin

(m-1).Spektrisen reflektanssin r
λ
 , absorption a

λ
 ja transmittanssin t

λ
 välillä vallitsee

yhtälö:
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 r
λ
 + a

λ
 + t

λ 

=1 (18)

Lähi-infrapunasäteily absorboituu aivan lumipeitteen pinnassa ja muodostaa pääosan
lumipeitteen absorboimasta säteilystä. Jopa yli puolet säteilystä absorboituu kahden
ensimmäisen millimetrin matkalla. Lumessa olevat epäpuhtaudet lisäävät absorbtiota.
Tämän johdosta lumen albedo pienenee likaisuuden kasvaessa (Colbeck 1988).

3.7 Lumipeitteen kemia

Kasvutapansa ja  suuren pinta-alansa johdosta lumihiutaleet keräävät tehokkaasti
ilmakehässä olevia epäpuhtauksia itseensä (Granberg 1998). Talven kuluessa
lumipeitteeseen varastoituukin suuria määriä epäpuhtauksia. Ensimmäinen kolmasosa
lumipeitteestä vapautuvasta sulamisvedestä voi sisältää jopa 40-80% siihen koko talven
aikana sitoutuneista epäpuhtauksista (Johannessen ja Henriksen 1978). Suuret yksittäiset
sulamisvesien mukana kulkeutuvat saastemäärät aiheuttavat monin paikoin vesistöjen
kuormituskyvyn ylittymisen ja voivat näin vahingoittaa niiden herkkiä ekosysteemejä.

Lumipeitteessä olevat ionit huuhtoutuvat pois eri aikoina. Huuhtoutumiseen vaikuttavat
sulamisolosuhteet sekä lumipeitteen rakenne. Epätasaiseen huuhtoutumiseen vaikuttaa
myös useiden epäpuhtauksien sijainti lumikiteiden ulkopinnoilla, josta sulamisveden on
helppo kerätä niitä mukaansa. Epäpuhtauksien on havaittu huuhtoutuvan seuraavassa
järjestyksessä: SO4

-2
 , NO3

-
 , Cl- (Davies ja muut 1987).

Metamorfoosit vaikuttavat saasteiden vertikaaliseen jakautumiseen lumipeitteessä.
Uudelleenkristalloitumisprosessissa epäpuhtauksien on havaittu poistuvan kokonaan
lumikiteistä jo ennen niiden sulamista. Syväkuurakerroksista havaitut konsentraatiot ovat
tämän johdosta alhaisempia kuin muualla lumipeitteessä. Lumisateissa olevat
saastemäärien vaihtelut aiheuttavat lisäksi lumipeitteeseen kerroksia joissa konsentraatiot
vaihtelevat huomattavasti. Jäälinssit voivat kerätä myös pinnalleen aikaisessa vaiheessa
huuhtoutuneita epäpuhtauksia, jolloin niiden konsentraatiot voivat olla hyvinkin suuria. 

 3.8 Lumen rakennetta kuvaavat mallit

Lumipeitteen rakenne määräytyy siinä tapahtuvien metamorfoosien myötä.
Metamorfoosien kulkuun vaikuttavat pääasiassa ilman lämpötila, tuulen nopeus sekä
sademäärä. Lumen rakennetta kuvaavat mallit perustuvat tyypillisesti juuri näihin
meteorologisiin suureisiin. Globaalien lumimallien tavoitteena on selvittää fysikaalisilta
ominaisuuksiltaan poikkeavien lumipeitteiden esiintymispaikat. Mallien sisältämät tiedot
lumipeitteen rakenteesta ovat peräisin aikaisemmin suoritetuista tutkimuksista, koska
mallitettavan alueen laajuus tekisi itsenäisesti toimivasta mallista helposti liian raskaasti
ajettavan. Alppimaissa on myös lumivyöryjen ennaltaehkäisyssä käytössä lumen
rakennetta tietyssä pisteessä kuvaavia malleja. Näiden itsenäisesti toimivien mallien avulla
pystytään seuraamaan lumipeitteessä olevien heikosti sidostuneiden kerrosten kehitystä ja
syntyä. 

Japanissa vuonna 1998 valmistuneessa luokittelussa maa jaettiin neljään erilaiseen
lumivyöhykkeeseen. Luokittelun perusteena käytettiin talvikuukausien pitkänajan
lämpötilan ja lumensyvyyden keskiarvoa (Ishizaka 1998). Luokittelun heikkoutena
voidaan pitää tiedon puutetta eri luokkien sisältämien fysikaalisten suureiden arvoista. 
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Yhdysvalloissa kehitettiin vuonna 1995 lukuisten vanhojen lumiluokitusjärjestelmien
pohjalta koko pohjoisen pallonpuoliskon kattava globaali fysikaalinen luokitusmalli
(Sturm ja muut 1995). Kullekin tässä mallissa esiintyvälle lumiluokalle on aikaisemmin
tehtyjen tutkimusten pohjalta määritelty tyypillinen lumipeitteen rakenne.
Rakenneluokitus sisältää tietoa lumipeitteen kerroksien laadusta, määrästä ja
paksuudesta. Lisäksi kide-koko ja -muoto sekä tiheysjakaumat on määritelty erikseen
jokaiselle kerrokselle. Mallin avulla on mahdollista saada selville kaikki edellä mainitut
lumipeitettä kuvaavat ominaisuudet käyttämällä hyväksi vain meteorologisia
perussuureita. 

Malli tarvitsee laskettavista pisteistä lähtötiedoiksi vain kuukauden astepäiväluvun,
sademäärän sekä tuulen keskimääräisen nopeuden. Kaksi ensimmäistä suuretta on
helposti määritettävissä säähavainnoista tai globaaleista ilmastomalleista. Tuulen
nopeuden määrittämiseksi joudutaan usein käyttämään hyväksi kasvillisuustietoja. Malli
toimii binäärisesti siten, että kukin lähtötiedoista saa joko arvon korkea tai matala.
Kuvassa 18. on kaavio binäärisesti toimivan mallin luokitusperiaatteesta.

Kuva 18. Binäärisesti toimivan globaalin lumimallin toimintaperiaate.

Binäärisesti toimiva malli on hyvä ratkaisu kun tutkittava alue on riittävän laaja. Sen
sijaan sovellettaessa globaaliksi suunniteltua mallia pienemmälle alueelle binäärisyys ei
ole enää hyvä ratkaisu. Pienellä alueella kuten Suomessa arvojen vaihteluvälit ovat
huomattavasti pienemmät ja ns. rajatapauksia esiintyy enemmän. Suomen kannalta
ongelmaa vaikeuttaa myös se, että lumen rakenteeseen tietyssä pisteessä vaikuttaa jossain
määrin myös etäisyys avoimesta Itämerestä.

Monille mallissa esiintyvistä kuudesta lumiluokasta on jo määritetty niille ominaisia
fysikaalisia suureita vaihteluväleineen. Esimerkiksi tundra-, taiga- ja mereiselle
lumityypille on tilastojen perusteella määritelty keskimääräisiä lumipeitteen tiheyksiä ajan
funktiona (Sturm ja Holmgren 1998). Suureiden määrittämistä edesauttaa myös se, että
mallin lumiluokat on mahdollista tunnistaa lumipeitteen kerrosrakenteesta kuvan 19.
mukaisesti. Tämän johdosta jokaisen yksittäisenkin kokeen tai koejärjestelyn tulokset
voidaan ryhmitellä eri lumiluokkiin kuuluviksi. Seuraavana tavoitteena mallin
kehityksessä on määrittää jokaiselle lumiluokalle lämmönjohtavuudet ajan funktiona. 
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Kuva 19. Lumipeitteen tyypillinen rakenne ja lumensyvyys eri lumiluokille.

Globaalin fysikaalisen lumimallin mukaan Suomen ilmasto voisi aiheuttaa luonnon
lumipeitteemme jakautumisen viiteen mallissa esiintyvään lumiluokkaan. Eroina
Angervon vuonna 1952 havaitsemiin kolmeen luokkaan on todennäköisesti
rannikkoseudulla ajoittain esiintyvän lumipeitteen ja tunturien päällä olevan tundralumen
tai Pohjanmaan lakeuksilla mahdollisesti esiintyvän preerialumen luokittelu omiksi
luokikseen.

3.9 Kansainvälinen lumikiteiden luokitusjärjestelmä

Tämän tutkimuksen tuloksia esitettäessä käytetään vuonna 1990 valmistunutta
kansainvälistä lumikiteiden luokitusjärjestelmää (Colbeck ja muut 1990). Järjestelmässä
eri tavoilla metamorfoituneista kiteistä käytetään taulukon 4. mukaisia lyhennelmiä.
Luokitusjärjestelmä on tällä hetkellä aktiivisessa käytössä useassa eri maassa. 

Taulukko 4.  Ote kansainvälisestä lumikiteiden luokitusjärjestelmästä (Colbeck ja muut 1990).

Kiteiden kuvaus Lyhenne
Horisontaalinen jäälinssi 8il
Pintakuura 7 sh
Uudelleen jäätyneitä kiteitä 6 mf
Syväkuurakiteitä ketjuuntuneena 5 dh
Isoja tahkomaisia kiteitä - syväkuuraa 5 cp
Pyöristyneitä tahkomaisia kiteitä 4 mx
Pieniä tahkomaisia kiteitä 4 fa
Pyöreän ja tahkomaisen sekoitus 3 mx
Isoja pyöreitä kiteitä 3 lr
Pieniä pyöreitä kiteitä 3 sr
Voimakkaasti muovautuneita kiteitä 2 bc
Niukasti muovautuneita kiteitä 2 dc
Uusi lumi 1
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4. Mittaukset

Tutkimus toteutettiin keräämällä maastohavaintoja lumipeitteen kerrosrakenteesta 19
pisteessä ympäri Suomea. Havainnot kerättiin vuoden 1998 aikana kahdessa jaksossa:
9.1. - 4.2. sekä 3.3. - 7.4. 1998. Yhdessä pisteessä kului aikaa noin kaksi vuorokautta.
Ensimmäisenä päivänä mittauspisteellä suoritettiin kerrosrakenteen analysointi ja
aloitettiin lämpötilagradientin seuranta. Toisena päivänä tehtiin laboratoriomittauksia
luminäytteistä sekä jatkettiin lämpötilagradientin seuraamista. Lumipeitteestä määritettiin
kidekoko ja -muodot kaikista kerroksista, lumipeitteen tiheysprofiili 5 cm välein sekä
seurattiin lämpötilaprofiilin käyttäytymistä noin kahden vuorokauden ajan. Säiden
salliessa jokaisesta lumipeitteestä havaitusta kerroksesta valokuvattiin muutamia kiteitä
myöhempää tutkimusta varten. Lisäksi laboratoriossa sulatettiin 5 cm välein otetut
luminäytteet ja tutkittiin niistä pH-arvo ja sähkönjohtavuus. 

4.1 Talvi 1997-1998

Sääolot vaikuttavat voimakkaasti lumipeitteen kerrosrakenteeseen. Seuraavassa käydään
läpi lumitalvi 1997/98 pääpiirteittäin pohjautuen Ilmatieteen laitoksen ilmastokatsauksiin
sekä hydrologisiin kuukausitiedotteisiin. 

Lokakuussa 1997 vallitsi tavallista kylmempi sää. Yhtä kylmiä lokakuita on Etelä- ja
Keski-Suomessa keskimäärin kerran viidessä vuodessa. Ensilumi satoi Kainuuseen neljä
viikkoa ja Lappiinkin 2-3 viikkoa etuajassa keskimääräiseen nähden. Lukuunottamatta
Uusimaata ja osaa Pirkanmaasta koko Suomessa oli maa peittynyt lumeen lokakuun
loppuun mennessä.

Marraskuun keskilämpötila oli suuressa osassa maata tavanomainen. Lumipeite oli
pohjoisessa ja idässä ajankohtaan nähden paksuhko, muualla ohut. Rannikkoalueilta sekä
Hämeestä, Pirkanmaalta ja osasta Keski-Suomea lumi suli kuukauden puolivälissä.
Kuukauden päättyessä oli koko maa kuitenkin lumen peitossa. Tällainen tilanne toistuu
keskimäärin kerran kolmessa vuodessa.

Joulukuu oli lähes koko maassa keskimääräistä lauhempi kahta, kolmea lyhyttä
pakkasjaksoa lukuunottamatta. Joulukuun puolivälissä Lapissa riehuneet myrskyt
yhdessä niihin liittyneiden suojasäiden kanssa tiivistivät lumipeitettä. Lumensyvyys pysyi
silti 10-40 cm välillä. Etelä-Suomessa lumipeite pysyi ohuena ajoittaisten sulamisten
johdosta. Etelässä ja lännessä vesiarvo oli 30-100% ajankohdan keskiarvosta.
Pohjoisessa ja idässä lumen vesiarvo oli lähellä ajankohdan keskiarvoa.

Tammikuun sää oli harmaan sateinen ja leuto. Maan etelä- ja keskiosissa kuukauden
keskilämpötila oli viidestä kuuteen astetta korkeampi kuin pitkäaikainen keskiarvo, maan
pohjoisosissa ero oli puolestaan kolmesta viiteen astetta. Viimeistä viikkoa
lukuunottamatta tihkua satoi yleisesti aina Oulun korkeudelle asti. Maan etelä- ja
länsiosissa lunta suli pariin otteeseen niin, että pienten jokien vesi nousi lähes kevättulvan
tasolle. Itä-Suomen pohjoisosissa ja Pohjois-Suomessa lumi ei juuri sulanut. Runsaat
lumisateet kasvattivat siellä vesiarvon 100-150% keskiarvosta. Pohjanmaan
rannikkoseuduilla lunta oli edelleen niukasti.
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Helmikuun alkupuolella vallitsi kylmä pakkassää. Kuukauden puolivälin jälkeen lämpötila
kohosi nopeasti hyvin korkeaksi, etelässä jopa yli +10°C. Suuri osa lumesta suli Etelä-
Suomessa silloin. Kuukauden aikana satoi erityisen paljon lunta Lapissa, jossa vesiarvo
oli paikoin 150% keskiarvosta. Itä-Suomessakin lumen vesiarvo oli 120-140%
keskiarvosta. Etelärannikolla ja Etelä-Pohjanmaalla lunta oli tavallista vähemmän.
Vesiarvo oli siellä 65-90% ajankohdan keskiarvosta.

Maaliskuu oli puoleen väliin asti harvinaisen kylmä. Loppukuussa oli päivisin muutamia
lämpöasteita aina Lappia myöten. Loppukuun lauhemmat päivät nostivat lämpötilojen
kuukausikeskiarvot lähelle normaalia. Kuukauden aikana satoi likimain tavanomaisesti.
Lumen vesiarvo hipoi Lapissa monin paikoin ajankohdan ennätystä. Eteläisin ja läntisin
Suomi pysyi edelleen vähälumisena, tosin lumisuus kasvoi varsin jyrkästi lounaasta
koilliseen mentäessä. 

Huhtikuu alkoi erittäin kylmänä. Vielä useana päivänä kuukauden ensimmäisen viikon
aikana päivän ylimmät lämpötilat pysyivät pakkasen puolella. Mittausjakson loppuun
mennessä ei merkittäviä sateita esiintynyt. Huhtikuun puolivälissä lumiraja kulki
Joensuun ja Tornion välisellä linjalla. Lapissa lunta oli vielä 60-90 cm. Lapin lumet
Kilpisjärveä lukuunottamatta hupenivat vähäisiksi toukokuun puolenvälin jälkeen.

4.2 Tutkimuspisteet

Tutkimuspisteiden sijoittelussa pyrittiin kattamaan kaikki Suomessa ennakkoon erilaisiksi
arvioidut lumipeitteet. Tässä oli apuna Ilmatieteen laitoksen 30 vuoden aikasarjat
lumensyvyyksistä sekä lumipeitteen keskimääräisistä kestoajoista. Toisena tavoitteena oli
jakaa pisteet mahdollisimman tasaisesti ympäri Suomea (kuva 20). Ensimmäisessä
tavoitteessa onnistuttiin kiitettävästi ja toisessakin hyvin. Tutkimuspisteiksi valittiin
mahdollisuuksien mukaan eri yliopistojen kenttäasemia, koska niistä oli helposti
saatavissa sää-, lumensyvyys-  ja  maanpinnan lämpötila- havaintoja.
Näytteenottoverkostoa täydennettiin asentamalla kolmelle paikkakunnalle automaattisesti
maanpinnan, lumen sekä ilman lämpötilaa rekisteröivät mittausasematt. Lisäksi käytettiin
useita pisteitä, joiden säähavainnot interpoloitiin llmatieteen laitoksen
kuukausihavainnoista. Kilpisjärveä lukuunottamatta lumihavaintojen tekijä oli kaikissa
pisteissä tämän tutkimuksen kirjoittaja, mikä helpottaa huomattavasti tulosten
tulkitsemista. Kilpisjärvellä havainnoinista vastasi Sirpa Rasmus.

Kaikki tutkimuspisteet sijaitsivat metsässä tai taimikossa olevilla aukioilla, jotka olivat
kooltaan 2500-10000 m2. Tavoitteena oli, että havaintopaikat olisivat mahdollisimman
samankaltaisia ja siten myös vertailukelpoisia keskenään. Pienet aukiot
havaintopaikkoina pienensivät tuulen mukana kulkeutuvan sekä puihin jäävän ja sieltä
putoavan lumen vaikutuksia lumipeitteen kerrosrakenteeseen. Värriötunturin harvasta
puustosta ja Tvärminnen merenläheisyydestä johtuen ei tässä tavoitteessa kuitenkaan
täysin onnistuttu.
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Kuva 20. Mittauspisteiden sijoittuminen sekä lumensyvyys 1.3.1998 Ilmatieteen laitoksen mukaan.

4.3 Mittausmenetelmät

Lämpötilaprofiilit mitattiin lumikuopan seinämästä 2.0 tai 5.0 cm välimatkoin.
Tarkempaa profilointia käytettiin päällimmäisessä 30 cm kerroksessa, missä
lämpötilanvaihtelut olivat suurimpia. Lämpötilat mitattiin välittömästi kuopan kaivamisen
jälkeen digitaalisella lämpötilamittarilla, jonka puolijohdeanturi on 10 cm pitkäisen
metallisen piikin päässä. Mittarin tarkkuus on valmistajan mukaan ± 0.1 °C. Yhden
lämpötilaprofiilin mittaamiseen kului aikaa 10-30 minuuttia riippuen kuopan syvyydestä.
Seurattaessa lämpötilaprofiilin käyttäytymistä ajan suhteen mittauksia suoritettiin 6-8
tunnin väliajoin noin kahden vuorokauden ajan. Uutta mittausta tehtäessä samassa
paikassa etäisyys edelliseen avoimen kuopan seinämään oli aina vähintään kaksi metriä.

Taulukko 5.  Tutkimuksessa käytettyjen pisteiden kuvaus.

Paikka Sijainti Ympäröivä kasvillisuus Ilmastotyyppi

Kilpisjärvi 69°03'N      20°48’E tunturikoivikko tundra
Kevo 69°45'N      27°00’E matala tunturikoivikko tundra
Värriö 67°45’N     29°37’E matala tunturikoivikko tundra
Pallasjärvi 68°01’N     24°14’E korkea kuusimetsä taiga
Kivalo 66°19’N     26°38’E sekametsä taiga
Oulanka 66°22’N     29°19’E sekametsä taiga
Puhos 65°14’N     27°56’E sekametsä taiga
Ilomantsi 62°41’N     31°16’E sekametsä manner
Nilsiä 63°19’N     28°03’E sekametsä manner
Pihtipudas 63°21’N     25°35’E mäntymetsä manner
Punkaharju 61°48’N     29°19’E korkea lehtikuusimetsä manner
Miehikkälä 60°42’N     27°50’E taimikko ja pelto lauha manner
Muhos 64°58’N     26°23’E lehtimetsä lauha manner
Lammi 61°03’N     25°03’E sekametsä ja pelto lauha manner
Hyytiälä 61°51’N     24°18’E sekametsä lauha manner
Tammela 60°38’N     23°48’E nuori taimikko lauha manner
Uusikaarlepyy 63°33’N     22°29’E sekametsä rannikko
Närpiö 62°27’N     21°31’E nuori taimikko rannikko
Tvärminne 59°50' N     23°15'E sekametsä ja pelto rannikko
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Marraskuun aikana asennettiin Tvärminneen, Ilomantsiin ja Nilsiään automaattisesti
maanperän, lumen sekä ilman lämpötilaa rekisteröivät mittaustolpat. Maanperän
lämpötilaa rekisteröitiin tunnin välein 5 cm syvyydeltä. Lumen sekä ilman lämpötilaa
mittaavat anturit olivat tolpissa 20 cm välimatkoin maanpinnan yläpuolella ja niiden
mittausväli oli myös yksi tunti. Lumipeite mittaustolppien ympärillä pysyi kaikissa
paikoissa koskemattomana koko mittausjakson ajan.

Lumipeitteen kerrosrakenteen tutkimista varten tutkimuspisteissä kaivettiin 1.5 - 2.0
metriä leveä kuoppa. Kaivamisen jälkeen kuopan seinämää harjattiin pehmeällä
siveltimellä, jolloin siitä erottuivat sidostuneisuudeltaan erilaiset kerrokset. Jokaisesta
selvästi erottuneesta kerroksesta otettiin teelusikallinen lumikiteitä tarkasteltavaksi
suurennuslasilla. Kiteet asetettiin millimetriruudukon päälle, jolloin niiden koko oli
helppo määrittää. Kiteiden geometrinen muoto määritettiin kansainväliseen
lumiluokitukseen nojautuen (Taulukko 4). Kidekameralla kuvattiin säiden salliessa 1-5
kappaletta lumikiteitä jokaisesta yksittäisestä kerroksesta. Näistä kuvista oli myöhemmin
mahdollista tarkentaa maastossa tehtyjä havaintoja.

Luminäytteiden keräämisessä ja tiheysprofiloinnissa käytettiin Ruotsissa kehitettyä
teräksistä näytteenottolaatikkoa, jonka tilavuus oli 1.0 dm3

 ja ulkoiset mitat seuraavat:
korkeus 4.9 cm, syvyys 15.3 cm ja leveys 13.3 cm. Laatikolla lumikuopan seinämästä
otetut luminäytteet laitettiin maastossa näytteenottopusseihin. Pystyprofiilissa havaitut
jäälinssit ja kovat hankiaiskerrokset, joihin näytteenottolaatikko ei soveltunut, leikattiin
irti veitsellä. Nämä näytteet mitattiin ennen pussittamista. Luminäytteet säilöttiin
laboratoriotutkimuksiin asti kylmälaukussa. Säilytysaika vaihteli yhden ja neljän päivän
välillä ja näytteiden lämpötila pysyi koko säilytyksen ajan pakkasen puolella. 

Laboratorioissa näytteiden massat punnittiin ennen kuin ne sulatettiin vesihauteessa
huoneenlämpöisiksi. Vesinäytteistä määritettiin ensiksi pH-arvo viittä tapausta
lukuunottamatta Orionin sa-720 tai Schott Geräte-832 mittareilla. Tammikuussa
mittauksissa jouduttiin käytännön syistä käyttämään indikaattoripaperia tutkittaessa
Värriön, Kevon, Pallaksen, Kivalon ja Muhoksen näytteitä. Sähkönjohtavuus määritettiin
näytteistä käyttämällä joko CDM 3 tai CDM 80 mittaria.

4.4 Mittauspaikkoihin liittyvät virhelähteet

Yksittäisen pistehavainnon yleistäminen koskemaan tiettyä alueellista arvoa sisältää aina
suuren epävarmuustekijän. Valittu mittauspiste saattaa sijaita huomattavasti
ympäristöstään poikkeavalla paikalla. Esimerkiksi maanpinnan lämpötilat voivat poiketa
pienelläkin alueella huomattavasti riippuen maaperän koostumuksesta,
aluskasvillisuudesta ja maaperään sitoutuneen veden määrästä. Näiden tekijöiden
havainnointi on kuitenkin talvisin lähes mahdotonta, joten virheen minimointi vaatisi
aikaavievän mittauspisteiden merkitsemisen loppukesän aikana. 

Tutkimuksen kannalta oleellisen, pisteiden välisen vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi
jouduttiin osa pisteistä sijoittamaan alueellisesti varsin epäedustaviin paikkoihin.
Esimerkiksi Tunturi- Lapin mittauspisteet jouduttiin sijoittamaan metsän keskelle.
Virhelähteenä voidaan pitää myös järvien jäillä olevien mittauspisteiden puuttumista,
koska tällöin jätetään kymmenesosa Suomen pinta-alasta tutkimatta. 
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Pisteiden vertailukelpoisuutta heikentää myös kierroksen pituus. Ensimmäisen ja
viimeisen mittauksen välillä kului aikaa lähes 30 päivää. Tammikuun mittauskierroksen
aikana tästä ei aiheutunut ongelmia, mutta maaliskuussa mittausjakson lopulla oli helppo
todeta lumipeitteen sulamisen jo alkaneen. Virhe olisi mahdollista eliminoida
suunnittelemalla ajoreitti siten, että ensin mitattaisiin kaikki Etelä-Suomen pisteet ja
sitten vasta siirryttäisiin pohjoisemmaksi. Tämä kuitenkin lisäisi mittausmatkan kestoa yli
viikolla.

4.5 Mittauksiin liittyvät virheet

Lumipeitteen syvyyden määrittämiseen voi liittyä pieni systemaattinen virhe, mikäli
lumipeitteen seinämä ei ole täysin pystysuunnassa. Virheen suuruus riippuu mitattavan
seinämän ja normaalin välisestä kulmasta b seuraavasti.

(19)dz(%)
( cos )

cos
=

−1 β
β

Virhe on varsin pieni, sillä vielä 10 ° kallistuskulmalla se on vain 1.5 %. Mitasta lumen
syvyys voitaisiin lukea mm tarkkuudella, mutta lumipeitteen epätasaisuudesta johtuen cm
tarkkuus on maaperän epätasaisuuden vuoksi varsin riittävä. 

Lumipeitteen tiheyden mittaamiseen liittyy enemmän virhelähteitä. Näytteenotto-laatikon
merkittävä vajaus on helppo tarkistaa paljaalla silmällä ja tarvittaessa uusia näyte.
Kuitenkin luokkaa 0.5 cm oleva vajaus laatikon etureunassa on erittäin vaikeata tulkita
epäedustavaksi näytteeksi, koska myös hyvin huolellisestikin otettu näyte puristuu
kokoon saman verran laatikkoa käsiteltäessä. Saman suuruinen virhe muodostuu helposti
myös näytteenottolaatikon tiivistäessä tutkittavaa luminäytettä, kun se työnnetään liian
pitkälle lumen sisään. Arvioisin että tämänkin virheen suuruus on maksimissaan 0.5 cm.
Käyttämällä keskivirheen kasaantumislakia
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ja olettamalla jousivaa'an tarkkuudeksi 10 g saadaan seuraavat tiheyden arvojen
vaihteluvälit.

100 ± 6 kg m-3
 sekä 300 ± 8 kg m-3.

Lämpötilaprofiilia mitatessa vaikeutena on työntää lämpötila-anturi vaakasuorassa
lumipeitteen sisälle. Arvioisin, että tästä johtuva mittauskorkeuden virhe olisi
maksimissaan 1 cm luokkaa. Kun mittarin tarkkuus on 0.1 °C, saadaan tyypillisen
lämpötilagradientin arvon vaihteluväliksi 40 ± 2 °C m-1. 

Toinen lämpötilaprofilointiin vaikuttava virhelähde on mittausten vaatima aika. Anturin
asettumiseen tasapainotilaan ja mittaustuloksen kirjaamiseen kului aikaa lähes minuutti
jokaista syvyyttä kohden. Tämän johdosta syvemmissä hangissa mittaukset kestivät lähes
puoli tuntia. Tällöin on mahdollista, että mitattavan avoimen seinämän läpi olisi ehtinyt
diffusoitua lämpöä mittausalueelle vääristämään loppupään mittaustuloksia. 
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5. Tulokset ja johtopäätökset

5.1 Lumen syvyys

Siirryttäessä koilliseen pitkin Hanko- Värriö- linjaa lumen syvyys kasvaa lähes
lineaarisesti. Tammikuussa kasvun havaittiin olevan 5.3 cm / 100 km ja maaliskuussa
12.5 cm / 100 km (kuva 21). Arvon kaksinkertaistuminen selittyy Etelä-Suomessa
tapahtuneella lumen sulamisella sekä huomattavasti keskiarvoa suuremmaksi havaituilla
lumen syvyyksillä Värriötuntureilla (taulukko 6). Mitattujen ja pitkänajan keskiarvojen
välillä havaittiin suuria eroja kahdessa eri ryhmässä. Rannikkoryhmässä Tvärminnen ja
Uudenkaaarlepyyn arvot poikkesivat huomattavasti ajankohdan keskiarvosta. Syynä oli
pääasiassa lämpöisen talven kiihdyttämä sulanta. Tvärminnessä tammikuussa havaittu
selvästi keskiarvoa suurempi lumensyvyys selittyy puolestaan vasta helmikuun alussa
olleella mittausajankohdalla. Metsä-Lapin ryhmässä Oulangalla, Kivalossa ja
Pallasjärvellä lumensyvyydet poikkesivat puolestaan huomattavasti keskiarvoista
ylöspäin. Sama ilmiö havaittiin Tunturi-Lapin pisteistä vain Värriötuntureilla. Syynä
Metsä-Lapin suuriin arvoihin olivat talven runsaat lumisateet ja Värriössä puolestaan
tuulen lunta kasaava vaikutus. 

Kuvassa 22. on esitetty mittauspisteissä havaitut lumen syvyydet tammi- ja maaliskuussa.
Lumen syvyyden lineaarisen kasvun lisäksi merkillepantavaa on syvyyksien arvojen
kaksinkertaistuminen Tunturi-Lapin alueella mittausjaksojen välillä. Syynä tähän on
tuulen mukana kulkeutuvan lumen epätasainen uudelleenjakautuminen maastossa. Myös
rannikkoseudun vähälumisuus verrattuna muuhun Suomeen tulee kuvaajasta hyvin esille.
Vain Miehikkälässä, Tammelassa ja Tvärminnessä havaitaan lumen syvyyden
pienentyneen mittausjaksojen aikana. 

Kuva 21. Lumen syvyyden vaihtelu Hanko- Värriö- linjalla tammi- ja maaliskuussa vuonna 1998.
Sovitetut suorat on piirretty kuvaan katkoviivalla.
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Taulukko 6. Mitattujen ja pitkänajan keskiarvojen vertailu mittauspisteissä. Keskiarvot ovat peräisin
Ilmastokatsaus-lehdistä.

Mitattu lumen
syvyys

tammikuussa

Tammikuun
keskiarvo
vuosilta 

1961-90

Mitattu /
keskiarvo

Mitattu lumen
syvyys

maaliskuussa

Maaliskuun
keskiarvo
vuosilta 

1961-90

Mitattu /
keskiarvo

Kilpisjärvi 40 60 0.7 87 91 1

Kevo 43 52 0.8 72 66 1.1

Pallasjärvi 75 50 1.7 134 68 1.5

Värriö 84 49 1.5 105 71 1.9

Kivalo 79 42 1.9 102 62 1.6

Oulanka 71 50 1.4 107 71 1.5

Muhos 28 28 1 52 45 1.2

Puhos 49 47 1 85 69 1.2

Uusikaarlepyy 9 26 0.3 25 25 1

Pihtipudas 29 30 1 44 50 0.9

Nilsiä 48 39 1.2 74 57 1.3

Hattuvaara 43 46 0.9 57 63 0.9

Närpiö 23 17 1.4 31 24 1.3

Hyytiälä 33 23 1.4 54 30 1.8

Punkaharju 46 38 1.2 63 52 1.2

Lammi 25 29 0.9 38 39 1

Miehikkälä 51 36 1.4 38 55 0.7

Tammela 31 23 1.3 27 39 0.7

Tvärminne 19 12 1.6 7 18 0.4

Kuva 22. Lumensyvyydet mittauspisteissä tammi- ja maaliskuussa 1998. Pisteet on luokiteltu
viiteen eri ryhmään niissä vallitsevan ilmaston perustella. 

 Rannikko     Lauha manner        Manner              Taiga            Tundra



Suomen lumipeitteen alueellinen vaihtelu                                                      Tari Oksanen   1.10.1999

-40-

Taulukossa 7. on esitetty korrelaatiokertoimet tammi- ja maaliskuun lumensyvyyksien
sekä leveys- ja pituuspiirien välille. Taulukosta huomataan, että ainoastaan maaliskuussa
lumensyvyyden ja leveyspiirin välillä vallitsee selvä positiivinen korrelaatio. Leudosta ja
etelän vähälumisesta alkutalvesta huolimatta tammikuun vastaava korrelaatio jää
yllättävän heikoksi. Korrelaatiota pienentää lumen paksuuden väheneminen aivan
maamme pohjoisosissa.

Taulukko 7. Lumensyvyyden sekä leveys - ja pituuspiirin korrelaatiokertoimet.
 

Tammikuu Maaliskuu
Leveyspiiri 0.56 0.78
Pituuspiiri 0.50 0.4

5.2 Lumen vesiarvo

Myös lumen vesiarvossa havaitaan selvä lounais-koillissuuntautuma. Erityisen suuria
vesiarvoja havaittiin maaliskuun mittausjakson aikana Länsi-Lapin Kivalossa ja
Pallasjärvellä sekä Itä-Lapin Värriötuntureilla. Näissä paikoissa havaitaan yhtä suuria
vesiarvoja vain noin 20 vuoden välein (Suomen Kartasto 1987). Tunturi- Lapissa
havaittiin lisäksi vesiarvon kasvaneen lähes kaksinkertaiseksi mittausjaksojen välillä
(kuva 23). Miehikkälässä ja Närpiössä lumipeitteen vesiarvon havaitaan puolestaan
hieman pienentyneen mittausjaksojen välillä tapahtuneen sulamisen myötä. Tvärminnessä
lumipeite suli talven aikana useaan otteeseen, mikä selittää vesiarvon voimakkaan
pienenemisen mittausjaksojen välillä. 

Taulukossa 8 on esitetty korrelaatiokertoimet tammi- ja maaliskuun vesiarvojen sekä
leveys-ja pituuspiirien välille. Taulukosta huomataan, että ainoastaan maaliskuussa lumen
vesiarvon ja leveyspiirin välillä vallitsee selvä korrelaatio. Leveyspiirin ja lumen
vesiarvojen sekä syvyyksien välistä korrelaatiota alentavat Kilpisjärvellä ja Kevolla
sijaitsevat pisteet, joissa Jäämeren vaikutuksen vuoksi ei sada niin paljon kuin Etelä-
Lapissa (kuva 21 ja 22). Kilpisjärven piste poikkeaa ilmastoltaan myös muista yhtä
läntisistä pisteistä ja alentaa näin pituuspiireihin laskettuja korrelaatioita.

Taulukko 8. Lumen vesiarvon sekä leveys- ja pituuspiirin korrelaatiokertoimet.
 

Tammikuu Maaliskuu
Leveyspiiri 0.49 0.74
Pituuspiiri 0.40 0.46

Mitatuissa ja säähavainnoista lasketuissa lumen vesiarvoissa havaitaan paikoitellen suuria
eroavuuksia (kuva 24). Erot olivat suurimmillaan Metsä-Lapin ja rannikkoseudun
ryhmissä. Metsä-Lapissa mitatut vesiarvot olivat suurempia ja rannikkoseudulla
puolestaan pienempiä kuin lasketut arvot. Oulu-Lappeenranta-linjan pohjoispuolella
olevien pisteiden vesiarvot laskettiin marraskuun ja maaliskuun sekä eteläpuoleiset joulu-
ja maaliskuun välisistä säähavainnoista. Suurin yksittäinen ylöspäin poikkeava havainto
tehtiin maaliskuussa Värriötuntureilla ja sen oli aiheuttanut pääasiassa tuulen mukana
kulkeutuva lumi. Suurin alaspäin poikkeava havainto tehtiin puolestaan Tvärminnessä ja
siihen oli syynä lumipeitteen voimakas sulaminen. Kuvassa 24 laskettua vesiarvoa
suuremmat arvot johtuvat pääasiassa lumen epätasaisesta jakautumisesta mittauspisteen
ympäristössä tai ilmastollisista eroista mittauspisteen ja säähavaintopisteen välillä.
Laskettua pienemmät arvot puolestaan johtuvat joko lumipeitteessä tapahtuneesta
sulamisesta tai vedenpidätyskyvyn ylittymisestä vesisateiden yhteydessä.
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Kuva 23. Lumen vesiarvot mittauspisteissä tammi- ja maaliskuussa 1998. Pisteet on luokiteltu viiteen eri
ryhmään niissä vallitsevan ilmaston perustella. 

Lumisateen osuus kokonaissadannasta tammi-helmikuussa on rannikkoseutuja
lukuunottamatta yli 90%, Pohjois-Suomessa noin 98%. Marraskuussa yli puolet sateesta
tulee lumena Oulu-Tampere-Lappeenranta-linjan pohjoispuolella, ja vielä huhtikuussa
lumena tulee yli 40% Vaasaan ulottuvaa eteläistä ja lounaista rannikkokaistaletta
lukuunottamatta (Solantie 1977). Lumipeitteen vedenpidätyskyky on sulamisvaiheen
alussa noin 5-6% tilavuudesta (Lemmelä 1970). Vaikka lumen akkumulaatiovaiheessa
pidätyskyky on pienempi, vetenä tuleva sade pidättyy usein kokonaan lumipeitteeseen
(Kuusisto 1986). Tämän johdosta valitut säähavaintojaksot ovat varsin edustavia. 

Tammi- ja maaliskuun kuvien vertailussa ei suuria eroavaisuuksia havaita.
Merkillepantavin asia on alaspäin poikkeavien pisteiden määrän lisääntyminen, mikä on
aiheutunut sulamisen lisääntymisestä keväällä. Tammikuussa mitattujen ja laskettujen
vesiarvojen korrelaatio oli 0.36, maaliskuussa enää 0.29. Korrelaation pieneneminen
selittyy juuri sulamisen avulla.

Mitatut ja säähavainnoista lasketut vesiarvot tammikuussa 1998

Kuva 24a. Mitatut ja säähavainnoista lasketut vesiarvot tammikuussa vuonna 1998. Musta viiva kuvaa
kulmakertoimen arvoa yksi.

 Rannikko    Lauha manner      Manner              Taiga             Tundra

R = 0.36
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Mitatut ja säähavainnoista lasketut vesiarvot maaliskuussa 1998
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Kuva 24b. Mitatut ja säähavainnoista lasketut vesiarvot maaliskuussa vuonna 1998. Musta viiva kuvaa
kulmakertoimen arvoa yksi. 

5.3 Tiheysprofiilit

Tunturi-Lapin ja Metsä-Lapin tammikuisissa, yhtä pitkiksi skaalatuissa tiheysprofiileissa
havaitaan eroavuuksia lähinnä vain ylimmän 50% osalta, maaliskuussa enää ylimmän
30% osalta (kuva 25). Tiheyserot lumipeitteen pinnalla johtuvat pääasiassa vain
mittausajankohtaa edeltäneiden viikkojen sääoloista, minkä johdosta pintakerroksien
tiheyksien vertailu ei ole mielekästä. Tammikuussa Tunturi- Lapin tiheysprofiilissa
havaitaan vähemmän ryhmän sisäistä hajontaa kuin Metsä- Lapin ryhmässä. Tämä johtuu
joulukuun puolessa välissä Pohjois-Suomen alueella vallinneesta lämpimästä
talvimyrskystä, joka tiivisti Tunturi-Lapissa voimakkaasti lumipeitettä. Maaliskuussa
molempien ryhmien lumipeitteiden tiheydet pintakerrosta lukuunottamatta ovat 250-350
kg m-3. Samankaltaiset tiheysprofiilit selittyvät hyvin pitkälle tundrapisteiden
tuulensuojaisilla sijainneilla. Tällöin alueella tyypilliset voimakkaat tuulet eivät ole
pystyneet tiivistämään tundralunta sille ominaisiin > 400 kg m-3

 arvoihin. Kuviin on
nuolella merkitty profiilien alaosissa havaitut syväkuuran aiheuttamat tiheydeltään
alhaisemmat kerrokset.

Kuvasta 26. havaitaan, että lähempänä rannikkoa olevien ja lauhaan mannerilmastoon
kuuluvien sekä syvemmällä sisämaassa olevien ja kunnon mannerilmastoon kuuluvien
pisteiden tiheysprofiileissa ei keskenään havaita suuria eroavuuksia. Sen sijaan
verrattaessa kuvassa 25. ja 26. olevien pisteiden tiheysprofiileja voidaan selviä
eroavuuksia jo havaita. Merkillepantavin ero on keväisen sulamisen aiheuttama
tiheyksien kasvu lauhassa mannerilmastossa olevissa pisteissä (kuva 26). Näiden
pisteiden tiheysprofiilit muistuttavat itse asiassa hyvin pitkälle tyypillisiä tundralumen
tiheysprofiileja. Toinen merkillepantava seikka on jäälinssien määrän lisääntyminen
maaliskuisissa tiheysprofiileissa. Myöskään syväkuuran aiheuttamia tiheydeltään
alhaisempia kerroksia ei yhtä profiilia lukuunottamatta enää havaita. 

Tvärminne Närpiö Pihtipudas   Nilsiä 

Puhos      Pallas    Kivalo    Värriö

R = 0.29
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 Tammikuu Maaliskuu
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Kuva 25. Ylärivissä on Tunturi- Lapissa sijaitsevien Kevon, Kilpisjärven ja Värriön tammi- ja
maaliskuiset tiheysprofiilit, alarivissä vastaavasti Metsä-Lapin Kivalon, Pallaksen, Oulangan ja
Puhoksen tiheysprofiilit. Kuviin on nuolella merkitty profiilien alaosissa havaitut syväkuuran
aiheuttamat, tiheydeltään alhaisemmat kerrokset.

Jäälinssien vähäinen määrä kuvien 25. ja 26. profiileissa selittyy mittaustekniikalla.
Näytteenottolaatikolla mitattaessa ohuimpia jäälinssejä ei mitattu erikseen, jolloin ne
keskiarvoistuvat 5 cm paksun luminäytteen kanssa ja näkyvät profiileissa vain pieninä
tiheyden kasvuina. Rannikkoilmastolle tyypillinen lauha talvi näkyy selvästi myös kuvan
26 tiheysprofiileissa. Tammikuussa tapahtuneen voimakkaan sulamisen johdosta
lumipeitteiden voidaan havaita muuttuneen lähes homogeenisiksi kaikissa kolmessa eri
mittauspisteessä. Maaliskuussa havaitaan puolestaan jäälinssien määrän kasvaneen
voimakkaasti. Osa kuvien 25. ja 26. ryhmien sisäisistä vaihteluista voi johtua myös
pitkistä näytteenottoväleistä. Esimerkiksi Metsä-Lapin ryhmässä Oulangan ja Kivalon
mittauksien välillä oli molemmilla mittausjaksoilla yli viikon mittainen tauko, jonka
aikana säässä on voinut tapahtua suuriakin muutoksia. Taulukossa 9. on esitetty
yhteenveto eri ryhmissä havaituista tiheyden arvoista.

Taulukko 9. Tiheydelle tyypillisiä arvoja eri ilmastoryhmissä.

Tammikuu Maaliskuu

Pienin
arvo

Suurin
arvo

Keski-
arvo

Keski-
hajonta

Pienin
arvo

Suurin
arvo

Keski-
arvo

Keski-
hajonta

Tundra 110 320 243 51.8 100 423 269 57.9

Taiga 85 390 251 64.3 65 370 269 56.2

Manner 140 310 254 44.8 70 415 282 62.2

Lauha manner 100 350 257 62.2 82 390 275 78.4

Rannikko 185 360 256 54.4 95 620 264 176
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Tammikuu Maaliskuu
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Kuva 26. Ylärivissä on mannerilmastoon kuuluvien Ilomantsin, Nilsiän, Punkaharjun ja Pihtiputaan
tiheysprofiilit. Keskirivissä on lauhaan mannerilmastoon kuuluvien Miehikkälän, Muhoksen,
Hyytiälän, Lammin ja Tammelan tiheysprofiilit ja alarivissä rannikkoilmastoon kuuluvien
Tvärminnen, Närpiön ja Kaarlepyyn tiheysprofiilit.

Kuvassa 27. on esitetty maaliskuisten tiheysprofiilien keskiarvoihin sovitetut käyrät.
Niiden yhtälöt korrelaation neliöineen on esitetty taulukossa 10. Merkillepantavaa on
Tundra- ja taigaryhmien hyvin samankaltaiset käyrät. Mannerluokan käyrän havaitaan
puolestaan olevan lähes suora. Lauhassa mannerluokassa käyrän kaarevuus on suurin.
Rannikkoluokan käyrä poikkeaa kaikista muista käyristä kaarevuussäteen suunnan
johdosta. Manner- ja rannikkoluokan alhaisemmat korrelaatiot selittyvät niissä esiintyvillä
jäälinsseillä, jotka puolestaan eivät näy profiileihin sovitetuissa käyrissä.



Suomen lumipeitteen alueellinen vaihtelu                                                      Tari Oksanen   1.10.1999

-45-

 Tundra     maaliskuu Taiga      maaliskuu

 Manner      maaliskuu Lauha manner     maaliskuu

Rannikko     maaliskuuu

Kuva 27. Eri ryhmien maaliskuisten samankorkuisiksi skaalattujen tiheysprofiilien keskiarvoihin
sovitetut käyrät.
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Taulukko 10. Eri ryhmien maaliskuisten samankorkuisiksi skaalattujen tiheysprofiilien keskiarvoihin
sovitettujen käyrien yhtälöt ja korrelaation neliöt.

Sovitetun käyrän yhtälö r2

Tundra X = -450y3
 + 389y2

 – 91y + 300 0.92

Taiga X = -433y3
 + 334y2

 – 37y + 285 0.92

Manner X = -143y2
 + 81y+ 292 0.65

Lauha manner X = -281y2
 + 100y + 332 0,94

Rannikko x = 2587y4
 – 4447y3

 + 1887y2
 – 158y + 257 0.72

5.4 Kideprofiilit

Kuvassa 28. on esitetty lumipeitteen rakenteet 13 pisteessä tammi- ja maaliskuussa.
Tundra- ja rannikkoryhmistä on valittu kaksi, taiga- ja mannerryhmistä kolme pistettä
tarkemmin tarkasteltaviksi. Tyypillistä lähes kaikille lumipeitteille oli kidekoon kasvu
pinnalta pohjalle siirryttäessä, lukuunottamatta tapauksia, joissa lumipeitteen pinnalle oli
muodostunut pintakuurakiteitä. Tällaisiä kiteitä havaittiin vain muutaman hangen päältä.
Suurimmat lumikiteet havaittiin Metsä- ja Tunturi- Lapin alueella aivan lumipeitteen
pohjalta (Taulukko 11). Nämä kiteet olivat järjestelmällisesti syväkuurakiteitä tai osittain
jo sulaneita sellaisia. Kilpisjärvellä havaitut maksimikidekoot olivat selvästi muita Lapin
pisteitä pienemmät. Tämä voi selittyä eri havainnoitsijalla tai paikalla vallinneilla erilaisilla
sääoloilla. Manner- ja rannikkoryhmissä tapahtui talven aikana runsaasti sulamista, minkä
johdosta yksittäisten lumikiteiden kokojen määrittäminen oli niissä paikoitellen hyvin
ongelmallista. Suurimmat kiteet havaittiin niissä kuitenkin myös lumipeitteen pohjan
läheisyydestä ja ne olivat pääasiassa uudelleenjäätyneitä kiteitä. Nämä kiteet olivat myös
selvästi pienempiä kuin Lapissa havaitut kiteet. Kuvassa 24. näkyvää lumipeitteen
hienorakennetta tarkastellaan lähemmin globaalin lumimallin testauksen yhteydessä. 

Kidekokoja tarkasteltaessa tulee huomioida, että lumikiteiden koon määrittäminen
silmämääräisesti on hyvin objektiivista, vaikka apuna käytettäisiinkin kidekameraa.
Tämän vuoksi taulukkoon 11. on merkitty myös suurimpien kiteiden seassa havaitut
pienimmät kiteet. Yhdessä lumipeitteessä olevista kerroksista voidaan lisäksi havaita
runsaasti erikokoisia kiteitä (Granberg 1985). Tämän vuoksi pienen otannan
tarkastelussa tehdään helposti tulkintavirheitä. Näiden syiden johdosta ei tässä yhteydessä
ole mielekästä yrittää piirtää tarkkoja kideprofiileja. Kideprofiilien piirtämistä varten
lumipeite pitäisi siivilöidä kovassa pakkasessa seulasarjan läpi, jolloin saataisiin tarkasti
selville lumikiteiden kokojakauma lumipeitteessä.

5.5 Metamorfoosien alueellinen jakautuminen

Seuraavissa metamorfoosien alueellisissa tarkasteluissa sulamismetamorfoosiksi on
laskettu uudelleenjäätyneet kiteet sekä jäälinssit, lämpötilaerometamorfoosiksi puolestaan
syväkuurakiteet sekä pienet tahkomaiset kiteet, hajoittavaksi metamorfoosiksi
pyöristyneet kiteet ja vähän muotoaan menettäneet kiteet. Jaottelussa aiheuttivat eniten
ongelmia syväkuurakiteet, jotka olivat hiljattain tapahtuneen sulamisen johdosta
menettäneet jonkin verran alkuperäistä muotoaan. Ne luokiteltiin tahkomaisista
muodoistaan huolimatta kuitenkin jo kuuluviksi sulamismetamorfoosi-ryhmään.
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Kuva 28. Lumipeitteen hienorakenteen alueellinen vaihtelu 13 pisteessä. Tummempi harmaasävytys
kuvaa syväkuurakiteita, vaaleampi harmaasävytys tahkomaisia kiteitä, paksut mustat viivat
jäälinssejä. Ohuemmat mustat viivat ovat lumipeitteessä havaittujen kerrosten rajoja. 
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Taulukko 11. Suurimpien lumipeitteestä havaittujen kiteiden koko millimetreinä. Ryväs tarkoittaa
sulamismetamorfoosin aiheuttamaa kideryvästä, jonka kokoa on vaikea määrittää.
Tammikuussa Värriötuntureilla vallinneen myrskyn vuoksi kiteiden kokotietoja ei ole sieltä
saatavilla.

 

Maksimi kidekoko
tammikuussa 

(mm)

Maksimi kidekoko
maaliskuussa (mm)

Kilpisjärvi 3 3

Kevo 3-5 2-5
Pallasjärvi 1-5 2-5
Värriö myrsky 5
Kivalo 1-3 1-3
Oulanka 2-5 4-5
Muhos 1-3 1-3
Puhos 2-4 2-5
Uusikaarlepyy 1-2 ryväs
Pihtipudas 1-2 1-3
Nilsiä 2-3 1-2
Hattuvaara 1-2 1-2
Närpiö 1-2 ryväs
Hyytiälä 1-2 ryväs
Punkaharju 1-3 1-3
Lammi 1-2 ryväs
Miehikkälä 1-2 ryväs
Tammela 1-2 ryväs
Tvärminne 1-2 <1

Tammikuun alun lämpimät säät näkyvät hyvin kuvasta 29a. Sulaminen on tuolloin ollut
hyvin voimakasta maamme lounaisosissa. Tvärminnessä ei ollut tammikuun alussa lunta
lainkaan, minkä johdosta siellä suoritettiin havainnointi vasta mittausjakson lopulla. Tämä
selittää siellä tammikuussa havaitun muita vähäisemmän sulamisen. Maaliskuun
mittausjakson loppupuolella alkanut sulaminen Etelä-Suomessa näkyy puolestaan
kuvasta 29b. selvästi. Vähäinen sulaminen eteläisimmässä eli Tvärminnen pisteessä
selittyy puolestaan sillä, että maaliskuun mittauskierros aloitettiin sieltä.

Lämpötilaerometamorfoosin aiheuttamien tahkomaisten kiteiden määrän havaitaan
olevan korkeimmillaan Pohjois- ja Itä-Suomen alueella tammikuussa (kuva 29c).
Maaliskuussa havaitaan tahkomaisia kiteitä eniten Lounais-Suomesta Vaara- Suomeen
kulkevan linjan ympäristöstä (kuva 29d). Lineaarisen jakauman syntyyn vaikuttaa
lämpimän Golf-virran vaikutus maamme pohjoisosan ilmastoon ja avoimen Itämeren
lämmittävä vaikutus rannikkoseudulla. Lisäksi täytyy huomioida maaliskuun lopulla
alkanut kevätsulanta, joka aiheutti tahkomaisten kiteiden muuttumisen
uudelleenjäätyneiksi kiteiksi. Ilmiö oli voimakkain Kaakkois-ja Itä-Suomessa, koska
viimeiset mittaukset suoritettiin siellä vasta huhtikuun alussa.

Hajoittavan metamorfoosin määrän huomataan pysyvän koko maassa verrattain pienenä
sekä tammi- että maaliskuussa (kuva 29e ja f). Metamorfoosin vähyys johtuu yksittäisten
lumisateiden alhaisista sademääristä sekä näytteenottotaktiikasta. Sopivissa oloissa
vastasatanut lumi ehtii muovautua pieniksi tahkomaisiksi kiteiksi jo viikon sisällä, joten
on vain ajoituksesta kiinni osutaanko mittauspisteelle juuri lumisateen jälkeen vai vasta
viikon kuluttua siitä. Näytekoon kasvaessa lähestytään kuitenkin todellista arvoa ja sen
vuoksi voidaan olettaa että kuvassa 30. olevat koko maata kuvaavat eri metamorfoosien
suhteelliset osuudet ovat jo varsin edustavia.
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Sulamismetamorfoosin ja leveyspiirin välillä havaitaan heikko negatiivinen korrelaatio
koko talven ajan. Tammikuinen korrelaatio aiheutuu tuolloin vallinneesta erittäin
leudosta säästä, jolloin lumi suli yleisesti Oulua myöten (Taulukko 12). Maaliskuussa
havaitun heikon korrelaation aiheuttaa puolestaan keväisen auringonsäteilyn voimistama
lumen sulaminen Etelä-Suomen alueella. 

Tammikuun leuto sää aiheutti myös heikon positiivisen korrelaation lämpötilaero-
metamorfoosin ja leveyspiirin välille. Etelän lämpimien ilmojen johdosta ei
lämpötilaerometamorfoosin käynnistymiseen tarvittavaa gradienttia päässyt
muodostumaan. Lisäksi jo syväkuurakiteiksi muovautuneet kiteet kävivät läpi uudelleen-
jäätymisprosesseja. Nämä seikat yhdessä vähensivät tahkomaisten kiteiden osuutta
etelässä ja lounaassa huomattavasti.

   A) Tammikuu - sulamismetamorfoosi B) Maaliskuu - sulamismetamorfoosi
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C) Tammikuu - tahkomaisia kiteitä D) Maaliskuu - tahkomaisia kiteitä
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 E) Tammikuu - tasapainometamorfoosi F) Maaliskuu - tasapainometamorfoosi
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Kuva 29. Metamorfoosien alueellinen jakaantuminen Suomessa. 

Lämpötilaerometamorfoosin muovaamat tahkomaiset lumikiteet muodostavat Suomen
lumipeitteestä suurimman osan (kuva 30). Suhteelliset osuudet on määritetty
keskiarvoistamalla kaikki eri mittauspisteissä suoritetut havainnot. Lämpötilaero-

*  >80%
x 60-80%
+ 40-60%
o  <40%
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metamorfoosin suhteellisessa määrässä havaitaan selvä kasvu mittausjaksojen välillä.
Tämä on varsin odotettua, koska metamorfoosiin tarvittava aika on kuukausien luokkaa.
Sulamismetamorfoosin synnyttämien kiteiden suhteellisen osuuden huomataan puolestaan
hieman pienentyneen mittausjaksojen välillä. Poikkeuksellinen tulos selittyy jälleen
lämpimällä alkutalvella.

 Taulukko 12. Metamorfoosien sekä pituus-  ja leveyspiirien väliset korrelaatiokertoimet tammi- ja
maaliskuussa vuonna 1998.

Tammikuu 1998 Maaliskuu 1998

Leveyspiiri Pituuspiiri Leveyspiiri Pituuspiiri

Sulamis-
metamorfoosi

-0.57 0.39 -0.61 -0.13

Lämpötilaero-
metamorfoosi

0.59 0.44 0.42 0.21

Hajoittava
metamorfoosi

0.13 0.05 0.32 -0.12

Suurimman yksittäisen kansainväliseen lumikideluokitukseen kuuluvan ryhmän
muodostavat tammikuussa uudelleenjäätyneet kiteet (6) ja maaliskuussa syväkuuran
esiasteeksi luokiteltavat pienet tahkomaiset kiteet (4). Sulkuihin on merkitty kiteiden
kansainvälinen lyhenne. Molempien kideluokkien suhteellinen osuus on noin 1/3 kaikista
samana ajankohtana havaituista kiteistä (kuva 31).

Metamorfoosien suhteelliset osuudet koko Suomen 
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Kuva 30. Metamorfoosien suhteelliset osuudet Suomen lumipeitteestä vuonna 1998.
Sulamismetamorfoosiksi on laskettu jäälinssit ja uudelleen jäätyneet kiteet,
lämpötilaerometamorfoosiksi syväkuura ja pienet tahkomaiset kiteet ja hajoittavaksi
metamorfoosiksi pyöreät ja vähän muotoaan menettäneet kiteet.
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Erilaisten lumikiteiden suhteelliset osuudet Suomen lumipeitteessä
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Kuva 31. Kansainväliseen lumikideluokitukseen perustuvien kiteiden suhteelliset osuudet Suomessa. 

5.6 pH 

Lumen pH-arvossa tapahtuvan vaihtelun havaitaan olevan hyvin vähäistä
lukuunottamatta Hyytiälässä tammikuussa mitattuja arvoja (kuva 32). Hyytiälän vahvasti
muista mittauspisteistä sekä myös Suomen Ympäristökeskuksen julkaisemista arvoista
poikkeavat tulokset viittaavat siihen, että siellä tutkituissa näytteissä olisi tapahtunut
jokin systemaattinen virhe. Johtopäätöstä tukee myös se, että vain siellä käytettiin muista
poikkeavaa pH - mittaria, joka on voinut olla esimerkiksi väärin kalibroitu. 

Havaittu pH-arvon vaihtelu oli hyvin pientä, niinpä usealla eri mittarilla ja osittain
indikaattoripaperilla suoritettujen mittausten tulkintaan on syytä suhtautua varoen. Koko
maata kohden lasketussa keskiarvossa eri mittaustavoista aiheutuva virhe kuitenkin
suhteellisesti pienenee. Tammikuun pisteiden keskiarvoksi saatiin 4.8 ja vastaavasti
maaliskuulle 4.9. Lasketut keskiarvot erosivat Suomen Ympäristökeskuksen
julkaisemista pitkän ajan keskiarvoista tammikuussa vain 0.02 ja maaliskuussa 0.1
yksikköä. Taulukkoon 13. on laskettu eri ryhmille tyypillisiä pH-arvoja vaihteluväleineen.
Sekä tammi- että maaliskuussa pH-arvon havaitaan laskevan siirryttäessä kohti
kylmempiä ilmastoja. Lisäksi tammikuussa pH-arvon vaihtelun havaitaan pienenevän
pohjoiseen päin siirryttäessä.

Lumesta määritetty laskeuma poikkeaa huomattavasti alaspäin Ilmatieteen laitoksen
ilmanlaatuasemien ja Suomen ympäristökeskuksen sadevesinäytteiden arvoista.
Esimerkiksi sulfaattirikin arvot ovat 50% pienemmät ja ammoniumtypen 55% pienemmät
lumesta määritettynä kuin muilla menetelmillä. Kloorin ja kalsiumin laskeumat ovat
puolestaan samalla tasolla kuin muilla menetelmillä mitattuna. Kloorin akkumuloituminen
lumeen on seurausta pääasiassa siitä, että kloridi toimii usein lumikiteiden
jäätymisytimenä ilmakehässä. Merkittävä virhetekijä lumesta saatavan laskeuman
määrittämisessä on laskeuman aikaisesta sulamisesta johtuva lumipeitteen
ainespitoisuuksien pieneneminen. Virhettä voidaan kuitenkin arvioida, jos sadannan ja
lumipeitteen vesiarvon erotus tunnetaan (Soveri ja Peltonen 1995). 
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Lumesta mitatut pH arvot
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Kuva 32. Lumen eri kerroksista määritettyjen pH-arvojen keskiarvot mittauspisteissä.

Taulukko 13. Eri ryhmille tyypillisiä lumen pH – arvoja.

Tammikuu Maaliskuu
Pienin
arvo

Suurin
arvo

Keski-
arvo

Keski-
hajonta

Pienin
arvo

Suurin
arvo

Keski-
arvo

Keski-
hajonta

Tundra 4 4.7 4.3 0.2 4 4.7 4.3 0.3

Taiga 4.4 5.7 4.8 0.3 4.4 5.4 4.9 0.2

Manner 4.4 6 4.9 0.4 4.4 6.6 5 0.5

Lauha manner 4 6.8 5 0.8 4.4 6.2 4.9 0.4

Rannikko 4.5 5.5 5 0.41 4.5 5.6 5.1 0.4

5.7 Sähkönjohtavuus

Sähkönjohtavuusprofiileista havaitaan, että vain Muhoksella ja Pallaksella
sähkönjohtavuuden arvo on kasvanut mittausjaksojen aikana (kuva 33).
Sähkönjohtavuuden pieneneminen on ollut puolestaan voimakkainta Länsi- ja Lounais-
Suomessa. Johtavuuden voimakkaasta pienenemisestä voidaan päätellä, että osa
lumipeitteeseen sitoutuneista epäpuhtauksista on jo vapautunut lumipeitteestä keskellä
talvea tapahtuneen voimakkaan sulamisen myötä. Myös pohjoisen lumipeitteissä osa
epäpuhtauksista on lähtenyt liikkeelle, mutta niistä suurin osa on sitoutunut jälleen
lumikiteisiin uudelleenjäätymisprosessissa. 

Taulukossa 14. on esitetty tyypillisiä sähkönjohtavuuden arvoja eri ryhmissä.
Tammikuussa sähkönjohtavuuden ja sen keskihajonnan havaitaan pienenevän pohjoista
kohti siirryttäessä. Maaliskuussa arvot ovat puolestaan huomattavasti tammikuisia
suuremmat ja tasaisemmin jakaantuneet. Tasaisempi jakauma maaliskuussa selittyy
etelässä jo alkaneella sulamisella. Sulamisen yhteydessä tapahtuvan huuhtoutumisen
johdosta etelän konsentraatiot pienenevät huomattavasti kevään edistyessä kun taas
pohjoisessa jatkuvat pakkaskelit puolestaan mahdollistavat konsentraation kasvamisen
siellä. 

 Rannikko         Lauha manner               Manner                 Taiga             Tundra

Ka Tammikuu 4.8
Ka Maaliskuu 4.9
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Taulukko 14. Eri ryhmille tyypillisiä lumen sähkönjohtavuuden arvoja (µS cm-1).

Tammikuu Maaliskuu
Pienin
arvo

Suurin
arvo

Keski-
arvo

Keski-
hajonta

Pienin
arvo

Suurin
arvo

Keski-
arvo

Keski-
hajonta

Tundra 4.5 17.3 9.5 3.43 2.5 19.4 8.9 3.9

Taiga 3.1 17.2 8.5 3.72 2.9 31.4 7.9 4.5

Manner 4.7 20.4 12.1 4.52 3.8 28.4 9.9 5.1

Lauha manner 5.9 33.1 15 6.05 5.3 26.3 11.8 5.3

Rannikko 7.8 34.8 61.1 8.8 3.4 12.6 7.7 2.9

Kuva 33. Lumen eri kerroksista määritettyjen sähkönjohtavuuksien keskiarvot mittauspisteissä.

Kuvassa 34a. havaitaan kahdessa kolmesta ja kuvassa 34b. kaikkien profiilien alaosissa
nuolella merkitty alhaisemman sähkönjohtavuuden kerros. Kerroksen aiheuttaa
uudelleenkristalloitumisprosessissa puhdistunut syväkuurakerros. Kuvan 34b. profiilissa
näkyvä Kevon piikki on puolestaan aiheutunut uudelleenjäätymisprosessin myötä.
Sulamisvesi on huuhtonut epäpuhtauksia mukaansa ja ne ovat uudelleenjäätymisen myötä
kerääntyneet tähän kerrokseen. 

Kuvaan 34d. nuolella merkittyä Puhoksen lumenpinnan selvästi muita alhaisempaa
sähkönjohtavuutta on vaikea selittää. Puhoksella samoin kuin noin 150 km päässä
olevalla Oulangan mittauspisteellä lumen pintakerrokset koostuivat tahkomaisista
kiteistä, joten uuden lumisateen saaste-eroista ne eivät voi johtua. Näyteanalyysit
suoritettiin samassa laboratoriossa, mikä sulkee mittarien eroista johtuvan virhetekijän
pois laskuista. Jäljelle jää vain kaksi mahdollisuutta: Oulangan topografia viettää
voimakkaasti itään päin, joten on mahdollista, että alueelle kerääntyisi enemmän
epäpuhtauksia Kuolan niemimaalta kuin Puhokselle, jonka topografia viettää puolestaan

 Rannikko          Lauha manner            Manner                Taiga                Tundra
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länteen päin. Edellä mainittua teoriaa vastaan ovat kuitenkin Länsi-Lapissa Pallaksella ja
Kivalossa havaitut korkeat lumenpinnan sähkönjohtavuusarvot. Toinen mahdollisuus on
mittauksissa tapahtuva systemaattinen virhe. Mittariin aikaisemmissa mittauksissa
kerääntyneet epäpuhtaudet saattavat puhdistua tasaisesti käytön aikana. Aikaisemmin
tutkitut arvot olisivat tällöin saastuneempia. Tätä ilmiötä ei kuitenkaan havaita Länsi-
Lapista tehdyissä analyyseissä ja lisäksi mittari huuhdeltiin tislatulla vedellä aina ennen
jokaista suoritettua mittausta. 

Etelä- ja Keski-Suomessa vain Ilomantsin lumipeitteen sähkönjohtavuus ei pienene
tammi- ja maaliskuun välillä (kuva 33). Tämän johdosta kuvassa 35b. olevan Ilomantsin
profiilin arvot ovat selvästi muita saman ryhmän profiilien arvoja suurempia.
Punkaharjulla havaitaan epäpuhtauksien kerääntyneen lumipeitteen puolessavälissä
olevaan jääkerrokseen. Etelässä maaliskuiset profiilit ovat Hyytiälää lukuunottamatta
lähes vakioita. Tämä on seurausta voimakkaasta sulamisesta, joka on huuhtonut
epäpuhtaudet pois lumipeitteestä jo hyvin aikaisessa vaiheessa.

A) Sähkönjohtavuus tammikuussa B) Sähkönjohtavuus maaliskuussa

   µS/cm          µS/cm 

C) Sähkönjohtavuus tammikuussa D) Sähkönjohtavuus maaliskuussa

    µS/cm          µS/cm

Kuva 34. Ylärivissä tammi - ja maaliskuisia sähkönjohtavuusprofiileja Kevolta, Kilpisjärveltä ja
Värriöstä ja vastaavasti alarivissä Kivalosta, Pallakselta, Oulangalta ja Puhokselta.

Hyytiälässä havaittiin tammikuussa 15-18 cm etäisyydellä maanpinnasta kaksi hyvin
paksua ja lähekkäistä jäälinssiä. Maaliskuussa puolestaan 20 cm lumipeitteen pohjasta
oli uudelleenjäätynyt yhtenäiseksi jääryppääksi. Tammikuiset jäälinssit ovat
pysäyttäneet pinnalleen suurimman osan lumen sulamisen yhteydessä vapautuneesta
vedestä, mikä on aiheuttanut paksun yhtenäisen uudelleenjäätyneen kerroksen
muodostumisen. Maaperästä vapautuva lämpö pystyy kahdessa kuukaudessa
sulattamaan lunta maanpinnan läheisyydessä keskimäärin 9 cm verran, mikä selittää
hyvin jääkerroksen sijainnin muutoksen. 

 Kevo

 Puhos
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Tvärminnessä havaittu pinnan voimakas sähkönjohtavuus voi aiheutua merellä
puhaltaneista voimakkaista tuulista. Voimakkaat tuulet ovat saattaneet kuljettaa
lumihiukkasten mukana myös vähäisiä määriä suoloja, jotka näkyvät
sähkönjohtavuudessa selvästi muita korkeampina arvoina.

A) Sähkönjohtavuus tammikuussa B)Sähkönjohtavuus Maaliskuussa

    µS/cm µS/cm

C) Sähkönjohtavuus tammikuussa D) Sähkönjohtavuus Maaliskuussa

    µS/cm µS/cm

E) Sähkönjohtavuus tammikuussa  F) Sähkönjohtavuus Maaliskuussa

    µS/cm          µS/cm

Kuva 35. Ylärivi.Tammi- ja maaliskuisia sähkönjohtavuusprofiileja seuraavista havaintopaikoista
Ilomantsi, Nilsiä, Punkaharju ja Pihtipudas. Keskirivi. Tammela, Lammi, Hyytiälä,
Miehikkälä ja Muhos. Alarivi. Tvärminne, Närpiö ja Uusikaarlepyy. Uusikaarlepyyn
tammikuun data puuttuu  mittarin rikkoontumisen vuoksi.

 Ilomantsi

 Punkaharju

 Hyytiälä

 Tvärminne 

 Hyytiälä
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5.8 Lämmönjohtavuus

Lämpötilaprofiilin käyttäytymistä seurattiin kymmenessä pisteessä kahden
vuorokauden ajan sekä tammi- että maaliskuussa. Kolmessa pisteessä käytettiin lisäksi
koko talven ajan automaattisesti lumen lämpötilaa mittaavia laitteita. Taulukkoon 15.
on koottu mittauspisteissä lämpötilaprofiilin seurannan aikana vallinnut säätila.
Taulukosta huomataan, että keskimäärin vain yhdessä pisteessä jokaisesta ryhmästä
havaittiin selvä ilmanlämpötilan vuorokautinen sykli, mikä tarvitaan, jotta lumipeitteen
lämmönjohtavuus voitaisiin laskea. Tämän johdosta ei tammikuun lämmönjohtavuuksia
voitu laskea ollenkaan ja maaliskuussakin arvot voitiin laskea vain yhdessä pisteessä
jokaisesta ryhmästä. Näiden pisteiden tiedot on lihavoitu taulukossa 15. 

Taulukko 15. Mittauspisteissä lämpötilaprofiilin seurannan aikana valinnut säätila. 

Mittauspiste Tammikuu Maaliskuu
Rannikko

Uusikaarlepyy Ei havaintoja Ei havaintoja

Tvärminne HOBO-loggeri HOBO-loggeri
Närpiö Ei havaintoja Ei havaintoja

Lauha manner

Hyytiälä Tasainen lämpeneminen 2vrk Sykli

Lammi Tasainen lämpeneminen 2vrk Heikko sykli

Tammela Ei havaintoja Ei havaintoja
Muhos Tasainen kylmeneminen 1.5vrk Sykli

Miehikkälä Ei havaintoja Ei havaintoja

Manner

Pihtipudas Hyvin lämmintä Sykli

Punkaharju Heikko sykli Tasainen kylmeneminen 1.5vrk
Nilsiä AANDERA -loggeri AANDERA -loggeri

Ilomantsi HOBO -loggeri HOBO-loggeri
Taiga

Kivalo Ei havaintoja Ei havaintoja

Oulanka Tasainen kylmeneminen 1.5vrk Heikko sykli
Pallas Tasainen kylmeneminen 2vrk Plussasykli

Puhos Hyvin lämmintä Sykli
Tundra

Värriö Tasainen lämpeneminen 1.5vrk Sykli

Kevo Tasainen lämpeneminen 2vrk Plussasykli
Kilpisjärvi Ei havaintoja Ei havaintoja

Lämmönjohtuminen lumipeitteessä voidaan laskea helposti jos vuorokautinen
lämpötilasykli oletetaan sinimuotoiseksi, jolloin vaimeneminen riippuu
ekspotentiaalisesti vain syvyydestä z ja vaimenemiskertoimesta d kaavojen 21. ja 22.
mukaisesti 

T(z) = T(0)e
-z/d (21)

(22)d
k

c
s=

ρ π ω

missä ρ on lumen tiheys, ω on syklin pituus ja c on lumen ominaislämpö.
Lämpötilahuipun viivästymisaika määritetään puolestaan seuraavasti:

Sin (2πωt -z/d) (23)



Suomen lumipeitteen alueellinen vaihtelu                                                      Tari Oksanen   1.10.1999

-57-

Lämmönjohtavuudet määritettiin sekä vuorokautisen lämpötilasyklin vaimenemisen
että sen viivästymisen avulla. Lämpötilaprofiileista tutkittiin lähinnä vain pinnanläheistä
20 cm paksua kerrosta. Koska mittauksia suoritettiin 6-8 tunnin välein jouduttiin
mitattuihin arvoihin usein sovittamaan ensin sinimuotoinen käyrä. Tämän jälkeen
käyristä luettiin kahdelta eri syvyydeltä syklin suurimmat ja pienimmät arvot kohdista,
joissa ∆T / ∆t = 0. Lisäksi havainnoista määritettiin lämpötilahuipun viivästymisaika
sekä syklin pituus. Näin saatiin määritettyä suhteen z/d arvot kahdella eri tavalla ja
edelleen ratkaistua lumipeitteen lämmönjohtavuuden arvot.

Lämmönjohtuminen olisi ollut myös mahdollista määrittää lämpövuon ja
lämpötilagradientin avulla, mutta lämpövuon estimointi ilman tarkkoja mittauksia
osoittautui liian harhaanjohtavaksi. Koko lumipeitteen lämmönjohtavuuden
määrittämisessä tulivat ongelmiksi puolestaan liian lyhyet lämpötilan seurantajaksot.
Jakson pituus ei riittänyt lumipeitteen lämpötilan riittävään tasaantumiseen muutaman
mittauspäivän aikana.

Taulukossa 16. on esitetty pinnanläheisen kerroksen lämmönjohtavuuden arvot
yhdessä pisteessä jokaisesta ilmastoryhmästä. Arvot on laskettu syklien vaimenemisen
ja viivästymisen avulla. Taulukkoon on lisäksi merkitty lämmönjohtavuuden arvot,
jotka on laskettu pelkästään tiheyden avulla (kaava 12). Rannikkoryhmän
lämmönjohtavuushavainnot puuttuvat taulukosta, koska Tvärminneen asennetut
loggerit eivät toimineet.

Taulukko 16. Lumipeitteistä määritettyjä lämmönjohtavuuden arvoja eri ilmastoryhmille.

Lämmönjohtavuus
maaliskuussa

(vaimeneminen)

Lämmönjohtavuus
maaliskuussa

(viivästyminen)

Abelin kaava
0.0285 r2

Tundra (Värriö) 0.0698 0.5803 0.114
Taiga (Puhos) 0.33126 0.0343 0.103
Manner  (Ilomantsi) 0.1072 0.554 0.216
Lauha manner (Hyytiälä ) 0.298 Ei viivettä 0.178
Rannikko Ei havaintoja Ei havaintoja 0.098

Eri tavalla lasketut lämmönjohtavuuden arvot poikkeavat huomattavasti toisistaan.
Syynä on todennäköisesti systemaattinen virhe viivästymisestä lasketuissa arvoissa,
koska kaikki tällä tavalla lasketut arvot poikkeavat huomattavasti alas- tai ylöspäin
muissa tutkimuksissa havaituista maksimi- ja minimiarvoista (Sturm ja muut 1997).
Vaimenemisen avulla lasketut lämmönjohtavuuden arvot poikkeavat selvästi tiheyden
avulla lasketuista arvoista, mutta ovat kuitenkin samaa suuruusluokkaa kuin muissa
tutkimuksissa. 

Lämmönjohtavuuden määrittäminen luonnossa tapahtuvista vuorokausisykleistä
osoittautui varsin vaikeaksi tehtäväksi ilman erillisiä mittalaitteita. Lämmönjohtavuudet
kannattaisi tästä syystä jatkossa määrittää vasta laboratorioissa kerätyistä
luminäytteistä tai erillisellä lämmönjohtavuutta varten rakennetulla kenttäkelpoisella
mittalaitteistolla. Laboratoriokokeita varten näytteet tulisi kuitenkin säilyttää
mittauskierroksen ajan pakkasessa, mikä on kuukauden kestävällä mittausmatkalla
käytännössä varsin vaikeaa.

5.9 Globaali lumimalli

Mittauspisteissä havaittuihin kerrosrakenteisiin perustuen pisteet jaoteltiin kuvan 18.
mukaisiin luokkiin. Kussakin luokassa mitatut suureet tallennettiin alkavan aikasarjan
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pohjaksi. Yhden vuoden tutkimustulosten perusteella ei vielä voida sanoa tarkasti
mitään eri lumiluokkien välisistä alueellisista rajoista eikä esittää luotettavia arvoja tai
vaihteluvälejä lumen muille fysikaalisille parametreille. Sen sijaan tutkimuksessa
havaittujen tundra-, taiga-, alppi-, mereisen ja ajoittaisen luokan esiintyvyydet voidaan
esittää pääpiirteissään kuvan 36 mukaisesti. Kuvassa mereinen luokka on jaettu
kahteen osaan riippuen pisteissä havaituista lumensyvyyksistä. Lisäksi kuvassa
havaitaan luokka, jonka ominaisuudet ovat ajoittaisen ja ohuen mereisen luokan väliltä.
Näiden luokkien lisäksi Pohjanmaan pelloilla ja suurten järvien jäällä esiintynee
preerialumen kaltaista lunta.

Kuva 36. Suomessa esiintyvät lumiluokat ja niiden sijainnit.

Edellä mainittu jaottelu perustui lumipeitteestä tehtyihin havaintoihin. Globaalin
lumimallin avulla on myös mahdollista määrittää lumipeitteen kerrosrakenne ilman
lämpötilan, tuulen nopeuden ja sademäärän avulla (kuva 18). Taulukkoon 17 on
koottu näiden suureiden arvot 13 mittauspisteestä. Ilman lämpötila- ja tuulihavainnot
ovat peräisin Ilmatieteen laitoksen kuukausikatsauksista. Avoimella paikalla tuulen
arvoksi määritettiin korkea (K) ja metsäisessä maastossa puolestaan matala (M).
Taulukon mallisarakkeeseen on merkitty globaalin lumimallin antama luokitus ja
havaintosarakkeeseen puolestaan omista havainnoista ja kuvasta 19. päätelty luokitus.
Viimeiseen sarakkeeseen on % -merkillä merkitty tapaukset, joissa malli antaa saman
tuloksen havaintojen kanssa.
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Taulukko 17.  Globaalin lumimallin ja havaittujen kerrosrakenteiden vertailuja.

Paikka Lämpötila
      °C

Sademäärä
      mm

Tuuli Malli 
Kuva 18.

Havainnot
Kuva 24. ja 19. 

Kevo -65.1 280 K Tundra %
Värriö -57.4 375 K Tundra Paksu %

Pallasjärvi -60 331 M Taiga %
Oulanka -55.5 314 M Taiga Taiga / Mereinen
Puhos -24.2 240 M Taiga Taiga / Mereinen

Ilomantsi -34.3 437 M Taiga Paksu Taiga / Mereinen
Nilsiä -23.8 404 M Taiga Paksu Taiga / Mereinen
Pihtipudas -17.8 371 M Mereinen Alppi / Mereinen

Miehikkälä -10.5 394 M Mereinen Ohut mereinen
Muhos -24.2 314 M Taiga Alppi / Mereinen
Lammi -5.7 348 M Alppi Ohut mereinen

Uusikaarlepyy -5.3 307 M Alppi Ajoittainen /mereinen
Tvärminne 8 513 K Ajoittainen %

Globaalin lumimallin testauksessa lämpötila sai kuvassa 18. arvon matala jos talven
keskilämpötila oli alle –20°C ja sademäärä arvon matala jo se oli alle 370 mm. Suomen
oloissa globaali lumimalli toimi talvella 1997/98 täysin oikein tai lähes oikein 10
pisteessä 13 tutkitusta. Kolmessa pisteessä mallin antama lumiluokitus poikkesi
selvästi havaitusta kerrosrakenteesta. Eroavuuden aiheuttaneet säähavainnot on
lihavoitu taulukossa 17. Muhoksella eroavuuden aiheutti kylmän sään keskellä
vallinnut erittäin lämmin sääjakso, jonka johdosta lumipeitteeseen muodostui runsaasti
jäälinssejä, joita malli ei osannut ennustaa. Lammilla puolestaan sademäärä sijoittui
hieman korkean ja matalan raja-arvon alapuolelle. Binäärisesti toimivassa mallissa raja-
arvon määrittäminen on hyvin vaikeaa ja tulkinnanvaraista. Eri raja-arvon valinnalla
tämä piste olisi voinut vielä osoittautua oikeaksi. Uusikaarlepyyssä puolestaan
sademäärä jäi selvästi alle raja-arvosta, joten sitä voidaan pitää ainoana mallin aivan
väärin ennustamista pisteistä. 

Yhden talven tarkastelun perusteella globaali lumimalli kuvasi varsin hyvin Suomen
lumioloja, vaikka se on alunperin suunniteltu kattamaan koko pohjoisen
pallonpuoliskon lumiolot. Useat havainnoista päätellyt lumiluokat sijoittautuivat
kuitenkin mallin antamien luokkien välille. Lisäksi Keski-Suomen lumenrakennetta ei
ole mielekästä kuvailla kuuluvaksi alppi- tai mereiseen luokkaan. Nämä mallin puutteet
antavat aihetta kehittää sitä paremmin Suomen olosuhteisiin sopivaksi. Malliin voisi
yhdeksi kohdaksi ottaa esimerkiksi tutkittavan pisteen etäisyyden avoimesta
Itämerestä.

Kaikista viidestä havaitusta luokasta valittiin yksi piste, josta tutkittiin lumentiheyden
ja lumensyvyyden kehitystä viimeisen kolmen talven aikana. Apuna käytettiin Suomen
Ympäristökeskuksen suorittamia lumilinjamittauksia. Kuvassa 37. on esitetty
Värriötunturin päällä olevan tundraluokan, Sodankylässä sijaitsevan taigaluokan ja
Ilomantsin mannerluokan havaintoarvoja. Merkillepantavaa on kaikissa ryhmissä
lumen tiheysarvojen toistuminen samankaltaisena vuodesta toiseen, vaikka lumen
syvyydessä havaitaan suurta vuosittaista vaihtelua. Lisäksi havaitaan selvä ero tiheyden
kasvutrendeissä näiden luokkien välillä. 

Kuvassa 38. on esitetty lauhassa manner- ja rannikkoilmastossa sijaitsevien pisteiden
lumensyvyyden ja tiheyden aikasarjoja. Näissä pisteissä tiheyden arvoissa havaitaan jo
selvää vuosittaista vaihtelua, mikä on peräisin pääasiassa talvi-ilmastossamme Etelä- ja
Keski– Suomen alueella tapahtuvista suurista vaihteluista. Tiheyden aikasarjoja
tulkittaessa tulee muistaa myös se, että mittaukset suoritetaan aina tiettyinä
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päivämäärinä. Tämän vuoksi tiheyksien arvoissa voi olla huomattavia päivittäisiä eroja
riippuen lumisateiden ajoittumisesta mittausajankohtaan nähden. Keväisin ongelmaksi
voi tulla lisäksi uuden lumisateen sulaminen ennen seuraavaa mittausta, mikä vääristää
kuvaa lumipeitteen tiheyden ja syvyyden aikasarjoista. 

Kuvassa 39. on esitetty lumen syvyyden ja kuvassa 40. tiheyden keskiarvojen
aikasarjoja eri lumiluokissa. Havaitut tiheyden aikasarjat ovat samansuuntaisia muiden
vastaavien tutkimusten kanssa (Sturm ja Holmgren 1998). Tämän vuoksi jatkossa
kannattaisi käydä läpi yksityiskohtaisemmin Ympäristökeskuksen yli 30 vuotta pitkät
havaintoaineistot lumilinjamittauksista ja niiden perusteella määrittää kullekin
lumiluokalle tiheyden tyypilliset aikasarjat Suomen olosuhteissa.
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Kuva 37. Värriötunturin päällä sijaitsevan tundraluokan, Sodankylässä sijaitsevan taigaluokan ja
Ilomantsissa sijaitsevan mannerluokan  tiheyksien (katkoviiva) ja lumensyvyyksien
(yhtenäinen viiva) kuvaajat vuosilta 1995-1998.



Suomen lumipeitteen alueellinen vaihtelu                                                      Tari Oksanen   1.10.1999

-62-

Kuva 38. Jokioisissa olevan lauhan mannerluokan ja Hangossa olevan rannikkoluokan tiheyksien

(katkoviiva) ja lumensyvyyksien (yhtenäinen viiva) kuvaajat vuosilta 1995-1998.

Kuva 39. Lumen syvyyden keskiarvoja eri lumiluokissa. Havainnot ovat peräisin Suomen
Ympäristökeskuksen lumilinjamittauksista vuosilta 1995-1998.
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Kuva 40. Lumen tiheyden keskiarvoja eri lumiluokissa. Havainnot ovat peräisin Suomen
Ympäristökeskuksen lumilinjamittauksista vuosilta 1995-1998.

6. Yhteenveto

Lumipeite koostuu useista eri paksuisista päällekkäistä kerroksista. Kerrokset eroavat
toisistaan kidekokojen ja muotojen sekä sidostuneisuuden suhteen. Kerroksissa
havaittavien kiteiden ominaisuudet määräytyvät niiden metamorfoitumis- eli
muodonmuutosasteen perusteella. Metamorfoosien kulut riippuvat puolestaan jo
olemassa olevan lumipeitteen rakenteesta sekä vallitsevista ilmasto-oloista.
Metamorfoosit ovat koko talven ajan jatkuvia prosesseja, joidenka johdosta
lumipeitteen fysikaaliset ominaisuudet kuten tiheys, huokoisuus, vesiarvo,
lämmönjohtavuus, heijastuskyky ja kokoonpuristuvuus muuttuvat talven edistyessä. 

Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa ensimmäisen kerran Suomen lumipeitteen
kerrosrakenteen alueellista vaihtelua sekä testata globaalin lumimallin toimivuutta
Suomen olosuhteissa. Tutkimus toteutettiin keräämällä maastohavaintoja 19 pisteestä
tammi- ja maaliskuussa vuonna 1998. Jokaisessa mittauspisteessä lumikuopan
seinämästä määritettiin siinä esiintyvien kerrosten määrät ja paksuudet. Havaituista
kerroksista tutkittiin lumikiteiden koko ja muoto. Säiden salliessa yksittäisiä lumikiteitä
valokuvattiin kidekameralla myöhempää käyttöä varten. Lumipeitteistä määritettiin
tiheysprofiilit punnitsemalla 1 dm3

 kokoiset ja 5 cm välein otetut luminäytteet.
Sulatetuista luminäytteistä määritettiin laboratorioissa lisäksi sähkönjohtavuuden ja
pH:n arvot. Lumipeitteen lämmönjohtavuuden laskemiseksi lämpötilaprofiilin
käyttäytymistä seurattiin mittauspisteillä noin kahden vuorokauden ajan.

Havaittuja lumipeitteen kerrosrakenteita verrattiin globaalin lumimallin lumiluokkiin.
Havaintojen perusteella Suomesta löytyi viisi mallin sisältämästä kuudesta
lumiluokasta. Näiden lisäksi löytyi kerrosrakenteita joiden ominaisuudet olivat kahden
luokan väliltä. Puuttuva luokka selittyy mittauspisteiden sijoittelulla tuulensuojaisiin
paikkoihin. Tämän johdosta isoilla peltoaukeilla tai järvenjäällä olevaa preeriatyypin
lunta ei havaittu. Globaalin lumimallin avulla on mahdollista myös mallintaa
lumipeitteen kerrosrakenne ilman lämpötilan, sademäärän ja tuulennopeuden avulla.
Ilmatieteenlaitoksen kuukausikatsauksista poimituilla säätiedoilla malli toimi oikein tai
lähes oikein 10 pisteessä, kahdessa tulkinnanvaraisesti ja yhdessä kokonaan väärin.

Lumipeitteistä määritettyjen suureiden arvot (tiheys, vesiarvo, syvyys,
lämmönjohtavuus ja pH) tallennettiin lumiluokittain alkavan aikasarjan pohjaksi.
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Aikasarjan karttuessa niistä on mahdollista määrittää kullekin luokalle tyypillisiä arvoja
vaihteluväleineen.
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