
KUUMIEN PÄIVIEN YLEISTYMINEN
ILMASTON LÄMMETESSÄ

Kuumien päivien esiintymistä nykyisessä ja tulevassa ilmastossa arvioitiin havaintotieto-
jen ja maailmanlaajuisten ilmastomallien ennustamien lämpötilan muutosten perusteella.
Arviot laadittiin 16 eri puolilla Suomea sijaitsevalle paikkakunnalle. Käytetystä laskenta-
menetelmästä, asemien sijainnista, liiallisen kuumuuden aiheuttamista terveysongelmista
ym. on tietoa tällä samalla verkkosivulla olevassa erillisessä dokumentissa. Työn vas-
tuuhenkilönä toimi Kimmo Ruosteenoja Ilmatieteen laitokselta ja se kuuluu ACCLIM-
hankkeen 2. osahankkeeseen (T2).

1 KESKILÄMPÖTILOJEN KOHOAMINEN

Kuvassa 1 on esitetty, kuinka paljon kesäkauden keskilämpötilan ennustetaan mallisi-
mulointien perusteella kohoavan tämän vuosisadan lopulle tultaessa. Lämpötilan kohoa-
miselle on esitetty kolme vaihtoehtoa (selitetty tarkemmin laskentamenetelmädokumen-
tissa). Keskiskenaarion mukaan lämpötila nousisi suurimmassa osassa Suomea 2.5-3◦C,
Keski- ja Pohjois-Lapissa runsaat 3 astetta. Ala-arvion mukaan lämpeneminen jäisi 0.5-1

Kuva 1. Kesäkauden (kesä-elokuu) keskilämpötilan ennustettu kohoaminen siirryttäessä jaksosta
1971-2000 jaksoon 2070-2099, perustuen 19 maailmanlaajuisen ilmastomallin tuloksiin: keskiske-
naario eli todennäköisyysjakauman mediaani (vasen kuva); ala-arvio, jota pienemmän lämpene-
misen todennäköisyys on käytetyn todennäköisyysjakauman perusteella 5% (keskikuva); ylä-arvio,
jota voimakkaamman lämpenemisen todennäköisyys vastaavasti on 5% (oikea kuva). Laskelmassa
oletettiin toisaalta tarkastellut kolme kasvihuonekaasuskenaariota (B1 - pienet päästöt, A2 - suuret
päästöt, A1B - näitten välimuoto) yhtä todennäköisiksi ja toisaalta annettiin kaikkien 19 ilmastomal-
lin tuloksille yhtä suuri paino.
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asteeseen, yläarvion mukainen nousu olisi 5-6 astetta, aivan pohjoisessa hieman enem-
mänkin. Lämpötilan nousu siis vaihtelee varsin varsin paljon kasvihuonekaasuskenaa-
riosta ja ilmastomallista toiseen.

2 KUUMAT PÄIVÄT TULEVAISUUDESSA: LÄMPÖTILAN NOUSUN
KESKISKENAARIO

Kuumien päivien esiintyminen riippuu huomattavasti havaintoaseman ympäristön pienil-
mastosta. Pienilmaston aiheuttaman häiriön tasoittamiseksi asemat jaettiin kahteen ryh-
mään ja tarkasteltiin kummankin ryhmän keskiarvoja. Etelä- ja Järvi-Suomessa sijait-
sevilla asemilla (asemat 1-9) kuumia päiviä esiintyy keskimäärin selvästi enemmän (ks.
esim. kuvaa 2) kuin Kainuussa, Pohjanmaalla ja Lapissa (asemat 10-16). Tämä pätee sekä
nykyisessä että tulevassa ilmastossa, joskin aikaa myöten ero suhteellisesti ottaen hieman
tasoittuu (taulukko 1). Poikkeuksena tästä ovat sietämättömän kuumat päivät (keskiläm-
pötila yli 28◦C), joita esiintyy vain kahden viimeisen tarkastelujakson aikana ja silloin
pohjoisessa hieman enemmän kuin etelässä. Tällaisten päivien lukumäärä on kuitenkin
erittäin pieni, joten ero johtunee satunnaistekijöistä, tässä tapauksessa vuoden 1972 eri-
koisista sääoloista; asiaa käsitellään tarkemmin tämän kappaleen lopussa.

Taulukko 1. Kuumien päivien keskimääräinen lukumäärä kesässä sekä kesän pisimmän yhtenäisen
kuuman jakson kestoaika vv. 1971-2000, 2010-2039, 2040-2069 ja 2070-2099. Tulokset on annettu
erikseen yhdeksän eteläisen ja seitsemän pohjoisen aseman keskiarvoina sekä käyttäen kolmea vuo-
rokauden keskilämpötilan kynnysarvoa. Ennusteissa lämpötiloja on nostettu keskiskenaariota vas-
taavasti.

RAJA 1971-2000 2010-2039 2040-2069 2070-2099
Lukumäärä, asemat 1-9 +20◦C 8.5 14.4 20.5 27.1
Lukumäärä, asemat 10-16 +20◦C 3.7 6.9 10.8 15.0

Lukumäärä, asemat 1-9 +24◦C 0.4 1.2 2.3 4.0
Lukumäärä, asemat 10-16 +24◦C 0.2 0.6 1.1 1.9

Lukumäärä, asemat 1-9 +28◦C - - 0.02 0.07
Lukumäärä, asemat 10-16 +28◦C - - 0.03 0.08

Kestoaika, asemat 1-9 +20◦C 3.9 6.0 8.2 10.4
Kestoaika, asemat 10-16 +20◦C 2.1 3.4 4.9 6.3

Kestoaika, asemat 1-9 +24◦C 0.3 0.8 1.4 2.1
Kestoaika, asemat 10-16 +24◦C 0.1 0.5 0.8 1.3

Kestoaika, asemat 1-9 +28◦C - - 0.01 0.05
Kestoaika, asemat 10-16 +28◦C - - 0.03 0.07
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Kuva 2. Kuumien päivien (keskilämpötila yli 20◦C) lukumäärän vaihtelu kesästä toiseen 16 asemal-
la: havaittu jakauma vv. 1971-2000 sekä ennustettu jakauma vuosina 2010-2039, 2040-2079 ja 2070-
2099; lämpötilan muutokselle on käytetty keskiskenaariota. Keltaisen pylvään ylä- ja alapää esittävät
frekvenssijakauman ala- ja yläkvartiilia (25% ja 75% piste), pylvään sisällä oleva poikkiviiva luku-
määräjakauman mediaania. Tikkujen pää ilmaisee 5. ja 95. prosenttipisteen. Mustat pisteet kertovat
jakauman ääriarvot, ts. kuumien päivien lukumäärän jakson kaikkein koleimpana ja helteisimpänä
kesänä.

Kuumien päivien (rajalämpötila 20◦C) määrä lisääntyy selvästi jo lähivuosikymmeninä.
Vuosisadan puolivälin jälkeen niitä on lämpötilan nousun keskiskenaarion toteutuessa
nykyiseen verrattuna 2.4-3 kertaa, vuosisadan lopulla 3-4 kertaa enemmän. Kesän kes-
kimäärin pisin kuuma jakso ei pitene suhteessa aivan niin paljoa, mutta venähtää sekin
vuosisadan lopulle tultaessa pohjoisilla asemilla kolminkertaiseksi.

Hyvin kuumia päiviä (rajalämpötila 24◦C) on perusjakson aikana vähän, mutta toisaalta
niitten määrä näyttäisi sadassa vuodessa jopa kymmenkertaistuvan.

Kuumien päivien lukumäärä vaihtelee suuresti kesästä toiseen (kuvat 2-3). Perusjakson
koleimpina kesinä kuumia päiviä ei esiinny useimmilla asemilla ensinkään, kuumimpina
kesinä niitä on tyypillisesti parikymmentä (kuva 2, vasen yläkuva). Vuosisadan puolivä-
lin jälkeen ja varsinkin lopulla koetaan vähintäänkin muutama kuuma päivä jokaikisenä
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Kuva 3. Hyvin kuumien päivien (keskilämpötila yli 24◦C) lukumäärän tilastollinen jakauma; ks.
kuvan 2 selitystekstiä. Lämpötilan muutokselle on käytetty keskiskenaariota.

suvena (kuva 2, alarivin kuvat). Kuumimpina kesinä niitä on useimmilla Etelä-Suomen
asemilla jo puolensataa.

Hyvin kuumia päiviä esiintyi perusjakson aikana vain muutamana kesänä (kuva 3, vasen
yläkuva). Vuosisadan lopulla niitä olisi odotettavissa kolmea asemaa (Kauhava, Kuusamo
ja Muonio) lukuunottamatta useammin kuin joka toinen vuosi. Kuumimpina kesinä määrä
kipuaa tuolloin useimmilla asemilla 10 ja 20 välille.

Ilmaston lämmetessä pitenee myös kesän pisin yhtenäinen kuuma jakso (kuvat 4-5). Pe-
rusjakson aikana tällainen hellejakso kestää tyypillisenä kesänä 1-4 vrk, kuumimpina ke-
sinä useimmilla asemilla 10-15 vrk (kuva 4, vasen yläkuva). Vuosisatamme loppuvuo-
sikymmeninä kesto vastaavasti on tavanomaisena kesänä 5-10 vrk, kuumimpina kesinä
paikkakunnasta riippuen vajaasta 20:stä jopa yli 40 vuorokauteen.

Hyvin kuumat jaksot kestivät perusjakson kaikkein kuumimpanakin kesänä vain 1-5 vrk,
ja useimpina kesinä tällaisia jaksoja ei esiintynyt lainkaan (kuva 5, vasen yläkuva). Vuo-
sisadan lopun kuumimpina kesinä tällainen läkähdyttävän kuuma jakso voisi kestää jo
5-14 vrk. Vähintäänkin 2-5 vrk mittainen näin helteinen jakso esiintyisi joka neljäntenä
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Kuva 4. Kesän pisimmän yhtenäisen kuuman jakson (keskilämpötila koko ajan yli 20◦C) kestoaika:
tilastollinen jakauma 16 asemalla vv. 1971-2000 (havaittu), 2010-2039 (ennustettu), 2040-2079 (en-
nustettu) ja 2070-2099 (ennustettu). Ks. kuvan 2 selitystekstiä. Lämpötilan muutokselle on käytetty
keskiskenaariota.

kesänä (kolmea pohjoista asemaa lukuunottamatta). Likimain voidaan siis sanoa, että kun
moinen hellejakso koetteli perusjakson aikana meitä vain yhtenä vuotena 30:stä, esiinty-
mistiheys kasvaisi vuosisadan lopulla 7-8-kertaiseksi!

Kuvien 2-5 mukaan kuumia päiviä on yleensä eniten ja hellejaksot ovat pisimpiä Etelä-
Suomessa. Kuitenkin kaikkein kuumimman kesän tilastoissa Pohjois-Suomi on jossakin
tapauksissa edellä: esimerkiksi kuvan 5 mukaan jakson 2070-2099 pisin erittäin kuuma
hellejakso (14 vuorokautta perätysten keskilämpötila yli +24◦C) esiintyisi Ivalossa. Tä-
mä johtuu siitä, että vuonna 1972 kesä-heinäkuulle sattui pitkä hyvin lämmin jakso, joka
helli aivan erityisesti juuri Pohjois-Suomea. Delta-menetelmän käytön takia (ks. menetel-
mädokumentin kappaletta 2) tämä lämmin jakso näkyy myös tulevaisuuden ennusteissa.
Samasta syystä sietämättömän kuumia päiviä, joista valtaosa on peräisin “lämmitetyistä”
v. 1972 kesistä, on taulukossa 1 ennustettu pohjoiseen enemmän kuin etelään. Asiaa ko-
rostaa vielä se, että kesien ennustetaan lämpenevän pohjoisessa hieman enemmän kuin
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Kuva 5. Kesän pisimmän hyvin kuuman jakson (keskilämpötila koko ajan yli 24◦C) kestoajan tilas-
tollinen jakauma; katso kuvien 2 ja 4 selitystekstejä. Lämpötilan muutokselle on käytetty keskiske-
naariota.

etelässä (kuvan 1 vasen kartta).

3 KAUHUSKENAARIO: VOIMAKKAAN LÄMPENEMISEN AIHEUTTAMA
KUUMUUDEN LISÄÄNTYMINEN

Kaikki tähän mennessä esitetyt tulokset perustuvat siihen olettamukseen, että lämpene-
minen toteutuu keskiskenaarion ennustuksen mukaisena (kuvan 1 vasen kartta). Tilanne
muuttuu koko lailla erilaiseksi, kun tarkastellaan lämpenemiselle esitettyjä äärivaihtoeh-
toja.

Heikoimmillaan kesäaikainen lämpeneminen voi jäädä alle yhteen asteeseen sadassa vuo-
dessa (kuva 1, keskimmäinen kartta). Tällöin kuumien päivien keskimääräinen lukumäärä
lisääntyisi ainoastaan 35-40%, ja pisimmät hellejaksot venähtäisivät vain vähän. Hyvin
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Taulukko 2. Kuumien päivien keskimääräinen lukumäärä kesässä sekä kesän pisimmän yhtenäisen
kuuman jakson ennustettu kestoaika vv. 2010-2039, 2040-2069 ja 2070-2099, mikäli lämpeneminen
toteutuu voimakkaana (niin että tätä suuremman lämpötilan nousun todennäköisyys on tässä käy-
tettyjen mallitietojen perusteella 5%; jaksolle 2070-2099 kuvan 1 oikeanpuoleinen kartta). Vertailun
vuoksi mukana ovat myös havaintoihin perustuvat tiedot jaksolta 1971-2000 (samoja kuin taulukos-
sa 1). Tulokset on annettu erikseen yhdeksän eteläisen ja seitsemän pohjoisen aseman keskiarvona
sekä käyttäen kolmea vuorokauden keskilämpötilan kynnysarvoa.

RAJA 1971-2000 2010-2039 2040-2069 2070-2099
Lukumäärä, asemat 1-9 +20◦C 8.5 20.7 35.8 57.6
Lukumäärä, asemat 10-16 +20◦C 3.7 11.4 21.6 36.3

Lukumäärä, asemat 1-9 +24◦C 0.4 2.4 6.9 15.9
Lukumäärä, asemat 10-16 +24◦C 0.2 1.2 3.6 8.9

Lukumäärä, asemat 1-9 +28◦C - 0.01 0.26 1.36
Lukumäärä, asemat 10-16 +28◦C - 0.03 0.21 0.88

Kestoaika, asemat 1-9 +20◦C 3.9 8.3 14.0 22.9
Kestoaika, asemat 10-16 +20◦C 2.1 5.1 8.5 12.8

Kestoaika, asemat 1-9 +24◦C 0.3 1.5 3.3 6.6
Kestoaika, asemat 10-16 +24◦C 0.1 0.9 2.1 4.3

Kestoaika, asemat 1-9 +28◦C - 0.01 0.21 0.95
Kestoaika, asemat 10-16 +28◦C - 0.03 0.15 0.63

kuumia päiviä esiintyisi vielä vuosisadan lopullakin keskimäärin vähemmän kuin yksi
kesää kohti, sietämättömän kuumia ei ollenkaan.

Kuitenkin tämän ala-arvion kanssa yhtä todennäköinen on se vaihtoehto, että kesät läm-
piäisivät kuluvan vuosisadan aikana 5-6 astetta (kuva 1, oikeanpuolimmainen kartta). Tä-
mä lisäisi kuumia päiviä ja pidentäisi hellejaksoja huimasti (taulukko 2). Tällaisen ske-
naarion toteutuessa Etelä-Suomessa koettaisiin kesällä keskimäärin lähes viikon ja muu-
alla Suomessa reilun neljän päivän mittainen hyvin kuuma jakso. Sietämättömän kuumia
päiviäkin esiintyisi keskimäärin noin kerran kesässä.

Kuvissa 6-7 on esitetty hyvin kuumien päivien lukumäärän ja pisimmän yhtenäisen hy-
vin kuuman jakson kestoajan vaihtelu kesästä toiseen, mikäli lämpötila nousee yläarvion
mukaisesti. Tämän skenaarion mukaan vuosisadan lopun kuumimpina kesinä hyvin kuu-
mia päiviä olisi 20-45 kpl kesässä ja pisin tällainen jakso voisi kestää kahdesta neljään
viikkoon. Sietämättömän kuumia päiviä (yli 28◦C, ei kuvaa) vastaavasti esiintyisi kuu-
mimpina kesinä 5-16 kpl, ja pisin yhtenäinen jakso kestäisi 3-13 vrk.
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Kuva 6. Hyvin kuumien päivien (keskilämpötila yli 24◦C) lukumäärän vaihtelu kesästä toiseen, jos
käytetään lämpötilan nousulle yläarviota (jaksolle 2070-2099 kuvan 1 oikeanpuolimmainen kartta);
ks. kuvan 3 selitystekstiä.

4 JOHTOPÄÄTOKSIÄ

• Kuumien päivien lukumäärä ja yhtenäisten kuumien jaksojen kestoaika 1900-luvun
loppuvuosikymmeninä 16 havaintoasemalla laskettiin suoraan säähavaintotiedoista.
Vastaavat arviot kolmelle tulevalle 30-vuotisjaksolle saatiin “korjailemalla” havain-
totietoja mallien ennustaman lämpötilan nousun mukaisesti.

• Menetelmä on monessa suhteessa varsin karkea: lämpötilan nousulle annettu toden-
näköisyysjakauma on tulkittava pikemminkin suuntaa-antavaksi kuin täsmälliseksi;
lämpötilan vaihtelevaisuuden mahdollisia muutoksia ei ole otettu huomioon; 30 v
otos on pieni, jolloin yksittäinen hyvin kuuma kesä (v. 1972) vaikuttaa tuloksiin suu-
resti. Tuloksia ei siis pidä tulkita liian täsmällisinä. Epävarmuustekijöitä on käsitelty
tarkemmin tällä samalla verkkosivulla laskentamenetelmää käsittelevässä dokumen-
tissa.
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Kuva 7. Kesän pisimmän hyvin kuuman jakson (keskilämpötila koko ajan yli 24◦C) kestoajan tilas-
tollinen jakauma, kun käytetään lämpötilan nousulle yläarviota; ks. aikaisempien kuvien selitysteks-
tejä.

• Epävarmuustekijöistä huolimatta on hyvin todennäköistä, että kuumat päivät yleis-
tyvät ja kuumat jaksot pitenevät. Esimerkiksi “hyvin kuumia” päiviä (keskilämpötila
yli 24◦C) esiintyi havaintoaineistossa useimmilla asemilla vain muutamana kesänä,
kuluvan vuosisadan lopulla lämpenemisen keskiskenaarionkin toteutuessa (kuva 3)
jo useammin kuin joka toinen vuosi.

• Tulokset osoittavat, että ilmaston lämmetessä liiallinen kuumuus on yhä useammin
ongelmana meilläkin. Vaikka väitetäänkin, että “lämmin ei riko luita”, pitkät anka-
rat hellejaksot haittaavat vanhusten, sydänvikaisten, sokeritautisten ym. hyvinvoin-
tia. Vesistöissä sinileväkukinnat yleistyvät. Koska kesäajan sademäärät eivät näy-
tä lisääntyvän kovinkaan paljoa, ankaroituvien hellejaksojen aikana vesipulan vaara
kasvaa. Maaperä kuivuu, luonto ja viljelykasvit nääntyvät veden puutteessa, vesi eh-
tyy kaivoista ja järvien vedenpinta laskee. Metsäpalojen vaara kasvaa.

• Jos lämpeneminen keskiskenaarion asemesta yltääkin lähelle epävarmuushaarukan
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ylärajaa (kappale 3), hyvin kuumat päivät yleistyisivät vielä tähänkin verrattuna mo-
ninkertaisesti. Sietämättömän kuumat päivät (keskilämpötila yli 28◦C), jollaisia ny-
kyään ei ole lainkaan, eivät nekään enää olisi aivan harvinaisia. Tällöin kuumuus
nousisi meilläkin todella polttavaksi ongelmaksi, varsinkin lämpimimpinä kesinä.
Tämän pahimman vaihtoehdon vaara on toki vielä vältettävissä, jos kasvihuonekaa-
sujen päästöjä kyetään rajoittamaan riittävän tehokkaasti, niin meillä kuin maailman-
laajuisestikin.
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