
ANKARIEN PAKKASPÄIVIEN ESIINTYMINEN
ILMASTON LÄMMETESSÄ

Kovien pakkasten esiintymistä nykyisessä ja tulevassa ilmastossa arvioitiin havaintotie-
tojen ja maailmanlaajuisten ilmastomallien ennustamien lämpötilan muutosten perusteel-
la. Arviot laadittiin 16 paikkakunnalle. Työn vastuuhenkilönä toimi Kimmo Ruosteenoja
Ilmatieteen laitokselta ja se kuuluu ACCLIM-hankkeen 2. osahankkeeseen (T2).

Laskentamenetelmästä ja sen heikkouksista on kerrottu tällä samalla verkkosivulla ole-
vassa erillisessä dokumentissa. Laskentamenetelmän karkeudesta johtuen kylmät päivät
harvinaistunevat todellisuudessa vieläkin enemmän kuin mitä tässä on arvioitu.

Tässä työssä eteläisimmässä Suomessa (laskentamenetelmädokumentin taulukon 1 ase-
mat 1-5) “kylmiksi” luokiteltiin sellaiset päivät, joina vuorokauden keskilämpötila oli yli
15 astetta pakkasen puolella. Etelä-Suomen pohjoisosassa ja Keski-Suomessa (asemat
6-10) pakkasraja oli 20, Oulun ja Lapin läänissä (asemat 10-16) 25 astetta.

1 KESKILÄMPÖTILOJEN KOHOAMINEN

Kuvassa 1 on esitetty, kuinka paljon talvikauden keskilämpötilan ennustetaan mallisimu-
lointien perusteella kohoavan tämän vuosisadan lopulle tultaessa.

Kuva 1. Talvikauden (joulu-helmikuu) keskilämpötilan ennustettu kohoaminen siirryttäessä jaksos-
ta 1971-2000 jaksoon 2070-2099, perustuen 19 maailmanlaajuisen ilmastomallin tuloksiin: keski-
skenaario 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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Lämpötilan kohoamiselle on esitetty kolme vaihtoehtoa (tarkempi selostus laskentame-
netelmädokumentissa). Keskiskenaarion mukaan lämpötila nousisi etelässä 5-6◦C, maan
keski- ja pohjoisosassa 6-7◦C. Ala-arvion mukaankin lämpötila nousisi noin 3 asteella.
Jos taas lämpeneminen etenee ylemmän arvion mukaan, saattaa talvi leudontua lounaas-
sa 7-8, Pohjois-Lapissa jopa 10-12 astetta. Lämpötilan nousu siis vaihtelee varsin varsin
paljon kasvihuonekaasuskenaariosta ja ilmastomallista toiseen, samaten maan eri osien
välillä.

2 KYLMÄT PÄIVÄT TULEVAISUUDESSA: LÄMPÖTILAN NOUSUN
KESKISKENAARIO

Perusjakson aikana kylmiä päiviä esiintyy Suomessa keskimäärin 8-9 kpl talvessa (tau-
lukko 1). Mikäli lämpeneminen etenee tässä käytetyn parhaan arvion mukaan, määrä pu-
toaa jo lähivuosikymmeninä (v. 2010-2039) 5-6:een. Vuosisadan puolivälin jälkeen anka-
ria pakkaspäiviä olisi talvea kohti keskimäärin reilut kolme, vuosisadan loppuvuosikym-
meninä vain noin kaksi kappaletta. Vastaavasti talven pisimmän ankaran pakkasjakson
kesto lyhenee sadassa vuodessa noin puolesta viikosta reiluun yhteen päivään.

Taulukko 1. Kylmien päivien keskimääräinen lukumäärä vuoden aikana sekä talven pisimmän yh-
tenäisen kylmän jakson kestoaika vv. 1971-2000, 2010-2039, 2040-2069 ja 2070-2099. Tulokset on
annettu 5-6 aseman keskiarvoina; kussakin asemaryhmässä kovan pakkasen kynnyslämpötila on eri
(ks. tekstiä). Ennusteissa lämpötiloja on nostettu joko keski- tai yläskenaariota vastaavasti (sarake
“SKEN”).

SKEN 1971-2000 2010-2039 2040-2069 2070-2099
Lukumäärä, asemat 1-5 Keski 9.1 6.0 3.8 2.5
Lukumäärä, asemat 6-10 Keski 7.6 4.7 2.8 1.7
Lukumäärä, asemat 11-16 Keski 9.1 5.6 3.4 2.1

Lukumäärä, asemat 1-5 Ylä 9.1 4.7 2.6 1.2
Lukumäärä, asemat 6-10 Ylä 7.6 3.6 1.8 0.8
Lukumäärä, asemat 11-16 Ylä 9.1 4.1 1.9 0.8

Kestoaika, asemat 1-5 Keski 3.7 2.8 2.0 1.5
Kestoaika, asemat 6-10 Keski 3.4 2.2 1.6 1.1
Kestoaika, asemat 11-16 Keski 3.3 2.4 1.8 1.2

Kestoaika, asemat 1-5 Ylä 3.7 2.4 1.6 0.9
Kestoaika, asemat 6-10 Ylä 3.4 1.9 1.1 0.6
Kestoaika, asemat 11-16 Ylä 3.3 2.0 1.2 0.6

Todellisuudessa kylmien päivien määrä vaihtelee kovasti asemittain (kuva 2). Tämä kyl-
läkin pitkälti johtuu sovelletuista kovan pakkasen kynnyslämpötiloista, jotka on asetet-
tu pikemminkin hallinnollisten rajojen kuin paikkakuntakohtaisen ilmaston perusteella.
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Kuva 2. Kylmien päivien lukumäärän vaihtelu vuodesta toiseen 16 asemalla: havaittu jakauma vv.
1971-2000 sekä ennustettu jakauma vuosina 2010-2039, 2040-2079 ja 2070-2099; lämpötilanmuutok-
selle käytetty todennäköisyysjakauman mediaania. Sinisen pylvään ylä- ja alapää esittävät frekvens-
sijakauman ala- ja yläkvartiilia (25% ja 75% piste), pylvään sisällä oleva poikkiviiva lukumäärä-
jakauman mediaania. Tikkujen pää ilmaisee 5. ja 95. prosenttipisteen. Mustat pisteet kertovat ja-
kauman ääriarvot, ts. kylmien päivien lukumäärän jakson kaikkein ankarimpana ja leppeimpänä
talvena.

Näin pakkasraja on esimerkiksi Porissa ja Oulussa ilmastovyöhykkeeseen nähden tar-
peettoman tiukka, joten raja-arvon ylittäviä pakkaspäiviä on suhteellisen vähän.

Kylmien päivien lukumäärä vaihtelee suuresti vuodesta toiseen (kuva 2). Kaikkein leu-
doimpina talvina niitä ei esiinny useimmilla asemilla ensinkään, ankarimpina talvina
määrä on tyypillisesti kolmisenkymmentä (kuva 2, vasen yläkuva). Vuosisadan lopul-
la nykyisen mittapuun mukaisia ankaria pakkasia koettaisiin enää harvemmin kuin joka
toinen vuosi (kuva 2, oikea alakuva). Ankarimpina talvina niitä olisi laskelman mukaan
useimmilla asemilla vielä kymmenkunta.

Ilmaston lämmetessä talven pisin yhtenäisen kylmä jakso luonnollisesti lyhenee (kuva
3). Perusjakson aikana tällainen kylmyysjakso kestää tyypillisenä talvena enintään 5 vrk,
ankarimpina talvina viikosta reiluun kahteen viikkoon (kuva 3, vasen yläkuva). Vuosisa-
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Kuva 3. Talven pisimmän yhtenäisen kylmän jakson (keskilämpötila koko ajan asemakohtaisen kyn-
nyslämpötilan kylmemmällä puolella) kestoaika: tilastollinen jakauma 16 asemalla vv. 1971-2000
(havaittu), 2010-2039 (ennustettu), 2040-2079 (ennustettu) ja 2070-2099 (ennustettu). Lämpötilan-
muutokselle on käytetty keskiskenaariota. Ks. kuvan 2 selitystekstiä.

tamme loppuvuosikymmeninä kesto vastaavasti olisi tavanomaisena talvena vain vuoro-
kauden luokkaa, ankarimpina talvina noin 10 päivää.

3 ANKARIEN PAKKASTEN MUUTOKSET LÄMPENEMISEN
YLÄSKENAARION TOTEUTUESSA

Edellisessä kappaleessa 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.
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Heikoimmillaan lämpeneminen voi jäädä talvikuukausina noin kolmeen asteeseen sa-
dassa vuodessa (kuva 1, keskimmäinen kartta). Tässäkin tapauksessa kovat pakkaspäivät
hupenisivat sadassa vuodessa keskimäärin noin puoleen.

Kuitenkin tämän ala-arvion kanssa yhtä todennäköinen on se vaihtoehto, että talvet läm-
piäisivätkin kuluvan vuosisadan aikana 7-12 astetta (kuva 1, oikeanpuolimmainen kart-
ta). Tämä vähentäisi kylmiä päiviä ja lyhentäisi pakkaskausia jyrkästi (taulukko 1). Kovia
pakkasia esiintyisi tuolloin keskimäärin vain yhtenä päivänä vuodessa.

Kuvissa 4-5 on esitetty kylmien päivien lukumäärän ja pisimmän yhtenäisen kylmän jak-
son kestoajan vaihtelu vuodesta toiseen, mikäli lämpötila nousee yläarvion mukaisesti.
Tämän skenaarion mukaan vuosisadan lopun tyypillisenä talvena useimmilla asemilla ei
kovia pakkasia enää esiintyisi.

Kuva 4. Kylmien päivien lukumäärän vaihtelu vuodesta toiseen, jos käytetään lämpötilan nousulle
yläarviota (jaksolle 2070-2099 kuvan 1 oikeanpuolimmainen kartta); ks. kuvan 2 selitystekstiä.
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Kuva 5. Talven pisimmän kylmän jakson (keskilämpötila koko ajan alle asemakohtaisen kynnysläm-
pötilan) kestoajan tilastollinen jakauma, kun käytetään lämpötilan nousulle yläarviota; ks. aikai-
sempien kuvien selitystekstejä.

4 JOHTOPÄÄTOKSIÄ

• Kylmien päivien lukumäärä ja yhtenäisten kylmien jaksojen kestoaika 1900-luvun
loppuvuosikymmeninä laskettiin suoraan säähavaintotiedoista. Vastaavat arviot kol-
melle tulevalle 30-vuotisjaksolle saatiin “korjailemalla” havaintotietoja mallien en-
nustaman 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 ankara pakkastalvi (esim. Etelä-Suomessa v. 1987)
vaikuttaa tuloksiin suuresti. Tuloksia ei siis pidä tulkita liian täsmällisesti. Ehkä pa-
hin ongelma on, että menetelmä ei osaa ottaa huomioon lämpötilan vaihtelevaisuu-
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den odotettavissa olevaa pienentymistä, mikä lauhduttanee kaikkein kovimpia pak-
kasia enemmän kuin mitä tässä on oletettu. — Epävarmuustekijöitä on pohdiskeltu
perusteellisemmin laskentamenetelmää käsittelevässä dokumentissa (luettavissa täl-
lä samalla verkkosivulla).

• Epävarmuustekijöistä huolimatta toki on ilmeistä, että kylmät päivät vähenevät ja
pakkasjaksot lyhentyvät selvästi.

• Ilmaston lämmetessä kovien pakkasten aiheuttamat ongelmat siis hellittävät, joskaan
eivät välttämättä katoa kokonaan. Toki pakkasten vähenemisestä on haittaakin. Esi-
merkiksi puunkorjuu metsistä vaikeutuu maan pysyessä pitempään sulana, eivätkä
pakkaset enää nitistä talvehtivia tuhohyönteisiä entiseen malliin.
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