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Johdanto 
Ilmaston lämmetessä entistä suurempi osa sateista tulee vetenä ja lunta sulattavat talviset suo-
jasäät yleistyvät. Toisaalta kokonaissademäärän odotetaan kasvavan etenkin talvisin. Miten 
nämä tekijät yhdessä vaikuttavat lumen määrään tulevina vuosikymmeninä? 
 
Maailmanlaajuiset ilmastomallit simuloivat muiden suureiden ohella myös lumiolojen kehi-
tystä. Lunta koskevien mallitulosten tulkinta on kuitenkin hankalaa, muun muassa koska mal-
lien erotuskyky on niin karkea (useita satoja kilometrejä), etteivät ne pysty kuvaamaan lu-
miolojen suurta paikallista vaihtelua. Lisäksi useimpien mallien nykyinen talvi-ilmasto on 
Pohjois-Euroopassa liian kylmä. Karppasen (2006) tutkimalle 21 mallin joukolle vuosien 
1971-2000 keskimääräinen talvilämpötila oli Suomen ja Skandinavian alueella noin 4°C ha-
vaittua alempi, vaikkakin virhe vaihteli suuresti mallista toiseen. Talvien liiallinen kylmyys 
on ongelma, koska lumiolojen muutosten voidaan odottaa riippuvan systemaattisesti nykyisis-
tä lämpöoloista (Räisänen 2008). Mitä lauhempia nykyiset talvet ovat, sitä voimakkaammin 
suojasääpäivien määrä ja vesisateiden osuus lisääntyvät ilmaston lämmetessä ja sitä selvem-
min voidaan odottaa lumen vähenevän. 

Menetelmät 
Tässä esitettävä arvio lumiolojen tulevista muutoksista perustuu maailmanlaajuisten ilmasto-
mallien tuloksiin epäsuorasti (kuva 1). Mallien simuloimia lumen vesiarvon muutoksia ei käy-
tetä sellaisenaan. Sen sijaan niiden perusteella selvitetään, miten lumiolojen muutos eri hila-
pisteissä riippuu simuloidusta vuosien 1971-2000 talvikauden (marras-maaliskuu) keskiläm-
pötilasta. Arvioitaessa lumiolojen todellisia muutoksia tietyllä paikalla poimitaan sitten malli-
tuloksista sellaisten hilapisteiden tiedot, joissa simuloitu talvikauden keskilämpötila on riittä-
vän lähellä (2.5°C:n sisällä) kyseisen paikan havaittua keskilämpötilasta. Niinpä esimerkiksi 
Keski-Suomen lumiolojen muutosten arviointiin voidaan käyttää esim. Etelä-Suomen ja Bal-
tian alueen mallituloksia, riippuen siitä, millainen kunkin mallin lämpötilailmasto on. Euroo-
pan ulkopuolisia hilapisteitä ei kuitenkaan oteta laskelmiin mukaan. 
 
Edellä kuvattu laskentamenetelmä on tietenkin varsin karkea. Räisänen (2008) totesi kuiten-
kin sen antavan luotettavampia arvioita lumimäärän muutoksista kuin mitä saataisiin kunkin 
hilapisteen mallituloksia suoraan käyttämällä. Saatava tieto on luonteeltaan kvalitatiivista. 
Menetelmän avulla ei voida johtaa suoraan arviota tulevista absoluuttisista lumimääristä. Sen 
sijaan sen avulla voidaan arvioida, kuinka yleisesti esiintyy tulevaisuudessa esimerkiksi sel-
laisia helmikuita, joina lunta on jakson 1971-2000 mediaaniarvoa enemmän. Laskelma voi-
daan tehdä myös havaitun jakauman muille prosenttipisteille, mutta aivan jakauman ääripäissä 
tulokset lienevät jo kovin epäluotettavia. 
 



 
 
Kuva 1. Lumiolojen tulevien muutosten arviointiperiaate. Vasen yläkulma: talvikauden (mar-
ras-maaliskuu) havaittu keskilämpötila v. 1971-2000 (perustuen Mitchell et al. 2004). Vasen 
alakulma: riippuvuus jakson 1971-2000 talvikauden keskilämpötilan ja v. 2011-2020 sattuvi-
en ”runsaslumisten” helmikuiden prosenttiosuuden välillä ilmastomallien mukaan. Oikealla: 
tulokseksi saatu arvio ”runsaslumisten” helmikuiden määrästä (kokonaisluvuksi pyöristetty-
nä) v. 2011-2020.  
 
Laskelmissa on käytetty 19 CMIP3-mallin (Meehl. ym. 2007) tuloksia. Karppasen (2006) 
tutkimista 21 mallista on siis jätetty pois kaksi, jotka simuloivat Euroopan talvi-ilmastoa hy-
vin huonosti. Laskelma on tehty vain A1B-päästöskenaariolle (”keskisuuret” kasvihuonekaa-
supäästöt). Vuotta 2040 edeltävän ajan tulokset olisivat kuitenkin lähes päästöskenaarion va-
linnasta riippumattomia. 

Tulokset 
Kuvassa 2 esitetään saatu arvio siitä, kuinka usein ”runsaslumisia” helmikuita esiintyisi lähi-
vuosikymmeninä. Runsasluminen tarkoittaa tässä kuukautta, jona lumen vesiarvo ylittää sa-
malta paikalta ja kuukaudelta lasketun vuosien 1971-2000 mediaaniarvon. Runsaslumisen 
kuukauden raja-arvo on näin ollen paljon korkeampi esimerkiksi Lapissa kuin etelärannikolla, 
ja molemmilla alueilla se on korkeampi talven lumisimpaan aikaan helmi-maaliskuussa kuin 
esimerkiksi marras- tai joulukuussa. Tämä on syytä pitää tämän esityksen kuvia katsellessa 
visusti mielessä.  
 
Kuva kertoo, että näin määritellyt runsaslumiset kuukaudet vähentyvät asteittain ilmaston 
lämmetessä. Muutos on jonkin verran nopeampi Suomen etelä- kuin pohjoisosissa. Vielä ensi 
vuosikymmenellä voitaisiin Etelä-Suomessa odotella laskelman mukaan noin neljää runsas-
lumista helmikuuta; muistettakoon kylläkin, että jo vertailukohtana käytettävä jakso 1971-
2000 oli etelässä aiempia vuosikymmeniä vähälumisempi. Pohjoisimmassa Lapissa taas jota-
kuinkin joka toisen jakson 2011-2020 helmikuun voidaan olettaa olevan runsaslumisen. Seu-



raavien 50 vuoden aikana runsaslumisten helmikuiden määrän odotusarvo laskisi Etelä-
Suomessa vähitellen noin kahteen ja Lapissa kolmeen kappaleeseen vuosikymmentä kohti. 
 

 
Kuva 2. Arvioitu ”runsaslumisten” helmikuiden osuus vuosikymmenittäin A1B-päästö-
skenaarion toteutuessa.  Runsaslumisiksi lasketaan tässä helmikuut, joina lumen vesiarvo on 
vuosien 1971-2000 mediaania suurempi. Luvut on pyöristetty: esim. ”4 kertaa / 10 v.” tar-
koittaa 35-45 prosentin osuutta. 
 
Kuvassa 3 tarkastellaan lumiolojen muutoksia talven eri kuukausina kahdella eri paikalla. 
Tässä kuvassa lumen vesiarvo on jaoteltu neljään luokkaan, siten että luokkien rajat vastaavat 
vuosien 1971-2000 jakauman 25, 50 ja 75%:n pisteitä. Vielä ensi vuosikymmenellä voidaan 
etelärannikollakin odottaa “hyvin runsaslumisia” eli 75%:n pisteen ylittäviä kuukausia esiin-
tyvän melkein viidesosan verran, kun taas “hyvin niukkalumisten” (25% pisteen alapuolella) 
kuukausien osuus olisi lähes kaksi viidesosaa. Keski-Lapissa “hyvin niukkalumisia” kuukau-
sia sattuisi hiukan harvemmin.  
 
Vuosina 2041-2050 (kuvan 3 alaosa) “hyvin niukkalumisten” kuukausien osuus taas olisi kas-
vanut etelärannikolla hiukan yli puoleen, siten että muutos olisi suurin lopputalvesta. Vielä 
tällöinkin saattaa kuitenkin esiintyä joinakin yksittäisinä talvina jopa “hyvin runsaasti” lunta, 
laskelman mukaan noin kerran vuosikymmenessä. Keski-Lapissa samalla suhteellisella as-
teikolla ilmaistut muutokset ovat vain hiukan pienempiä kuin etelärannikolla, mutta luokitte-
lussa raja-arvoina käytetyt absoluuttiset lumimäärät toki paljon suurempia. Siellä lumen vähe-
neminen näyttäisi olevan hiukan selvempää alku- ja lopputalvesta kuin helmi-maaliskuussa. 
 
Kuvassa 4 näytetään vielä mainittujen neljän lumisuusluokan osuuksien kehitys vuosikym-
menittäin suunnilleen talven runsaslumisimpaan aikaan, etelärannikolla helmi- ja Keski-
Lapissa maaliskuussa. 
 
 



 
Kuva 3. Erisuuruisten lumimäärien lasketut esiintymistodennäköisyydet etelärannikolla Hel-
singin lähellä ja Keski-Lapissa Sodankylän lähellä eri kuukausina vuosina 2011-2020 (yllä) 
ja 2041-2050 (alla). Hyvin runsas- tai niukkalumisiksi lasketaan kuukaudet, joina lumen ve-
siarvo ylittää jakson 1971-2000 jakauman 75%:n pisteen tai jää tämän jakauman 25%:n pis-
teen alapuolelle. Melko runsas- tai niukkalumisia ovat vastaavasti kuukaudet, joina lumen 
vesiarvo asettuu prosenttipistevälille 50-75% tai 25-50%. Näitä prosenttipisterajoja vastaa-
vat absoluuttiset lumimäärät riippuvat sekä paikasta että kalenterikuukaudesta!  
 

  
Kuva 4. Erisuuruisten lumimäärien lasketut esiintymistodennäköisyydet vuosikymmenittäin 
etelärannikolla helmikuussa sekä Keski-Lapissa maaliskuussa. Hyvin runsas- tai niukkalumi-
siksi lasketaan kuukaudet, joina lumen vesiarvo ylittää jakson 1971-2000 jakauman 75%:n 
pisteen tai jää tämän jakauman 25%:n pisteen alapuolelle. Melko runsas- tai niukkalumisia 
ovat vastaavasti kuukaudet, joina lumen vesiarvo asettuu prosenttipistevälille 50-75% tai 25-
50%.  
 
 



Loppupäätelmiä 
Kaikkiaan tässä esitetyt tulokset viittaavat siihen, että lumi tulee Suomessa vähenemään, mut-
ta ainakin yksittäisiä runsaslumisia kuukausia voidaan odottaa esiintyvän vielä vuosisadan 
puolivälissäkin. Laskelman Etelä- ja Pohjois-Suomen välille antamat erot ovat ehkä yllättä-
vänkin pieniä. Tosin tässä on suhteutettu tulevat lumiolot saman alueen aiempaan klimatolo-
giaan, ja Etelä-Suomessa runsaslumisiksikin luokiteltavat talvet ovat Lapin mittapuulla melko 
vähälumisia.  
 
Mahdollista on kuitenkin sekin, että saatuihin tuloksiin vaikuttaisivat myös käytettyyn lasken-
tamenetelmään sisältyvät rajunpuoleiset yksinkertaistukset. Siksi olisi hyödyllistä tutkia lu-
miolojen muutoksia myös muilla menetelmillä. Tähän voitaisiin käyttää erotuskyvyltään pal-
jon tarkempia alueellisia ilmastomallisimulaatioita ja/tai havaittujen lämpötila- ja sadeaikasar-
jojen muokkaamiseen pohjautuvia hydrologisia mallilaskelmia.   
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