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Sääilmiöiden vaikutuksia selvitettäessä on useissa tapauksissa tärkeää tietää ilmiön 

keskiarvon lisäksi se kuinka usein ilmiön ääripäät esiintyvät. Tarvitaan siis tietoa kuinka 

usein lämpötila laskee hyvin alas tai kohoaa hyvin korkealle, kuinka usein tuulen nopeus 

ylittää myrskyrajan tai kuinka usein sataa kymmeniä millimetrejä muutamassa tunnissa. 

Tällaisten ääri-ilmiöiksi kutsuttujen tapahtumien selvittäminen vaatii pitkälle kehitettyjä 

tilastollisia menetelmiä. Ääri-ilmiöiden tarkastelussa käytetään usein termiä 

”toistuvuusaika”, joka kertoo esimerkiksi sen kuinka kovaa pakkasta on odotettavissa 

vaikkapa kerran 50 vuoteen.  

Tilastollinen analyysi ääriarvojen teoriasta on ollut kehitteillä jo 1900-luvun alkupuolelta 

lähtien. On olemassa periaatteessa kaksi perusmenetelmää ääriarvojen tilastolliseen 

analysointiin. Yksi menetelmistä perustuu tapaan, jossa havaintoaineisto yritetään 

sovittaa malliin käyttämällä tavanomaisia tilastollisia menetelmiä. Toinen ja samalla 

nykyaikaisempi menetelmä perustuu siihen, että havaintoaineisto sovitetaan suoraan 

ääriarvojakaumaan. Tämä menetelmä perustuu tietyn kynnysarvon ylittävän lukujoukon 

muodostamaan yleistettyyn Pareto jakaumaan (GPD). Ilmatieteen laitoksella toistuvuus-

aikojen laskennassa on usein käytetty toistuvuusaikalaskentaan sovellettua 

ohjelmatyökalua nimeltään The Extremes Toolkit, joka on kehitetty Yhdysvalloissa 

National Center of Atmospheric Research (NCAR) instituutissa. Ohjelmatyökalu sisältää 

yleistetyn Pareto jakauman (GPD) pohjalle kehitetyn ääriarvoanalyysin ja 

toistuvuusaikojen laskentamenetelmän. GPD – jakaumaa hyödynnettäessä valitaan ns. 

kynnysarvo, jonka ylittäviin havaintoarvoihin sovitetaan niiden käyttäytymistä parhaiten 

kuvaava jakauma. Kynnysarvon valinta on herkkä analyysin kannalta. Liian korkea 

kynnysarvo leikkaa pois liian paljon havaintojoukon lukuja, ja tämä johtaa suureen 

hajontaan ja saadun toistuvuusaika-arvion virherajat muodostuvat isoiksi. Toisaalta liian 

alhaisen kynnysarvon valinta, eli liian suuren havaintojoukon käyttö taas aiheuttaa 

systemaattista virhettä. Kynnysarvon valinnassa on käytetty apuna ohjelmatyökaluun 

sisältyvää graafista työkalua. Sillä voidaan kuvata tilastollisten estimaattien hajonnan 

vaihtelua suuremmalle kynnysarvojoukolle ja rajata näistä pois ne kynnysarvot, jotka 

estimaattien suhteen ovat epästabiileja. Toisaalta kynnysarvon valinnassa on myös 

jouduttu käyttämään menetelmää, jossa tehdään GPD sovitteita useilla eri kynnysarvoilla, 

ja näistä sitten valitaan se kynnysarvo, joka antaa edustavimman sovitteen. Kynnysarvot 

on valittu mahdollisimman korkeaksi, mutta kuitenkin ottaen huomioon sen, että 



toistuvuusaikoja vastaavien arvojen hajonta (= 95 %:n luotettavuusväli) ei muodostuisi 

liian suureksi. 

Jotta pystyttäisiin riittävän luotettavasti laskemaan meteorologisten suureiden ääriarvojen 

toistuvuusaikoja, pitäisi olla käytettävissä kyseisen suureen mahdollisimman pitkiä 

mittausaikasarjoja. Suurin osa Suomen säähavaintoasemilta käytettävistä sähköisessä 

muodossa olevista havaintoaikasarjoista alkaa vuodesta 1961. Nämä runsaan 50-vuoen 

mittaiset aikasarjat ovat usein vielä liian lyhyitä ja tämä asettaa rajoituksia näiden 

suureiden osalta laskettujen ääriarvojen toistuvuusaikatulosten käytön suhteen. 

Säähavaintoja on tehty Suomessa joillakin havaintoasemilla järjestelmällisesti jo 1800-

luvulta alkaen. Havaintoja tallennetaan havaintokirjoista tietokoneelle ja työn 

edistymisen myötä saadaan myös ääriarvolaskentaan pitempiä havaintoaikasarjoja, joka 

lisää tietämystämme sään ääri-ilmiöiden toistuvuuksista.  

Kuvassa 1. on esitetty Jyväskylästä vuorokauden ylimpien lämpötilojen toistuvuusajat 

arvioituna noin 90 vuoden mittaisen aikasarjan pohjalta. Tästä havaintoaikasarjasta on 

toistuvuusaikalaskentaan otettu mukaan kunkin vuoden ylin lämpötila. Toistuvuus-

aikalaskennan mukaan 34 °C:n vuorokauden ylimmän lämpötilan toistuvuusaika on noin 

80 vuotta, mikä tarkoittaa, että vuorokauden ylimmän lämpötilan arvo 34 °C ylittyy 

keskimäärin kerran 80 vuodessa. Tämä tulos näyttää olevan hyvin linjassa myös 

havaittujen lämpötilojen kanssa, sillä havaintoaineiston kattaman 90 vuoden aikana on 

Jyväskylässä vain kerran mitattu vuorokauden ylimmäksi lämpötilaksi yli 34 °C (vuoden 

1914 heinäkuussa 35,0 °C). Kyseistä ääriarvojen analyysi- ja laskentamenetelmää 

voidaan täten pitää riittävän luotettavana ainakin pitkien aikasarjojen suhteen. Saman 

havaintoaineiston pohjalta laskettu 36 °C:een vuorokauden ylimmän lämpötilan 

toistumisaika on 700 vuotta, mikä tarkoittaa, että ko. lämpötila ylittyisi keskimäärin vain 

kerran 700:ssa vuodessa.  

Ilmaston ennakoidaan muuttuvan nopeasti tulevina vuosikymmeninä kasvihuoneilmiön 

voimistumisen seurauksena. Tämä muutos saattaa muuttaa nykyisen havaintoaineiston 

pohjalta tehtyjä toistuvuusaikalaskelmien tuloksia ainakin lämpötilojen toistuvuusaikojen 

osalta. 

 

 



 
 

Kuva 1.  Vuorokauden ylimmän lämpötilan toistuvuusajat. Kuvassa olevat pisteet 
edustavat jokaisen vuoden ylintä lämpötilaa. Siniset viivat kuvaavat 95 % 
luotettavuusrajoja. 
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