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Maaliskuussa oli kylmää ja aurinkoista
Suurimmassa osassa maata maaliskuu oli harvinaisen kylmä, eli näin 
kylmä tai kylmempi maaliskuu toistuu keskimäärin kerran kymmenes-
sä vuodessa.

Lauhan helmikuun lopun jälkeen 
sää kylmeni huomattavasti maa-
liskuun alussa, kun kylmää ilmaa 
levisi 1. päivänä pohjoisesta maa-
hamme.  Seuraavana päivänä 
syvä matalapaine liikkui Skan-
dinavian ja maan lounaisosan yli 
kaakkoon aiheuttaen maan länsi- 
ja eteläosassa lumipyryä ja Ruot-
sissa jopa lumikaaoksen.   Tässä 
yhteydessä tuuli yltyi lounaisilla 
merialueilla jopa myrskylukemiin, 
kun Hangon Russarössä mitattiin 
22 m/s. 
3. ja 4. päivänä liikkui jälleen 

maamme yli heikko korkeanse-
länne, jossa oli varsinkin öisin 
kylmää, mutta 5. päivänä levisi 
lounaasta lauhempaa ilmaa maan 
eteläosaan. 6. päivänä mitattiin 
Ahvenanmaan Jomalassa +6,0 
astetta, mikä oli koko kuukauden 
korkein lämpötila.  Seuraavana 
päivänä matalapaine liikkui maan 

keskiosan yli itäkaakkoon, ja sen 
jälkipuolella levisi jälleen kylmem-
pää ilmaa koko maahan.  Kylmäs-
sä ilmavirtauksessa liikkui heik-
koja lumisadealueita maamme yli 
kaakkoon.  
Heikko matalapaine liikkui 12. ja 

13. päivänä maan etelä- ja keski-
osan yli itään, ja siinä yhteydessä 
saatiin Etelä-Pohjanmaalla ja Suo-
menselän alueella jopa runsas-
ta lumisadetta. Koko kuukauden 
suurin vuorokautinen sademää-
rä 23,2 mm mitattiin 12. päivänä 
Alavudella. Maan pohjoisosassa 
jatkui vuodenaikaan nähden jopa 
poikkeuksellisen kylmä sää, ja 13. 
päivänä mitattiin Taivalkoskella 
koko talvikauden alin lämpötila 
-38,2 astetta. 
Seuraavina päivinä vahvistui 

Itä-Eurooppaan ja Suomeen kor-
keapaine, joka vahvistui pohjois-
osiltaan. Jäämerelle ja Fenno-

skandian pohjoisosiin muodostui 
laaja ja pysyvä niin sanottu sul-
kukorkeapaine, jolloin suursäätila 
jatkui Suomessa kylmänä ja vähä-
sateisena pitkään.  Läntinen ma-
talapainetoiminta suuntautui Vä-
limeren alueelle ja sieltä edelleen 
Itä-Eurooppaan ja Venäjälle, jossa 
esiintyi paikoin runsaita lumisatei-
ta. Suomessa sää oli suurelta osin 
aurinkoinen ja yöllä oli edelleen 
vuodenaikaan nähden hyvin kyl-
mää. Auringonsäteilyn vaikutuk-
sesta lämpötila kohosi selkeinä 
päivinä kuukauden loppupuolella 
etelässä vähän nollan yläpuolelle.  
Vasta kuukauden lopulla korkea-
paine heikkeni ja siirtyi kaakkoon 
ja kylmin ilmamassa väistyi itään 
ja pohjoiseen.  Lämpötila kokosi 
kuukauden lopulla maan etelä- ja 
keskiosassa +5 asteen vaiheille. 

Asko Hutila

Ilmastollisen vertailukauden 1981–
2010 tuulitilastoista löytyi virhei-
tä, jotka on nyt korjattu. Tuulen 
nopeuden kuukausikeskiarvojen 
sekä vuosiarvojen laskennassa ol-
lut systemaattinen virhe aiheutui 
ohjelmointivirheestä, kun laskenta 
tehtiin kahdessa vaiheessa: ensin 
kullekin suunnalle (10 asteen luo-
kissa) laskettiin nopeuden keski-
arvot kuukausittain ja seuraavassa 
vaiheessa niistä laskettiin lopulli-

set kuukausi- ja vuosiarvot. Suu-
rin virhe oli Muonio Alamuonio 
aseman tammikuun keskiarvossa 
(2,4m/s -> 1,6m/s).
Toinen, vaikutukseltaan vähäi-

sempi, virhe liittyy pohjoistuuliin 
ja tyyniin. Ennen automaation 
aikaa tuulen suunta kirjattiin 10 
asteen tarkkuudella, joten vielä 
toistaiseksi laskennassa on käy-
tettävä tätä tarkkuutta ja uudem-
pien havaintojen tuulensuunta 

pyöristetään lähimpään kymme-
neen asteeseen. Ongelma tulee 
vastaan suunnissa 1, 2, 3 ja 4 as-
tetta, koska ne pyöristyvät suun-
naksi 0, mikä tarkoittaa tyyntä. 
Nyt tämäkin virhe on korjattu.
Korjatut tilastot löytyvät osoittees-

ta: http://ilmatieteenlaitos.fi/ilmas-
tollinen-vertailukausi-1981-2010

Pentti Pirinen

Tuulitilastot vertailukaudella 1981-2010
Korjauksia julkaisuun Ilmatieteen laitos RAPORTTEJA 2012:1
TILASTOJA SUOMEN ILMASTOSTA 1981-2010
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Millainen on hyvä lintujen muuttosää?

Kevätmuuton avulla linnut hakeu-
tuvat seudulle, jossa voi kasvattaa 
eniten jälkeläisiä. Syysmuutto on 
menetelmä selviytyä talvesta tai 
kuivasta kaudesta, jolloin lumi- ja 
jääpeite sekä pakkanen ja lyhyt 
päivä estävät riittävän eläin- ja 
kasvisravinnon saannin valtaosal-
le kesäisestä pesimälinnustos-
tamme.  Muuttajan on tunnistetta-
va hyvä ajankohta, reitti ja lennon 
tavoitekohde. Niiden hakemisessa 
sää on yksi keskeisistä tekijöistä. 

Hormonit herättävät muuttoon

Lintujen muuttohalua ei suinkaan 
käynnistä nälkä tai sään huono-
neminen vaan hormonit. Muutto-
linnulla on sisäinen geneettinen 
vuosikalenteri, joka hormonipi-
toisuuksia muuttamalla käynnis-
tää muuttoon valmistautumisen, 
etenkin muuttolennon polttoai-
neena toimivan rasvakudoksen 
kasvattamisen ylensyönnillä ja 
sen jälkeen voimakkaan muutto-
vireen. Yleistäen voidaan sanoa, 
että linnun sisäinen vire määrää 
matkaviikot ja sää matkapäivät.

Suunnistusta suotuisassa säässä

Tieto hyvästä muuttosäästä on 
geneettisesti ”ohjelmoitu” linnun 
vaistotoimintoihin evoluution vai-
kutuksesta: suurin jälkeläistuot-
to on keskimäärin niillä yksilöillä, 
jotka ovat valinneet lisääntymisen 
kannalta parhaan muuttostrategi-
an. Tämä pyrkimys on kehittänyt 
linnuille monipuoliset suunnistus-
aistit, joiden avulla – ainakin hy-
vissä sääolosuhteissa – lintu tie-
tää muuton aikana suunnan, mihin 
sen tulee pyrkiä. Siksi muuttajat 
lähtevät liikkeelle päivinä, joina 

lähtöpaikan sää suosii helppoa 
etenemistä kohti linnun tavoite-
suuntaa. Niinpä hyvä muuttosää 
on jokseenkin samanlainen, olipa 
laji erikoistunut muuttamaan kaik-
kina vuorokaudenaikoina kuten 
sepelhanhi, aamuisin kuten peip-
po tai öisin kuten pajulintu. 

Tuuli tärkein tekijä

Tuulen suunta ja nopeus ovat eh-
dottomasti tärkeimmät muuttoon 
vaikuttavat säätekijät. Linnun len-
täessä ilmanopeus kertoo linnun 
lentonopeuden ilmaan nähden. 
Ilmanopeuden suunta on sinne, 
minne nokka osoittaa. Lintujen 
tyypillinen matkalentonopeus il-
maan nähden on 30-70 km/h (8-
20 m/s). 
Muuton lopputuloksen kannal-

ta tärkein on linnun maanopeus, 
joka kertoo nopeuden kartalla. 
Se on tuulen nopeuden ja linnun 
ilmanopeuden vektorisumma. 
Esimerkiksi peippojen ilmanope-
us on noin 40 km/h, jolloin Suo-
menlahden ylitys tyynessä säässä 
kestää pari tuntia. Navakassa ete-
lätuulessa (10 m/s) peippoparvi 
ylittää Suomenlahden tunnissa 
nopeudella 80 km/h. Navakassa 
pohjoistuulessa kevätparven ei 
kannata muuttaa lainkaan, sillä 
tuulen vaikutus kumoaisi lintujen 
ilmanopeuden eli ne pysyisivät 
maahan nähden paikallaan. 

Myötätuulessa matka etenee

Kohtalaisessa tai navakassa myö-
tätuulessa lentäminen on erittäin 
tavoiteltavaa muuton aikana, sillä 
tuulen avustuksella lintu säästää 
helposti 20-50 % matka-ajasta 
ja valtavasti lentämiseen kulu-

vaa energiaa. Oikea myötätuulen 
suunta vie myös suorinta tietä 
kohti linnun tavoitetta. Tämä etu 
on niin suuri, että tuulen suunta 
yksinään vaikuttaa ratkaisevasti 
muuttosään valintaan. 
Suomessa muuttajien yleisin ta-

voitesuunta on keväällä pohjois-
koillinen ja syksyllä etelälounas. 
Siksi pohjoisen-koillisenpuoleinen 
tuuli syksyllä ja etelän-lounaan-
puoleinen tuuli keväällä takaa-
vat keskimäärin parhaat muutot. 
Muuton voimakkuus määräytyy 
vallitsevasta tuulesta sillä alueella, 
mistä linnut ovat lähdössä muu-
tolle, esimerkiksi keväällä Baltias-
ta. Keskipäivän purjelentomuut-
tajat, eli haukat, kotkat ja kurjet, 
tarvitsevat myötätuulen lisäksi 
nousevia konvektiovirtauksia, joi-
ta syntyy kauniina kumpupilvipäi-
vinä.

Puuskat pudottavat linnut

Hyvän myötätuulen puuttuessa 
matkanteko hidastuu, mutta sa-
malla pienenee harhautumisen 
riski tuulen mukana. Siksi myös 
tyynessä ja heikossa vastatuules-
sa (1-3 m/s) linnut muuttavat mo-
nesti runsaslukuisina. Sen sijaan 
kova myötätuuli ei ole niin edul-
linen muuton vauhdittaja kuin 
voisi luulla. Kova tuuli synnyttää 
rajuja puuskia, jotka ovat vaaral-
lisia ilmapyörteitä, sillä ne voivat 
paiskata nousua yrittävän linnun 
maahan tai pudottaa ilmanope-
uden nollaan, jolloin lintu putoaa 
eli lentäjien kielellä se sakkaa. Sen 
vuoksi muuttajien liikkeellelähtö 
alkaa useimmiten heiketä jo na-
vakassa tuulessa (10-13 m/s) ja on 
vähäistä kovassa tuulessa.

Lintujen muutossa hyvä sää on elintärkeää lintuyksilön hengissä säily-
miselle mutta myös koko lajin geneettiselle säilymiselle. Evoluutio on 
synnyttänyt muuton keinoksi sopeutua maapallon vuodenaikoihin.
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Lämpötilan vaikutus on 
toissijainen

Jos tuulen suunta on pitkäaikai-
sesti suotuisasta tai epäsuotuisas-
ta suunnasta (varsinkin keväällä), 
monien lajien päämuutto voi edis-
tyä tai jätättää 1-3 viikkoa keski-
määräisestä ajankohdasta. Koska 
etelätuulet ovat keskimäärin läm-
pimiä ja pohjoistuulet kylmiä, nii-
den pitkäaikainen kesto aiheuttaa 
poikkeaman tavanomaisiin läm-
pöoloihin verrattuna. Siksi usein 
ajatellaan, että lämpötila vauhdit-
taa tai jarruttaa muuttoa. Sulan 
maan aikana lämpötilalla on kui-
tenkin vain toissijainen merkitys 
tuuleen verrattuna. Ainoastaan 
alkukeväällä, kuten tänä vuonna, 
myös kylmyys on tärkeä muuton 
jähmettäjä: linnut keskeyttävät 
muuton, jos yhtenäinen lumi- ja 
jääpeite estää lepo- ja ruokailu-
paikkojen löytymisen.

Sumu haittaa suunnistusta

Huono näkyvyys haittaa lintujen 
suunnistamista maa- ja taivaan-
merkkien avulla. Laaja-alainen 
tiheä sumu tai yhtenäinen sumu-
pilvikerros, joka roikkuu alle 300 
metrin korkeudessa, sekä sakea 
tihkusade vaimentavat tehok-
kaasti muutolle lähtöä. Myös voi-
makas vesi- ja lumisade heikentä-
vät näkyvyyttä ja sen vuoksi myös 
muuttoa. Rankat kuurosateet saa-
vat linnut helposti keskeyttämään 
muuton, mutta jos kuuroja ei ole 
kovin paljon, muuttajat yrittävät 
myös kiertää niitä. Kun hyvässä 
säässä alkanut muuttovirta koh-
taa jyrkkärajaisen huonon sään 
alueen (sumua, sadetta, alapilviä, 
vastatuulta), linnut keskeyttävät 
muuton ja laskeutuvat; tätä sano-
taan pudotussääksi. 
Yhteenvetona sään vaikutuk-

sesta lintujen muuttoon voidaan 
sanoa, että tyyni ilma tai kohtalai-
nen myötätuuli sekä hyvä vaaka- 
ja pystynäkyvyys (sumun, pyryn, 
sateen ja alapilvien puuttuminen) 
ovat voimakkaan muuton edel-
lytykset. Lämpötilalla, ilmanpai-
neella, ilman kosteudella ja pilvi-

Kuva: Sateen etupuolella tapahtuvaa yöllistä lintumuuttoa 16. huhtikuuta 
Vantaan ja Anjalankosken säätutkien ”näkemänä”.

syydellä, kunhan pilvien alarajan 
korkeus on vähintään kilometrin 
luokkaa, ei ole useimmiten merki-
tystä. 

Jarmo Koistinen
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Havaintojen mukaan suurimmassa 
osassa maata maaliskuu oli harvi-
naisen kylmä. Pienin poikkeama 
keskilämpötilassa oli Ahvenan-
maalla ja länsirannikolla, jossa oli 
2…4 astetta tavanomaista kyl-
mempää. Merialueilla maaliskuu 
oli noin 2…5 astetta keskiarvoja 
kylmempää.
Helmikuun loppupuolella sää 

kylmeni Suomenlahden alueella 
ja uutta jäätä alkoi muodostua. 
Helmikuun 26. päivänä jäällinen 
ala oli laajentunut 161 000 km2:iin. 
Maaliskuun alkupuolella arktista 
kylmää ilmaa alkoi virrata Suo-
meen ja jäällisen alueen laajuus al-
koi kasvaa. Maaliskuun 15. päivänä 

Maaliskuu oli harvinaisen kylmä myös 
merialueilla
Maaliskuun kylmyys laajensi jäällistä aluetta. Jäätalven huippukoh-
dan määrittäminen on ollut hankalaa.

jäällinen ala oli kasvanut noin 183 
000 km2:iin, mikä suomalaisten ti-
lastoissa on toistaiseksi jäätalven 
huippukohta. Ruotsalaiset kolle-
gojen  tulkinnan mukaan huippu 
saavutettiin vasta maaliskuun 29. 
päivänä. Mikäli näin on, niin huip-
pukohta on myöhäisin tilastoitu. 
Aiempi ennätys oli maaliskuun 26. 
päivänä vuonna 2001. 
Jäätalven huippukohdan mää-

rittäminen kuluvana talvena on 
hyvin hankalaa, koska koko maa-
liskuun jälkimmäisen puoliskon 
jäällisen alueen laajuus pysyi lä-
hes muuttumattomana vaihdel-
len vain joitakin tuhansia neliöki-
lometrejä. Jäätalven huippukohta 

määritetään myöhemmin kevään 
kuluessa, kun kaikki käytettävissä 
olevat havainnot ja satelliittikuvat 
on kerätty ja analysoitu.
Tilastoihin jäätalvi jää lähes 

normaaliin aikaan alkaneena ja 
laajuudeltaan keskimääräisenä. 
Luonteeltaan jäätalvi on ollut 
poikkeuksellinen, ja alkava kevät 
kertoo, millainen siitä kokonaisuu-
dessaan muodostuu. 

Jouni Vainio
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Viherkattojen hyötyjen merkittä-
vyyttä on tutkittu Helsingissä vii-
meisen vuoden ajan ja hyötyjä on 
verrattu viherkatoista syntyneisiin 
lisäkustannuksiin. Viherkattojen 
kirjo on laaja: ne voidaan lajitella 
esimerkiksi käytetyn kasvillisuu-
den tai käyttötarkoituksen perus-
teella. Tutkimuksessa keskityttiin 
keveisiin ja helppohoitoisiin viher-
kattoihin, joiden asentaminen ei 
yleensä vaadi rakenteellisia muu-
toksia rakennuksiin ja jotka eivät 
ole tarkoitettuja oleskeluun. 

Viherkatoilla paljon hyötyjä

Viherkatot tarjoavat erilaisia 
ekosysteemipalveluita, joista voi 
olla varsinkin kaupunkioloissa 
pulaa. Näistä palveluista saadaan 
erilaisia hyötyjä, joista merkit-
tävimmät tutkimuksen mukaan 
olivat kattopinnan parantunut 
suojaus ja viherkaton paremman 
eristävyyden ja viilentävän vaiku-
tuksen ansiosta saavutetut ener-
giasäästöt. Muita tärkeitä hyötyjä 
olivat hulevesien imeytyminen ja 
hulevesipiikkien hallinta, ilman-
laadun parantuminen ja äänieris-
tävyys lentomelualueilla. Lisäksi 
viherkatot ovat monien mielestä 
esteettisesti tummia kattopinto-
ja kauniimpia ja ne voivat tarjota 
kaupunkeihin lisää elinympäristöä 
esimerkiksi linnuille ja hyönteisille.

Kannustimia kaivataan

Viherkattojen hyödyt voidaan ja-
kaa rakennuksen omistajan hyö-
tyihin (yksityiset hyödyt) ja koko 
yhteisön hyötyihin (julkiset hyö-

Kannattaako viherkattoja rakentaa?

dyt). Kustannushyötyanalyysissä 
havaittiin, että yksityiset hyödyt 
eivät ole monessa tapauksessa 
tarpeeksi suuria perustelemaan 
kallista alkuinvestointia. Tiheästi 
rakennetuilla alueilla viherkatot 
voivat kuitenkin olla kannattava 
investointi koko yhteisön kan-
nalta. Koska yksityisten päätök-
sentekijöiden kustannukset ovat 
usein suuremmat kuin hyödyt, jää 
viherkattojen käyttöönottoaste 
luultavasti hyvin pieneksi. Täs-

Kuva: Viherkatto Chicagossa, Yhdysvalloissa. Kuva: Wikipedia/TonyTheTi-
ger

tä syystä erilaisten kannustimien 
kehittäminen viherkattorakenta-
miselle etenkin kantakaupungin 
alueella voisi olla järkevää.
 
Väinö Nurmi

Viherkatoiksi kutsutaan yleisesti sellaisia kattoja, joiden päälle on 
istutettu kasvillisuutta; kattopinnan ja kasvillisuuden välissä on li-
säksi useita erilaisia teknisiä kerroksia. Viherkatot suojaavat katto-
pintaa ja säästävät enegiaa.
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Maaliskuun lumikatsaus

Lumensyvyys 15.3.2013

Kuukauden alussa lumensyvyys 
vaihteli Ahvenanmaan ja lounais-
saariston noin 10 sentin ja Luo-
teis-Lapin 80–90 sentin välillä. 
Suuressa osassa maan etelä- ja 
keskiosia hanget olivat 40–60 
sentin paksuisia. Ajankohtaan 
nähden selvästi lumisempaa oli 
Uudellamaalla ja Kymenlaaksos-
sa, samoin pohjoisimmassa Lapis-
sa. Kainuussa ja Pohjois-Karjalas-
sa lunta oli tavallista niukemmin. 
Maan itä- ja pohjoisosissa saatiin 
lisää lunta kuukauden 5. ja 6. päi-
vänä, eniten Kainuussa, Koillis-
maalla ja osassa Pohjois-Karjalaa, 
missä lumensyvyys kasvoi yleises-
ti noin 10 cm, paikoin enemmän-
kin. Ylä-Kainuun vaaroilla lumen-
syvyys oli näiden lumisateiden 
jälkeen paikoin yli 80 cm. Etelä- ja 
Länsi-Suomessa sekä napapiirin 
pohjoispuolella lumisateet jäivät 
melko vähäisiksi. Kuukauden suu-
rin lumensyvyys, 107 cm, mitattiin 
8. päivänä Kittilän Kenttärovalla. 
Huomattavia muutoksia lumiti-

lanteeseen erityisesti maan kes-
kiosissa aiheutti hidasliikkeinen 
matalapaine 12. ja 13. päivänä. 
Runsaasti lunta satoi Etelä-Poh-
janmaalla, Keski-Suomessa ja 
Pohjois-Savossa sekä Satakunnan 
ja Pirkanmaan pohjoisosissa. Ete-
läisen Suomenselän vedenjakaja-
alueella lumensyvyys kasvoi 15–25 
cm, ja eniten lunta (87 cm) mitat-
tiin 13. päivänä. Ähtärissä. 
Maaliskuun 15. päivän lumitilan-

ne on esitetty oheisessa kuvassa. 
Siinä näkyy muutamia ajankoh-
dalle tyypillisiä alueellisia piirtei-
tä. Näistä mainittakoon Suomen-
selän, Maanselän ja Karjalanselän 
ympäristöään lumisemmat alu-

eet. Paksuimmat eli noin 80 sen-
tin hanget löytyivät Multian ja 
Ähtärin seudulta sekä Sotkamon 
ja Juuan väliseltä vaarajonolta. 
Myös Koillismaalla ja Luoteis-La-
pissa lumensyvyys ylti vähintään 
80 cm:iin. Selvästi tavallista lumi-
sempaa (50–60 cm) oli Kymen-
laaksossa ja osassa Uuttamaata. 
Maan lounaisimmissa osissa sekä 
Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan 
rannikolla lumensyvyys jäi alle 30 
sentin. 
Kuukauden jälkipuoliskolla jat-

kui vähäsateinen ja ajankohtaan 
nähden hyvin kylmä säätyyppi. 
Lumensyvyydessä ei tapahtunut 
suuressa osassa maata mainit-
tavia muutoksia. Lumipeite to-
sin tiivistyi yleisesti noin viidellä, 
paikoin jopa noin kymmenellä 
sentillä, mutta varsinainen lumen 
sulaminen oli vähäistä. Kuolan 
niemimaan yli etelään liikkuva ma-
talapaine antoi 20. ja 21. päivänä 
lunta muun muassa Inarin Kirak-
kajärvellä 25 cm, ja lumensyvyys 
oli siellä 22. päivänä hetkellisesti 
jopa 102 cm. Kuukauden päät-
tyessä lunta oli suuressa osassa 

maata tavanomaista enemmän. 
Ylä-Savossa, osassa Kainuuta, 
Koillismaalla sekä Keski- ja Poh-
jois-Lapissa lumensyvyys oli vä-
hintään 70 cm. Pohjanmaan ran-
nikolla ja maan lounaisimmissa 
osissa lunta oli enintään 30 cm, 
Ahvenanmaalla alle 10 cm.

Juha Kersalo

Selvästi tavallista lumisempaa oli Kymenlaaksossa ja osassa Uutta-
maata. Lumen sulaminen oli maaliskuussa vähäistä.
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Merkittäviä maailman säätapahtumia 
maaliskuussa 
Pohjolassa maaliskuu oli paikoin ennätyksellisen aurinkoinen ja vähäsateinen. Tukholmassa aurinko paistoi 
256 tuntia, mikä on uusi kuukausiennätys. Kuukausi oli paikoin kuivin sitten vuoden 1964 ja Itämeren lähei-
syydessä kylmin vuoden 1987 jälkeen.

Länsi-Euroopassa maaliskuu oli jopa poikkeuksellisen kylmä. Iso-Britanniassa oli kylmintä sitten vuoden 
1962, ja kuukauden viimeiset 10 päivää olivat Alankomaissa ja Saksan pohjoisosissa ajankohdan kylmimmät 
100 vuoteen. Talvimyräkkä aiheutti lumikaaoksen Brittein saarilla 22.–24. maaliskuuta ja lunta satoi ajan-
kohtaan nähden eniten 30 vuoteen. Lumen voimakas kinostuminen haittasi liikennettä ja sähkökatkoja oli 
yleisesti. Lounais-Englannissa noin 50 millimetrin sadekertymät aiheuttivat tulvia.

Venäjällä Uralin pohjoisosissa kuukausi oli lähes 10 °C tavallista kylmempi ja kylmin 50 vuoteen.  Toisaalta 
kuukauden puolivälissä harvinainen lämpöaalto ulottui Venäjän eteläosiin ja lämpötila kohosi 16. päivä Tset-
seniassa +32,9 asteeseen. Samanaikaisesti lumimyrsky koetteli Itä-Eurooppaa, pahiten Unkaria, missä jopa 
noin 30 m/s myrskypuuskat kasasivat lunta aina 3-metrisiksi kinoksiksi.

USA:ssa ja Kanadassa oli paikoin noin 5 °C tavanomaista kylmempää. Toisaalta Kanadan arktisella alueella 
ja Länsi-Grönlannissa oli jopa 10 °C keskiarvoja leudompaa. Yhdysvalloissa maaliskuu oli kuivin sitten vuo-
den 1966, ja muutamissa koillisissa osavaltioissa oli kylmempää kuin tämän vuoden tammikuussa. Huomat-
tava lumimyrsky 4.-9. maaliskuuta antoi lunta paikoin yli puoli metriä Suurten järvien itäpuolella.

Aasiassa, Afrikassa ja Australiassa mitattiin paikoin poikkeuksellisen korkeita lämpötiloja. Thaimaan Bang-
kokissa 26. päivä mitattu 40,1 °C on uusi paikallinen maaliskuun lämpöennätys. Etelä-Afrikassa 4. maa-
liskuuta havaittu 47,3 °C on yksi korkeimpia maaliskuun lämpötiloja koko maapallolla. Yhtä harvinainen 
lämpötila pohjoisella pallonpuoliskolla oli Senegalissa 21. päivä mitattu 46,2 °C. Australiassa syksy alkoi 
erittäin lämpimänä. Esimerkiksi Melbournessa lämpötila kohosi 4.-12. maaliskuuta päivittäin yli 30 asteen 
ollen ennätys yli 150 vuotta pitkässä havaintosarjassa. 

Ennätyksellisen 
kylmää kylmää

Paljon keskimää-
räistä kylmempääää

Keskimää räistä 
kylmempääää

Keskimää räistä 
ää

Keskimää räistä 
lämpimämpääää

Paljon keskimää räistä 
lämpimämpääää

Ennätyksellisen 
lämmintä

Kuva: Maaliskuun 2013 lämpötilan poikkeamat keskimääräisestä. Lähde NOAA.
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Lämpötiloja maaliskuussa

Maaliskuussa 2013 päivittäin mitattu ylin ja alin lämpöti-
la (°C). Tasoitetut vertailuarvot ovat kaudelta 1981-2010. 
Keskimmäinen liila viiva kuvaa vuorokauden keskilämpö-
tilan 50 % arvoa eli mediaania. Ylin ja alin harmaa viiva 
kuvaavat ylimmän ja alimman lämpötilan 3 % esiintymis-
todennäköisyyksiä eli ovat poikkeuksellisen arvon rajat.

Mars 2013, dygnets högsta och lägsta temperatur °C. 
De utjämna referensvärdena är från perioden 1981-
2010. Den mellersta lila linjen visar dygnets medel-
temperaturs 50% värde, medianvärdet. De övre och 
nedre grå linjerna anger högsta och lägsta temperatu-
rens 3% sannolikhetsvärde, exceptionellvärdet.
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Sademääriä maaliskuussa

Maaliskuussa 2013 mitatut sademäärät millimetreinä. Dagliga nederbördsmängder (mm) i mars 2013 
på några orter.
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Havaintoasema Keskilämpötila Ylin lämpötila Alin lämpötila

P
a
k
k
a
sp

ä
iv

iä Sademäärä Lumensyvyys

°C °C °C mm 15. pnä cm

2013  1981-
2010

2013 päivä  2013 päivä 2013 1981-
2010

suurin päivä 2013 1981-
2010

Maaliskuun kuukausitilasto
Ilman lämpötila (°C), sademäärä (mm) ja lumensyvyys (cm)

Lufttemperatur (°C), nederbörd (mm) och snödjup (cm)

UTÖ -3.1 -0.6 3.6 6 -10.5 22 31 12 33 10 2 15 8

JOMALA -4.7 -0.6 6.0 6 -17.9 16 31 9 38 7 2 7 9

KAARINA YLTÖINEN -7.6 -1.8 5.0 25 -26.1 14 31 23 39 11 2 39 20

HANKO TVÄRMINNE -5.6 -1.3 3.4 1 -22.0 14 31 17 39 6 4 43 15

HELSINKI-VANTAA -6.6 -1.9 4.4 31 -22.6 14 30 6 37 3 2 70 21

HELSINKI KAISANIEMI -5.2 -1.3 4.3 6 -18.4 14 30 16 38 9 2 49 23

JOKIOINEN -7.6 -2.4 5.1 31 -24.5 10 31 5 32 1 2 40 28

TRE-PIRKKALA -7.8 -2.8 3.7 25 -24.7 10 31 9 31 4 2 39 30

LAHTI -7.6 -2.7 5.6 28 -26.9 14 31 5 35 1 2 55 35

KOUVOLA ANJALA -7.2 -2.6 4.7 28 -24.7 14 31 4 43 1 13 51 36

NIINISALO -7.6 -2.8 4.1 31 -27.2 10 31 18 38 7 2 59 44

JÄMSÄ HALLI -8.4 -3.3 3.9 31 -25.0 14 31 14 34 6 12 48 42

JYVÄSKYLÄ -9.1 -3.8 4.6 28 -27.3 18 31 21 36 10 12 57 46

PUNKAHARJU -9.2 -3.6 4.7 28 -25.5 10 31 9 34 4 6 51 46

SEINÄJOKI PELMAA -7.9 -3.1 4.7 31 -22.2 10 31 18 26 11 12 45 27

KAUHAVA -8.2 -3.4 4.1 31 -25.5 14 31 8 25 3 11 36 25

ÄHTÄRI -10.0 -4.1 4.8 31 -29.8 10 31 32 37 20 12 83 50

VIITASAARI -8.3 -3.6 4.8 31 -22.8 14 31 21 34 11 12 59 45

MAANINKA HALOLA -9.9 -4.1 4.1 31 -29.3 18 31 20 35 7 12 61 49

JOENSUU -9.8 -4.4 31 -22.8 4 31 10 31 3 5 60 54

LIEKSA LAMPELA -12.1 -4.9 5.6 31 -30.6 10 31 15 31 6 5 50 60

HAAPAVESI -9.9 -4.5 4.3 31 -25.3 15 31 8 26 3 6 46 44

KAJAANI -11.8 -5.4 3.2 31 -29.9 15 31 19 28 6 6 58 53

VALTIMO -11.7 -4.9 4.3 31 -31.6 15 31 21 32 5 13 47 62

HAILUOTO -10.0 -5.0 1.5 31 -28.8 13 31 16 31 9 6 59 47

SIIKAJOKI REVONLAHTI -9.6 -4.5 4.4 31 -26.4 12 31 9 29 5 6 40 42

KUUSAMO -13.6 -7.2 1.6 31 -35.7 13 31 7 36 7 5 84 74

PELLO -11.0 -6.7 5.4 31 -31.8 13 31 10 31 6 5 60 66

ROVANIEMI -9.9 -6.1 2.4 31 -22.3 14 31 12 39 7 5 74 76

SODANKYLÄ -13.2 -7.5 4.7 31 -35.1 15 31 5 30 2 5 78 75

MUONIO -12.5 -7.9 2.5 31 -34.5 15 31 7 28 2 5 78 72

INARI SAARISELKÄ -13.5 -7.3 1.6 31 -29.7 15 31 11 36 3 21 77 79

SALLA VÄRRIÖTUNTURI -11.3 -7.0 1.3 31 -21.9 15 31 17 35 3 21 72 67

KILPISJÄRVI -13.1 -9.3 0.0 24 -30.4 4 31 16 31 3 2 83 96

KEVO -13.8 -8.2 0.3 24 -35.6 16 31 17 21 5 17 75 65
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Maaliskuun päivittäiset tiedot
Lämpötilan keskiarvo, ylin ja alin arvo (°C)sekä sademäärä (mm)

Medel-, maximi- och minimitemperatur (°C), samt nederbördsmägd (mm) 

HELSINKI-VANTAA TURKU ARTUKAINEN TAMPERE HÄRMÄLÄ LAPPEENRANTA

ka ylin alin sade ka ylin alin sade ka ylin alin sade ka ylin alin sade

1 -1.3 2.7 -5.3 0.0 0.2 3.5 -1.9  -2.3 3.3 -6.4  -5.5 1.5 -10.7 0.2
2 -9.7 -5.3 -15.9 2.5 -7.2 -1.8 -13.5 12.3 -10.8 -6.3 -17.0 4.1 -12.0 -6.3 -17.1  
3 -8.1 -5.2 -9.2 0.1 -7.9 -3.7 -11.9 0.5 -9.9 -5.4 -14.2  -9.6 -6.3 -11.0  
4 -10.7 -5.9 -21.4 2.0 -8.7 -1.7 -19.6 5.3 -12.6 -6.1 -22.8 0.9 -12.4 -7.9 -17.6  
5 -2.4 0.1 -6.1 0.0 -1.3 1.1 -4.8  -3.6 -0.6 -6.9 0.3 -7.6 -5.2 -11.2 0.9
6 0.3 3.5 0.0 0.2 -0.6 3.6 -3.5  -1.7 2.0 -6.5 0.8 -1.2 1.1 -5.2 1.4
7 -6.1 1.5 -11.2  -4.1 -0.6 -8.7  -8.1 -2.4 -13.6  -8.7 0.2 -10.6 0.3
8 -8.7 -2.1 -18.8 0.1 -8.6 0.3 -17.6 0.4 -10.3 -2.8 -20.2  -9.3 -4.8 -16.0 0.3
9 -9.7 -5.3 -14.0  -10.6 -4.6 -17.6  -12.3 -5.2 -19.7  -10.9 -6.8 -13.3  

10 -12.4 -5.6 -20.2  -12.4 -5.5 -20.4  -13.5 -4.8 -23.4  -12.0 -5.9 -17.8  
11 -8.3 -2.6 -14.9 0.4 -5.4 -0.7 -12.4 0.5 -8.3 -1.7 -12.6  -9.3 -4.5 -13.7  
12 -8.5 -2.6 -19.0 0.4 -3.7 0.4 -11.7 2.7 -7.3 -1.7 -17.5 1.9 -9.7 -3.8 -16.1  
13 -7.5 -4.1 -10.6 0.0 -8.6 -2.1 -11.3  -9.3 -3.2 -11.8  -8.9 -5.1 -12.1 0.3
14 -12.5 -4.9 -22.6 0.0 -11.6 -2.9 -20.3  -12.9 -4.3 -22.3 0.3 -11.1 -5.6 -19.1  
15 -10.0 0.6 -19.2  -10.5 -1.6 -19.0  -10.9 0.4 -20.7  -9.8 -3.5 -16.3  
16 -7.6 0.8 -16.1  -9.9 -0.2 -20.0  -10.8 0.7 -21.3  -9.3 -3.7 -16.6  
17 -9.2 -3.0 -17.0  -7.9 0.7 -16.5  -9.6 -1.5 -18.4  -11.6 -6.6 -17.2  
18 -10.6 -6.0 -15.2 0.2 -9.3 -4.4 -14.7  -10.6 -5.5 -20.9  -11.0 -6.9 -16.3  
19 -8.3 -5.1 -12.4 0.1 -7.4 -3.3 -12.0  -7.4 -4.8 -10.2  -7.9 -5.0 -10.8 0.7
20 -4.9 -0.8 -8.1  -4.1 0.2 -7.2  -4.5 0.4 -7.7  -5.8 -1.6 -8.5  
21 -7.8 -2.9 -11.7  -6.7 -1.9 -10.6  -7.7 -2.8 -14.6  -10.3 -5.4 -12.7  
22 -10.5 -5.7 -16.6 0.0 -8.7 -4.7 -13.8  -9.2 -4.0 -16.0 0.3 -11.1 -6.1 -17.5  
23 -5.9 -0.2 -12.4  -3.5 0.5 -8.0  -5.5 -0.4 -11.0  -5.1 -1.8 -7.8  
24 -3.3 1.5 -9.4  -3.2 2.5 -8.8  -5.9 3.4 -15.2  -3.2 0.2 -6.7  
25 -2.5 3.0 -10.8  -2.1 4.3 -10.6  -4.2 4.9 -13.6  -3.2 1.6 -9.8  
26 -2.6 1.4 -6.5  -2.5 1.9 -7.8  -5.1 1.7 -11.1  -3.7 0.5 -7.3  
27 -4.4 3.1 -13.4  -3.3 3.1 -11.7  -3.9 4.4 -14.1  -3.6 1.8 -10.1  
28 -2.3 3.0 -8.1  -1.5 3.4 -7.5  -1.6 4.8 -7.0  -0.7 4.1 -7.0  
29 -4.1 1.8 -8.8  -2.6 2.6 -7.5  -3.7 4.4 -12.0  -2.3 1.6 -6.2  
30 -2.8 2.3 -7.0  -1.5 2.9 -6.3  -4.5 3.2 -11.7  -2.0 4.0 -7.7  
31 -3.5 4.4 -9.7  -1.9 4.1 -8.0  -4.2 4.7 -13.4  -2.4 2.5 -7.6  

-6.6 -1.2 -12.6 6.0 -5.7 -0.1 -11.8 21.7 -7.5 -0.8 -14.6 8.6 -7.5 -2.7 -12.2 4.1

VAASA KLEMETTILÄ KUOPIO SAVILAHTI OULUNSALO PELLONPÄÄ ROVANIEMI

ka ylin alin sade ka ylin alin sade ka ylin alin sade ka ylin alin sade

1 -5.0 2.7 -8.6 0.4 -8.0 0.9 -13.1  -10.1 0.4 -13.1  -12.7 -4.9 -17.0 0.0
2 -9.9 -7.4 -13.9 6.2 -12.8 -8.6 -17.5  -13.5 -8.1 -21.4  -14.4 -11.3 -17.4  
3 -9.1 -5.1 -11.9 0.1 -11.2 -8.3 -12.7  -10.4 -6.5 -12.1  -13.7 -9.9 -16.9 0.0
4 -9.0 -3.9 -18.1 0.8 -13.0 -8.0 -17.5  -10.7 -6.4 -16.4  -14.5 -10.5 -18.1 0.6
5 -3.2 -0.3 -7.8 0.1 -8.3 -5.9 -12.2 2.8 -7.6 -3.9 -14.9 3.9 -11.4 -9.0 -17.0 6.5
6 -2.9 2.4 -6.0 0.3 -3.1 1.1 -7.7 2.0 -5.0 -0.6 -10.4 7.6 -11.2 -8.9 -12.2 1.5
7 -5.9 -3.6 -8.5  -10.2 -7.4 -11.8 0.2 -11.2 -6.4 -14.7  -10.6 -5.4 -15.8 1.7
8 -5.9 -3.2 -9.3  -9.6 -4.6 -15.3  -10.2 -5.5 -17.5  -10.7 -7.6 -13.7 0.1
9 -11.9 -6.8 -17.7  -14.2 -8.2 -17.4  -16.2 -11.5 -24.4  -13.1 -7.1 -18.2 0.0

10 -10.5 -5.6 -19.4  -12.1 -5.4 -21.3 1.9 -10.9 -6.4 -18.6  -10.2 -4.9 -15.4 0.2
11 -5.5 -2.8 -9.9 3.7 -9.1 -5.4 -11.4 0.4 -14.3 -7.3 -19.9  -11.8 -7.3 -13.9 0.0
12 -7.2 -5.6 -9.1 2.0 -12.0 -7.3 -20.7 5.3 -19.4 -8.8 -24.6  -14.5 -8.5 -20.0  
13 -10.7 -7.2 -12.9  -8.1 -5.8 -9.9 5.0 -19.6 -9.7 -26.5  -14.7 -7.9 -20.5  
14 -11.3 -7.9 -16.5  -13.8 -7.9 -21.1 1.0 -19.9 -10.8 -27.2  -16.6 -11.2 -22.3 0.5
15 -7.6 -1.9 -14.1  -13.0 -2.8 -23.3  -16.0 -7.1 -25.4  -15.3 -8.7 -21.8 0.2
16 -8.6 0.5 -16.6  -14.8 -3.7 -24.0  -14.4 -4.6 -25.0  -13.9 -6.7 -20.8  
17 -5.5 2.1 -13.0  -15.6 -6.2 -26.1  -10.8 -4.1 -16.9  -11.5 -6.1 -17.0  
18 -8.6 -2.8 -14.5  -13.8 -5.6 -27.2  -12.2 -4.9 -18.9  -11.4 -6.2 -15.3  
19 -7.0 -3.8 -8.7  -8.5 -3.6 -12.4  -9.0 -3.5 -13.5  -12.2 -4.5 -19.1  
20 -6.0 -0.8 -10.2  -6.6 -2.8 -9.0  -7.1 -2.2 -11.0  -8.6 -3.9 -12.8  
21 -7.9 -4.4 -11.3  -11.0 -6.2 -16.1 0.2 -8.9 -4.7 -12.0  -9.2 -5.6 -12.4 0.2
22 -7.7 -2.6 -15.9 0.1 -10.9 -5.0 -20.5 0.4 -7.4 -0.3 -17.0  -5.6 -1.4 -11.3 0.0
23 -3.4 -0.2 -4.5  -5.8 -0.6 -12.2  -4.6 -0.8 -6.5  -3.5 -0.6 -6.6 0.0
24 -4.4 1.0 -11.2  -4.4 0.8 -6.0  -4.8 0.5 -12.1  -2.8 2.1 -7.0 0.2
25 -3.7 1.6 -10.2  -6.0 2.0 -13.9 0.1 -4.5 0.2 -9.9  -3.6 -0.8 -6.0  
26 -4.7 1.2 -12.6  -8.1 -0.9 -13.6  -8.5 0.3 -18.9  -5.9 -0.8 -10.5 0.1
27 -1.5 2.6 -5.2  -6.0 2.9 -17.4  -4.1 1.8 -11.3  -4.1 1.2 -7.0 0.3
28 -2.9 0.3 -6.4  -3.1 4.1 -11.2  -6.0 -0.4 -11.1 0.4 -5.2 -0.1 -11.4  
29 -3.8 2.2 -11.4  -5.9 2.0 -14.2  -5.9 2.3 -16.0  -5.8 -0.1 -11.0 0.0
30 -3.9 2.0 -7.6  -5.5 2.0 -10.8  -5.6 0.5 -10.1  -4.4 1.5 -9.3  
31 -3.3 3.7 -12.3  -6.5 3.5 -17.6  -4.7 4.1 -14.8  -3.4 2.4 -8.4  

-6.4 -1.7 -11.5 13.7 -9.4 -3.3 -15.6 19.3 -10.1 -3.7 -16.5 11.9 -9.9 -4.9 -14.4 12.1
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Maaliskuun tuulitiedot
Erisuuntaisten tuulien lukuisuudet (%) ja keskinopeudet (m/s)

Frekvenser av olika vindriktningar (%) och vindens medelhastighet (m/s)

N NE E SE S SW W NW Tyyntä Ka

Havaintosema % m/s % m/s % m/s % m/s % m/s % m/s % m/s % m/s % m/s

Kovatuuliset päivät, keskituulen nopeus >14 m/s, taulu-
kon asemilla:

Myrskypäivät, keskituulen nopeus >21 m/s, taulukon 
asemilla määräaikaisilla kansainvälisillä havaintohet-
killä tehtyjen havaintojen mukaan: —

UTÖ 22 7.1 20 7.0 9 8.2 5 5.6 4 7.9 13 7.2 12 6.5 15 6.0 1 6.8

KIIKALA LA 19 3.0 13 4.5 12 3.8 8 4.5 6 3.6 11 3.1 13 2.8 17 2.2 2 3.3

HKI-VANTAAN LA 22 4.4 18 5.5 7 4.4 5 4.7 8 4.2 9 4.2 12 4.3 16 3.9 2 4.4

HARMAJA 22 5.0 17 5.6 10 7.2 4 6.4 6 7.0 13 6.6 13 6.3 13 5.1 1 5.8

RANKKI 20 4.2 18 6.7 5 5.1 7 3.8 8 4.5 13 5.8 13 4.2 15 4.0 1 4.8

ISOKARI 19 7.8 19 6.3 9 4.7 6 4.9 14 6.3 13 5.0 7 5.8 14 7.6 0 6.3

TRE-PIRKKALAN LA 10 3.3 11 4.9 6 3.9 6 3.5 7 3.2 13 3.6 8 3.7 12 3.3 26 2.7

TAHKOLUOTO 22 6.1 14 3.9 9 4.3 16 5.3 8 6.4 9 4.7 6 6.9 16 7.2 1 5.5

JYVÄSKYLÄ LA 11 4.5 7 4.5 10 3.4 11 2.4 8 1.8 4 2.4 13 3.0 27 4.0 9 3.1

VALASSAARET 15 6.4 12 8.7 8 5.0 10 4.3 15 4.7 15 4.0 9 4.5 13 6.0 2 5.4

KUOPIO LA 6 3.5 7 4.3 13 3.1 8 2.7 7 4.4 7 3.0 15 2.9 20 3.9 16 2.9

ULKOKALLA 13 6.2 16 6.5 7 4.6 9 6.3 12 6.7 19 6.0 8 4.6 15 6.1 0 6.0

KAJAANI LA 3 3.3 7 4.3 11 3.7 6 2.9 9 2.7 7 2.7 17 2.7 7 2.9 33 2.1

HAILUOTO 17 8.1 10 5.8 12 5.8 11 6.8 19 7.0 10 6.5 9 6.0 11 7.3 0 6.8

KEMI AJOS 18 6.4 10 6.1 10 4.5 20 6.1 9 7.0 11 4.9 10 5.0 13 4.9 0 5.7

KUUSAMO LA 4 3.4 5 3.2 9 2.8 6 2.6 5 2.9 8 3.3 13 2.6 29 3.0 20 2.3

ROVANIEMI LA 10 3.4 9 4.3 10 3.8 10 3.6 9 4.3 17 3.4 8 2.2 24 4.4 2 3.7

SODANKYLÄ 10 3.0 3 2.0 4 1.5 17 1.9 14 2.9 8 3.1 12 2.4 27 2.2 6 2.3

IVALO LA 7 4.7 4 2.6 1 2.1 2 1.5 10 3.4 35 3.2 12 2.7 10 4.4 17 2.8

KEVO 19 4.5 3 1.2 1 1.0 14 1.7 37 3.1 3 1.8 9 2.3 12 4.2 1 3.1

UTÖ 1.,2.,4.,6.,18.

HARMAJA 6.

ISOKARI 1.,2.,6.,7.

TAHKOLUOTO 1.,2.,6.

VALASSAARET 1.,6.

ULKOKALLA 2.,5.,6.

HAILUOTO 5.,6.,7.,23.

KEMI AJOS 6.,31.
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Ääriarvoja helmikuussa 2013

Säätietoja 100 vuotta sitten maaliskuussa 1913

Vuodenaikaisennuste touko-heinäkuulle 2013

Alin lämpötila -34,0 °C Utsjoki Kevo Kevojärvi 7.2.2013

Ylin lämpötila 8,0 °C Jomala Jomalaby 27.2.2013

Alin kuukausikeskiarvo -11,8 °C Enontekiö Kilpisjärvi kyläkeskus

Ylin kuukausikeskiarvo -0,3 °C Kökar Bogskär

Suurin vuorokausisade 17 mm Asikkala Urajärvi 8.2.2013

Suurin kuukausisademäärä 45 mm Helsinki Kumpula

Suurin lumensyvyys  104 cm  Kittilä Kenttärova 4.-5.2.2013

Euroopan keskipitkien ennustei-
den keskuksen (ECMWF) 1. huh-
tikuuta julkaiseman vuodenaikai-
sennusteen mukaan alkukesällä, 
eli toukokuusta heinäkuuhun 2013 
ulottuvalla jaksolla, keskilämpöti-
la on maan etelä- ja länsiosassa 
tavanomaista alempi. Maan itä- ja 
pohjoisosassa lämpötilassa ei ole 
selvää poikkeamaa. Tämä antaa 
jossain määrin viitteitä siitä, että 
maan itä- ja pohjoisosaan voi-
si ajoittain levitä lämpimämpää 

ilmaa kaakosta.  Tätä tulkintaa 
tukee se, että ilmanpaine-ennus-
teessa ei ole Euroopan alueella 
selvää poikkeamaa, mikä antaa 
aihetta olettaa, että alkukesän 
säästä tulee tavanomaisen vaih-
televa. 
Jakson sademäärässä ei ole Suo-

men alueella selvää poikkeamaa 
suuntaan tai toiseen. Koko Euroo-
pan alueellakin selvä poikkeama 
on havaittavissa vain itäisimmäs-
sä osassa.

Yhdysvaltain NOAA:n Climate 
Prediction Center:in vuodenai-
kaisennusteen mukaan touko-
heinäkuussa ei ole sen enempää 
lämpötilaennusteessa kuin sade-
ennusteessakaan Suomen alueel-
la selvää poikkeamaa suuntaan 
tai toiseen. Myöskään yksittäis-
ten kuukausien ennusteissa ei ole 
mainittavia poikkeamia. 

Asko Hutila
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Maaliskuun 2013 lämpötila- ja sadekartat

Keskilämpötila (°C)

Medeltemperatut (°C)

Keskilämpötilan poikkeama (°C) vertailukauden 
1981-2010 keskiarvosta
Medeltemperaturens avvikelse från normalvärdet (°C)

Sademäärä (mm)

Nederbörd (mm)

Sademäärä prosentteina vertailukauden 
1981-2010 keskiarvosta
Nederbörden i procent av normalvärdet

-3...-2

-4...-3

-5...-4

-6...-5

-7...-6

alle -7

30...40

20...30

10...20

alle 10

yli 60

50...60

40...50

30...40

20...30

10...20

alle 10

yli -4

-6...-4

-8...-6

-10...-8

-12...-10

-14...-12

alle -14


