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Maaliskuun viimeisellä viikolla kevät saapui 
etelään

Kuukauden alkaessa Pohjois-Itä-
merellä oleva matalapaine – edel-
lisviikolla Länsi-Euroopassa vai-
kuttanut ja tuhoa aiheuttanut 
”Xynthia”-myrsky – liikkui hitaas-
ti kohti maatamme. Maan etelä- ja 
keskiosiin oli virrannut varsin lau-
haa ilmaa lämpötila nollassa tai 
vähän sen yläpuolella, kun taas 
Lapissa vallitsi pakkassää. Kuu-
kauden alkupäivinä matalapai-
neeseen liittyen maassamme satoi 
yleisesti lunta, maan länsiosissa 
aluksi paikoin myös räntää ja vet-
tä. Matalan jälkipuolella alkoi luo-
teesta virrata kylmempää ilmaa ja 
lumisateet heikkenivät vähitellen.  

Heikko korkeanselänne liikkui 
kuun 5. ja 7. päivänä maamme yli 
kaakkoon, ja sää oli laajoilla alu-
eilla selkeää. Pakkanen oli öisin 
ja aamuisin kireää, ja 7 päivänä 
mitattiin Sallan Naruskassa -32,9 
°C. Jäämerellä liikkui 7. ja 9. päi-
vänä voimakas matalapaine itään, 
jolloin lännestä pääsi virtaamaan 
huomattavasti lauhempaa ilmaa 
maahamme. Lämpötila kohosi 8. 
päivänä maan länsiosissa selväs-
ti nollan yläpuolelle, Pohjanmaal-
la paikoin +5 asteen vaiheille. Kyl-
mempää ilmaa levisi kuitenkin jo 
samana päivänä maan pohjois-
osiin. Samalla saatiin lumikuuroja, 
ja Koillismaalla jyrähti jopa ukko-
nen. Tuuli oli läntisillä merialueilla 
ja Lapin tuntureilla kovaa. 

Uusi annos lauhaa ilmaa levi-
si kuun 10. päivänä maan lounais-
osiin, ja Ahvenanmaalla Jomalassa 
lämpötila kohosi jopa 8 lämpöas-
teeseen. Kuun 11. päivänä liikkui 
matalapaineen keskus maan kes-
kiosien yli itään, ja tässä yhteydes-
sä satoi lunta, paikoin myös rän-
tää ja vettä. Matalan eteläpuolella 
vallitsi lauha lounaisvirtaus lämpö-
tilan kohotessa paikoin +5 asteen 

vaiheille ja pohjoispuolella vallit-
si pakkassää. Matalan jälkipuolel-
la sää muuttui nopeasti selkeäm-
mäksi ja kylmemmäksi. Maamme 
kuului kuitenkin edelleen matala-
paineen alueeseen, ja monin pai-
koin esiintyi lumikuuroja etenkin 
iltapäivisin. Öisin ja aamuisin oli 
varsin selkeää ja pakkanen kireää.  
Lapissa ja paikoin Itä-Suomessa 
pakkanen kiristyi yli 30 asteeseen. 
Rovaniemen Apukassa mitattiin 
16. päivänä -35,2 °C, joka oli maas-
samme koko kuukauden alin läm-
pötila maassamme.

Kuukauden puolivälin jäl-
keen maassamme jatkui vaihtele-
va talvisää. Kuun 17. pv. alkoi Län-
si-Eurooppaan virrata lounaasta 
hyvin lämmintä ilmaa; lämpö-
tila kohosi siellä monin paikoin 
15 asteen yläpuolelle. Suomes-
sa tässä yhteydessä mitattu kor-
kein lämpötila oli 8,8 astetta, joka 
mitattiin Jomalassa 20. päivänä. 
Maan etelä- ja keskiosien yli liikkui 
useita sadealueita, ja eniten satoi 
20. päivänä sateiden tullessa jo 
osittain räntänä ja vetenä. Sateisiin 
liittyvän matalapaineen siirryttyä 
maamme itäpuolelle, maaham-
me virtasi luoteesta kuivempaa ja 
hieman kylmempää ilmaa. Sää oli-
kin 21.–24 päivänä suuressa osas-
sa maata varsin aurinkoista; aivan 
idässä saatiin kuitenkin lumikuu-
roja. Päivälämpötilat kohosivat 
etelässä vähän nollan yläpuolel-
le, öisin ja aamuisin vallitsi pakkas-
sää. Vielä 25. päivänä pakkanen 
kiristyi idässä ja pohjoisessa ylei-
sesti 20 ja 25 asteen välille kor-
keapaineen ulottuessa Mustalta 
mereltä maahamme. 

 Tämän jälkeen korkeapai-
ne siirtyi maamme kaakkoispuo-
lelle, ja etelästä alkoi virrata huo-
mattavasti lauhempaa ilmaa maan 

etelä- ja keskiosiin. Samalla lähin-
nä maan keskiosissa saatiin lumi-
sateita. Tässä yhteydessä kor-
kein lämpötila 8,1 °C mitattiin 26 
päivänä Hämeenlinnan Lammil-
la. Laaja matalapaine vaikutti kuu-
kauden loppupäivinä maamme 
säähän. Kuun 27. ja 28 päivänä 
satoi Pohjois-Pohjanmaalla sekä 
Etelä- ja Keski-Lapissa runsaasti 
lunta, ja Inarin Saariselällä saavu-
tettiin 28. päivänä kuukauden suu-
rin vuorokautinen sademäärä 23,5 
mm.  Tällöin lumikinokset kasvoi-
vat Etelä- ja Keski-Lapissa paikoin 
yli metrin paksuisiksi, ja kuukau-
den suurin lumipeitteen paksuus 
113 cm mitattiin 30. päivänä Saa-
riselällä. Maan etelä- ja keskiosis-
sa sateet tulivat pääosin vetenä tai 
räntänä. Matalapaine siirtyi vain 
hitaasti pohjoiseen, jolloin lumisa-
teet heikkenivät Lapissa, ja maan 
etelä- ja keskiosissa sateli edel-
leen monin paikoin vettä tai rän-
tää ja sää oli ajoittain sumuista. 
Uusi annos lämmintä ilmaa alkoi 
kuukauden viimeisenä päivänä 
levitä Baltiasta maan etelä- ja kes-
kiosiin, ja tällöin Kristiinankaupun-
gissa mitattiin valtakunnallisesti 
kuukauden korkein lämpötila 9,9 
astetta. 

Juha Kersalo
Asko Hutila
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Tuuliatlas

Tarve panostaa myös Suomessa 
tuulienergiaan vaati uuden entis-
tä tarkemman ja käyttökelpoisem-
man Tuuliatlaksen tuottamista. 
Ilmatieteen laitos yhdessä alihank-
kijoidensa kanssa voitti Tuuliat-
laksen tuottamisesta järjestetyn 
kansainvälisen tarjouskilpailun. 
Lopputuloksena syntyi numeeri-
sella säämallilla tuotettu Tuuliat-
las, joka on julkaistu internetissä 
suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 
Sivusto sisältää yleistä tietoa tuu-
lesta, tuuliatlaksen toteutukses-
ta sekä tuuliatlaksen karttaliitty-
män, jossa tuulitiedot ovat esitetty 
koko Suomen alueella 2.5*2.5 km  
ja valituilla alueille 250*250 m  
resoluutiolla. Suomen Tuuliatlas 
on toteutukseltaan ainutkertainen 
koko maailmassa. 

Tuulienergia Suomessa ja 
Euroopassa

Tulevina vuosikymmeninä ener-
gia tarpeen turvaaminen on iso 
haaste Euroopassa fossiilisten 
polttoaineiden kulutuksen, öljyn 
hinnan nousun, nykyisen energi-
an käytön aiheuttaman ympäris-

Tarve panostaa myös Suomessa tuulienergiaan vaati uuden entistä tarkemman ja käyttökel-
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tön vahingoittumisen ja energia-
tarpeen kasvun vuoksi. Lisäksi 
Euroopan varaenergian määrä on 
historiallisen vähäinen. Energia- 
ja ympäristökriisin välttämiseksi 
onkin kehitettävä uusiutuvan ener-
gian käyttöä. EU:n tavoite on nos-
taa uusiutuvan energian osuus 20 
%:iin käytetystä energiasta vuo-
teen 2020 mennessä. Suurimaan 
lisäyksen uusiutuvan energian 
käyttöön odotetaan tulevan tuuli-
energian suosion kasvusta. Vuon-
na 2009 tuulivoimakapasiteet-
ti EU:n alueella oli 75 GW. Uusista 
sähköntuotantolaitoksista eniten 
(40%) asennettiin tuulivoimaloita. 

Eri tahot ovat asettaneet EU:lle 
tavoitteita tuulivoiman rakentami-
seen. Vuonna 2008 EWEA (Euro-
pean Wind Energy Associati-
on) asetti EU-27 maille 180 GW:n 
tavoitteen tuulivoiman kokonais-
kapasiteetiksi vuodelle 2020, vuo-
den 2030 tavoite on 300 GW:n. 
Euroopan komissioin vuonna 
2008 päivittämässä perusske-
naariossa tuulivoimakapasiteetin 
tavoite vuodelle 2020 on 120 GW 
ja vuodelle 2030 146 GW. Komis-

sion omat tavoitteet seuraavil-
le vuosikymmenille ovat huomat-
tavasi pienemmät kuin EWEA:n 
asettamat tavoitteet. EWEA:n 
tavoitteiden toteutuminen riip-
puukin paljon, mitä EU:ssa tapah-
tuu offshore eli merelle rakenne-
tun tuulivoiman suhteen. 

EU:n oman tavoitteen myötä 
Suomen velvoite on nostaa uusiu-
tuvan energian osuus 39 %:iin 
vuoteen 2020 mennessä. Vuonna 
2009 uusiutuvan energian osuus 
oli 26 %  . Myös Suomessa suurim-
man lisäyksen uusiutuvan ener-
gian käyttöön odotetaan tulevan 
tuulienergiasta, jonka kapasiteetti-
tavoitteena on 2000 MW vuonna 
2020. Tällöin vuotuinen sähkön-
tuotto tuulivoimalla olisi 6 TWh. 
Vuonna 2009 tuulivoimaloiden 
kokonaiskapasiteetti oli 146 MW, 
vastaten 0.4 % tuotetusta sähkös-
tä (276 GWh). Tavoitteiden saa-
vuttamiseksi tuulivoimaloita on 
siten vielä paljon rakentamatta. 
Jos Suomessa jatkettaisiin nykyi-
siä toimia ja kehitystä, tuottaisi 
tuulivoima sähköä vuonna 2020 
vain 1 TWh.
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Tuuliatlaksen käyttö
Tuulivoima on investointivaltai-

nen energialähde, jolloin suurim-
mat kustannukset ovat rakenta-
misvaiheessa. Itse ylläpito vie vain 
pienen osan tuulivoiman koko-
naiskustannuksista. Tuulivoima-
loille sopivien sijoituspaikkojen 
löytämisen helpottamiseksi on 
tuotettu tuuliatlaksia, eli kartto-
ja, joissa tuulen nopeuden klima-
tologinen jakautuminen on esi-
tetty alueellisesti. Sen lisäksi, että 
tuuliatlaksia käytetään tuulivoi-
man rakentamisen kannalta sopi-
vien alueiden etsimiseen, voidaan 
sen avulla arvioida myös inves-
tointitukihakemukseen vaadittava 
tuotannon arviointi, joka riippuu 
mm. tuulen nopeuden ajallisesta 
jakautumisesta. 

Nykyistä investointitukea ollaan 
korvaamassa syöttötariffijärjestel-
mällä. Syöttötariffin tarkoitus on 
taata tuulienergiantuottajille mää-
rätty hinta tuotetusta tuulisähkös-
tä tietyin ehdoin. Uutta tuuliatlas-
ta käytetään tariffin mitoitukseen. 
Myös maakuntakaavaa ollaan 
muuttamassa siten, että kaavas-

sa osoitetaan tuulivoimalan raken-
tamisen kannalta sopivat alueet. 
Näiden alueiden etsimiseen käy-
tetään tuuliatlasta, jolloin voidaan 
ottaa huomioon ympäristölliset ja 
teknillistaloudelliset seikat. 

Ainoastaan tuuliatlaksen tie-
tojen perusteella tuulivoima-
laa ei kuitenkaan kannata lähteä 
rakentamaan, sillä vain 1 m/s ali-
arviointi keskimääräisessä tuulen 
nopeudessa voi tuottaa tappioi-
ta jopa voimalan rakentamiseen 
verran. 

Tuuliatlasten toteutus
Ilmatieteen laitos toteutti myös 

Suomen ensimmäinen tuuliatlak-
sen, joka julkaistiin vuonna 1991. 
Vanha tuuliatlas perustui sääase-
mien 5-16 vuoden tuulimittauksiin. 
Suurten odotusten vuoksi tuuli-
energian suosion lisääntymisestä 
haluttiin tarkempi tuuliatlas. 

Suomen uusi tuuliatlas julkais-
tiin marraskuussa 2009. Uusi tuu-
liatlas perustuu mesoskaalan 
sääennustusmalli AROME:n tuuli-
tietoihin. Se edustaa Suomen tuu-
liolosuhteita viimeisen 50 vuoden Jenni Latikka

ajalta. Koko 50 vuoden mallinta-
minen sään ennustusmallilla oli-
si vienyt paljon tietokoneaikaa, 
joten globaalin säädatan perus-
teella valittiin 72 todellista kuu-
kautta, jotka edustivat ko. ajanjak-
son ilmastollisia tuuliolosuhteita 
mahdollisimman hyvin. Valittujen 
kuukausien säätilat ajettiin uudel-
leen AROME:lla, jolloin saatiin tuu-
litiedot 2.5 km resoluutiolla koko 
Suomen alueelta eri korkeuksil-
ta 400 metriin asti. Tuulivoimaloi-
den rakentamisen kannalta poten-
tiaalisille alueille, kuten rannikoille, 
isoille järvi- ja peltoalueille sekä 
tuntureille laskettiin tuulitiedot 
250 metrin resoluutiolla mikros-
kaalan malli WAsP:n (Wind Atlas 
Analysis and Application Pro-
gramme) avulla. Tarkemmat 250 
metrin tuulitiedot julkaistiin ruot-
sin- ja englanninkielisten nettisivu-
jen yhteydessä maaliskuun 2010 
lopulla.

Enemmän tuuliatlaksen toteu-
tuksesta ja itse tuuliatlas ovat näh-
tävissä osoitteessa www.tuuliat-
las.fi 

Kuva 1. Vanha tuuliatlas (vasemmalla) perustui sääasemien 5-16 vuoden tuuiimittauksiin. Uusi tuuliatlas 
(oikealla) perustuu mesoskaalan sääennustusmali AROME:n tuulitietoihin.
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Yleinen mielikuvahan talvisodan 
talvesta on se, että silloin oli har-
vinaisen kylmää. Kuitenkin joulu-
kuun alkupuolella 1939 sää oli vie-
lä verrattain lauhaa, ja 20 asteen 
pakkasia mitattiin vain Lapissa. 
10. päivän jälkeen pakkanen kiris-
tyi koko maassa, ja joulunpyhi-
en aikaan pakkanen oli yleisesti 
kovaa. Aivan kuun lopussa pak-
kanen lauhtui Lappia lukuun otta-
matta. Kuukauden lopun pakkas-
ten vuoksi kuukausi muodostui 
maan eteläosassa sekä Pohjois-
Lapissa 1-2 astetta tavanomaista 
kylmemmäksi, muualla tavanomai-
seksi. Pilvisyys oli yleensä tavan-
omaista vähäisempi, ja sateet jäi-
vät tavanomaista niukemmiksi. 

Tammikuun 1940 ensimmäiset 
yhdeksän päivää olivat pakkas-
päiviä, jolloin vallitsi selkeä sää, 
mutta sen jälkeen oli viisi lauhem-
paa päivää.  Sen jälkeen alkoi pit-
kä pakkaskausi, joka saavutti huip-
punsa 15.–18. päivänä.  Tilanteen 
synnytti Grönlantiin ja Norjanme-
relle muodostunut erittäin vahva 
korkeapaine, jonka seurauksena 
hyvin kylmää ilmaa pääsi leviä-
mään koillisesta maahamme.  Var-
sinkin maan eteläosassa keski-
osassa mitattiin ennätyksellisen 
alhaisia pakkaslukemia paikoin 
jopa enemmän kuin 40 astetta.  
Kuukauden keskilämpötila muo-
dostui 3-7 astetta tavanomaista 
alhaisemmaksi. Pilvisyys oli tavan-
omaista pienempi ja sademäärä 

Talvisodan sää 1939–40

Talvisodasta tuli kuluneeksi 70 vuotta, ja se on herättänyt erityisesti tiedotusvälineissä kiin-

nostusta eli talven 1939–1940 säätä kohtaan.  

jäi Lappia lukuun ottamatta tavan-
omaista pienemmäksi. Kuvassa 
(Kuva 1) on nähtävissä Euroopan 
paineanalyysi tammikuun 16. päi-
vänä 1940.  

Helmikuussakin pakkaset jat-
kuivat kireinä, ja maan pohjois-
osassa pakkaskausi kesti koko 
kuun.  Etelässä pakkanen heik-
keni 21. päivästä alkaen. Vallitse-
va tuulensuunta kuukauden aika-
na oli idän ja pohjoisen väliltä. 
Kuukausi oli erittäin kylmä, maan 
lounaisosassa jopa ennätykselli-
sen kylmä.  Keskilämpötilan poik-
keama pitkäaikaisesta keskiar-
vosta oli maan lounaisosassa 8-9, 
maan keskiosassa ja Pohjanmaal-
la 4-7 ja Lapissa 3-4 astetta.  Pak-
kanen oli kireimmillään Lapissa yli 
40 astetta, muualla 30–40 astetta.  
Pilvisyys oli edelleen tavanomais-
ta pienempi ja selkeitä päiviä oli 
vuodenaikaan nähden harvinaisen 
paljon.

Maaliskuussakin pakkaset jat-
kuivat, ja vasta 20. päivän jälkeen 
sää alkoi lauhtua selvemmin. Val-
litseva tuulensuunta oli idän ja 
pohjoisen väliltä. Kuukauden kes-
kilämpötila oli 3-7 astetta tavallis-
ta alempi, ja suhteessa kylmintä 
oli silloisen Oulun läänin alueella. 
Kylmin aika oli yleensä 15.–18. päi-
vänä, mutta Lapissa kylmimmät 
päivät sattuivat vasta 22.–24. päi-
vänä.   Pilvisyys oli runsaampaa 
kuin helmikuussa, mutta lumisa-
teet jäivät silloista Mikkelin lääniä 

lukuun ottamatta edelleen tavan-
omaista vähäisemmiksi. 

Vaikka talvi 2009–2010 oli 
tavanomaista kylmempi, ei se ollut 
kuitenkaan läheskään niin kyl-
mä kuin talvi 1939–1940.  Kuvas-
sa 2 ovat talven eli joulu-helmi-
kuun keskilämpötilat Helsingissä 
ja Sodankylässä viime vuosisadan 
alusta lähtien. Kuvasta nähdään, 
että 1940-luvun alussa oli peräk-
käin kolme kylmää talvea, eli talvi-
sotatalven lisäksi myös talvi 1940–
41 ja ensimmäinen jatkosotatalvi 
1941–42 olivat erittäin kylmiä, sel-
västi kylmempiä kuin kulunut talvi.  
Helsingissä on talvi 1941–42 ollut 
kaikkein kylmin, mutta Sodanky-
lässä on talvi 1965–66 ollut vielä 
tätäkin kylmempi. Sota-ajan talvet 
olivat todella harvinaisen kylmiä, 
ja vastaavia talvia löytyy aino-
astaan 1960-luvun ja 1980-luvun 
puolivälistä. Kulunut talvi oli kyllä 
tavanomaista kylmempi mutta ei 
mitenkään poikkeuksellinen. 

Asko Hutila

Lähde:
Professori Jaakko Keränen: ”Säät 
sotatalvena 1939–40” (Ilmatie-
teen laitoksen julkaisu)
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Kuva 1. Ilmanpaine Euroopassa 16.1.1940 (NOAA/Wetterzentrale) 

Kuva 2. Talven (joulu-helmikuu) keskilämpötila Helsingissä ja Sodankylässä alkaen 1899/1900
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Lumirakeita 4. tammikuuta 2010

Maanantaina 4. tammikuuta iltayh-
deksän maissa etelärannikolle kas-
voi voimakkaita kuuropilviä. Niistä 
saatiin suuria, pehmeitä lumira-
keita mm. Helsingissä. Kuurot sai-
vat voimansa avoimen meren ja 
sen päälle mentereelta virranneen 
pakkasilman lämpötilaerosta. 

Lumirakeet syntyvät  kun ali-
jäähtyneitä pilvipisaroita tarttuu 
lumihiutaleen pintaan ja kasvattaa 
siitä möykkymäisen, pyöreähkön 
pallon.  Yleensä nämä ovat muuta-
mia millimetrejä halkaisijaltaan ja 
näyttävät raejuustolta. Suurimmat 
loppiaisen aatonaaton lumirakeet 
olivat halkaisijaltaan yli 15 mm. 

Lumirakeet eroavat kesän 
ukkoskuurojen yhteydessä usein 
satavista kovista jäärakeista, jot-
ka kasvaessaan vuoroin sulavat ja 
jäätyvät, sillä lumirakeita kasvatta-
vassa pilvessä lämpötila on kaik-
kialla pakkasen puolella. Lumira-
keet ovat niin pehmeitä, että ne 
eivät yleensä aiheuta vahinkoa, 
mutta yllättävä liukkaus voi toki 
olla vaaraksi liikenteessä. 

Elena Saltikoff
Otto Hyvärinen

Otto Hyvärinen

Kuva. Tutkakaiut lumirakeiden esiintymishetkellä 4.1.2010.



9ILMASTOKATSAUS 3/2010

Jäät alkoivat sulaa

Lämpötila pysytteli talvella 2009 
- 2010 nollan alapuolella yhtäjak-
soisesti harvinaisen pitkään. Hel-
mikuun 25. päivänä jäällinen alue 
oli laajentunut 244 000 km2:iin, 
mikä lienee talven laajin jäätilanne. 
Edellisen kerran jäätalven huip-
pukohdassa jäällisen alueen laa-
juus on ollut tätä suurempi tal-
vella 1996, jolloin helmikuun 25. 
päivänä jäätä esiintyi 265 000 km2 
alueella.

Pakkastalvi päättyi
Pakkastalvi päättyi helmikuun 

viimeisinä päivinä ja etelänpuo-
leisten tuulien myötä jäällinen alue 
alkoi supistua. Maaliskuun alka-
essa jäätä esiintyi enää 190 000 
km2 alueella. Maaliskuusta tuli nel-
jäs peräkkäinen kuukausi, joka oli 
Suomessa tavanomaista kylmem-
pi. Pakkaset ja tuulet vaihtelivat ja 

jäällinen alue laajeni ajoittain, mut-
ta vastaavasti voimakkaat tuulet 
pienensivät sitä. Maaliskuun aika-
na jäällisen alueen laajuus vaih-
teli 156 000 km2 ja 232 000 km2 
välillä. 

Kevät voittaa Suomenlahdella
Maaliskuun puolivälin jälkeen 

kevät kuitenkin voittaa ja jäälli-
nen alue alkaa supistua. Kuun lop-
pupuolen leuto sää ja vesisateet 
sulattivat pohjoisen Itämeren ja 
Suomenlahden jäitä. Suomenlah-
den ja Selkämeren eteläosan ran-
nikkoalueiden kiintojäät alkavat 
haurastua. Maanantaina 29.3. jääl-
lisen alueen laajuus oli 161 000 km.

Perämeren pohjoisosassa oli 
saaristossa 40-85 cm paksua kiin-
tojäätä. Perämeren pohjoisosaan 
oli auennut railo Luulajan edustal-
ta Kemi yhden kautta Merikalloi-

hin ja edelleen Raahen edustalle. 
Ulompana Perämeren pohjoisosan 
ulappa-alueilla oli 30-60 cm pak-
sua, pahoin ahtautunutta yhteen-
jäätynyttä ajojäätä. Perämeren 
keski- ja eteläosissa oli 20-50 cm 
paksua hyvin tiheää ajojäätä. 

Merenkurkussa oli 20-45 cm 
paksua hyvin tiheää ajojäätä. Vaa-
san saaristossa ja Selkämeren ran-
nikolla oli 30-60 cm paksua kiinto-
jäätä ja Saaristomeri oli 20-50 cm 
paksussa jäässä.  Selkämeren ula-
palla linjan Norrskär - Finngrundet 
itäpuolella oli 20-40 cm paksua 
hyvin tiheää ajojäätä, joka ranni-
kon edustalla oli pahoin ahtautu-
nutta. Jääkentässä oli paljon hal-
keamia ja pieniä railoja. Ruotsin 
puoleisella Selkämerellä oli ohut-
ta tasaista jäätä sekä tiheydeltään 
vaihtelevaa ajojäätä. Ahvenanme-
ren jäät alkoivat sulaa ja siellä oli 
10-35 cm paksua harvaa ajojäätä. 

Suomenlahdella oli saaristos-
sa 20-60 cm paksua kiintojäätä, 
jonka edustalla oli laajoilla alueilla 
10-45 cm paksua tiheää ajojäätä. 
Viron rannikon tuntumassa puo-
lestaan oli paikoin isoja avovesi-
alueita. Suomen rannikon sisä-
saaristossa oli sulapaikkoja ja 
muutenkin jäät alkoivat haurastua.

Haasteellinen jäätalvi
Jäätalveen 2009-10 mahtui 

useita merenkulullisesti hankalia 
ja haastavia tilanteita. Niistä lienee 
eniten palstatilaa sai maaliskuun 
alkupuolella tilanne, jossa pohjoi-
senpuoleisen tuulen vaikutuksesta 
jäät liikkuivat vinhaa vauhtia Ahve-
nanmerellä ja pysäyttivät meren-
kulun Tjärvenin saaren edustalla 
Ruotsin rannikolla. 

Jouni Vainio
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Maaliskuussa 2010 päivittäin mitattu ylin ja alin lämpötila (°C). 

Tasoitetut vertailuarvot ovat kaudelta 1971-2000. Keskimmäinen vihreä 

viiva kuvaa vuorokauden keskilämpötilan 50 % arvoa eli mediaania. 

Ylin ja alin harmaa viiva kuvaavat ylimmän ja alimman lämpötilan 3 % 

esiintymis todennäköisyyksiä eli ovat poikkeuksellisen arvon rajat.

Mars 2010, dygnets högsta och lägsta temperatur °C. De utjämna 

referensvärdena är från perioden 1971-2000. Den mellersta gröna 

linjen visar dygnets medeltemperaturs 50% värde, medianvärdet. De 

övre och nedre grå linjerna anger högsta och lägsta temperaturens 

3% sannolikhetsvärde, exceptionellvärdet. 

Maaliskuun lämpötiloja
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Maaliskuun sademääriä

Maaliskuussa 2010 mitatut vuorokauden sademäärät millimetreinä Dagliga nederbördsmängder (mm) i mars 2010 på några 

orter
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UTÖ -2.0 -0.9 3.0 30 -11.9 15 29 41 30 9 1 43 8 
JOMALA -1.9 -0.9 8.8 20 -17.6 6 29 48 39 13 21 21 10 
HANKO TVÄRMINNE -2.3 -1.5 4.8 10 -16.9 6 30 64 37 7 27 44 17 
SALO KIIKALA -2.9   6.3 26 -19.1 16 29 48   11 18 45    
HKI-VANTAA -2.7 -2.2 5.1 10 -19.6 17 27 56 35 13 18 61 22 

HELSINKI KAISANIEMI -1.8 -1.5 6.2 10 -14.2 17 24 54 38 10 18 58 23 
KOTKA KIRKONMAA -3.3   5.2 10 -19.0 17 28 71   13 18 83   
PORI -2.7 -2.0 7.0 31 -19.4 17 28 27 32 6 18 35  18 
TURKU -2.5 -1.8 5.9 26 -18.2 15 27 44 43 7 21 42  25 
JOKIOINEN OBS. -2.8 -2.7 7.9 26 -17.5 6 28 49 30 10 18 48 31 

TRE-PIRKKALA -3.3 -2.8 7.3 26 -21.0 17 26 42 32 6 27 42  30 
LAHTI -3.3 -2.9 7.1 11 -24.5 17 26 48 35 9 18 55 35 
KOUVOLA UTTI -3.4 -3.1 5.0 31 -20.2 17 28 57 43 9 1 76  50 
NIINISALO -3.2 -3.0 7.1 31 -21.0 17 27 37 39 6 27 39 47 
JÄMSÄ HALLI -3.8 -3.5 7.3 26 -23.9 17 29 42  33 8  1  51  41 

JYVÄSKYLÄ -4.7 -4.0 7.2 31 -26.7 17 29 39 37 8 1 54 45 
MIKKELI -4.5 -3.3 7.5 26 -27.1 17 29 47 34 10 1 69  47 
PUNKAHARJU -4.7 -3.8 6.1 27 -26.2 17 28 42 33 7 10 71 43 
VAASA -4.4 -3.1 8.1 31 -21.9 15 31 46 27 8 2 52  30 
SEINÄJOKI PELMAA -4.1 -3.2 8.2 31 -23.2 15 28 39 26 9 1 51 26 

KAUHAVA -4.5 -3.6 8.0 31 -24.6 17 27 41  24 7 1  53  23 
ÄHTÄRI -4.9 -4.1 8.8 31 -28.1 17 30 50 38 8 18 61 48 
VIITASAARI -4.7 -3.9 7.4 26 -22.5 16 30 48 33 8 1 61 42 
KUOPIO -5.2   6.7 26 -24.8 16 28 62   8 1 68   
JOENSUU -5.6 -4.6 5.6 31 -23.4 16 29 47 36 7 2 72  69 

YLIVIESKA -6.4   7.0 31 -27.9 17 28 48   6 19 48   
KAJAANI -7.9 -5.4 4.5 31 -29.8 16 30 55 25 7 11 61  57 
HAILUOTO -7.5 -5.1 5.7 31 -28.2 16 31 84 27 15 27 73 44 
SIIKAJOKI REVONLAHTI -6.6 -4.4 5.9 31 -28.1 16 30 62 27 13 27 62 42 
PUDASJÄRVI -8.3   3.8 31 -33.5 16 31 40   7 27 60   

SUOMUSSALMI -8.4   4.2 31 -28.7 7 31 48   8 27 62   
KUUSAMO -8.9 -7.2 1.4 8 -28.7 7 31 56 31 9 2 97  73 
PELLO -8.6 -6.9 3.7 8 -31.0 16 31 49 29 11 1 57 71 
ROVANIEMI -7.6 -6.1 1.2 8 -20.9 17 31 92 36 19 2 81 69 
SODANKYLÄ -10.3 -7.5 1.9 8 -35.0 16 31 55 29 14 28 78 76 

MUONIO -10.3 -8.0 0.0 8 -30.5 16 31 23 28 5 2 60 73 
SALLA  VÄRRIÖTUNTURI -9.3 -7.0 -0.6 8 -18.8 15 31 57 35 23 2 79 70 
KILPISJÄRVI -12.8 -9.2 2.5 7 -32.3 15 31 35 27 14 8 56 99 
IVALO -9.8 -7.3 2.0 8 -28.3 1 31 21 22 13 28 55  66 
KEVO -11.2 -8.2 1.2 31 -30.3 1 31 7 21 2 29 47 68 

Havaintoasema Keskilämpötila Ylin lämpötila  Alin lämpötila  

  °C °C °C  

   
 2010 1971- 2010 Päivä 2010 Päivä  2010 1971- Suurin Päivä 2010 1971- 

  2000       2000    2000 Pa
kk

as
pä

iv
iä

Sademäärä mm  Lumen syvyys 

 15.pnä cm

Kaikilta asemilta ei ole vertailuarvoja (lyhyt havaintosarja)  Normalvärden finns inte för alla stationer (kort observationsserie).

Ilman lämpötila (°C), sademäärä (mm) ja lumen syvyys (cm)

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

Maaliskuun kuukausitilasto
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Maaliskuun päivittäiset tiedot

 
   HELSINKI-VANTAA    TURKU   TAMPERE-PIRKKALA   LAPPEENRANTA 
 
 
 1 0.1 1.0 -0.3 4.9 0.3 0.5 0.0 3.7 -0.1 0.4 -0.6 4.5 -0.4 0.8 -0.9 6.0 
 2 -0.3 1.0 -0.4 1.3 -1.8 0.3 -4.2 1.5 -2.2 -0.3 -4.4 2.0 -0.5 0.6 -1.5 3.1 
 3 -4.9 -0.2 -6.9 0.8 -4.4 -3.4 -5.0 0.8 -4.9 -3.6 -6.3 2.9 -3.2 0.0 -4.8 0.8 
 4 -4.3 -1.9 -6.5 1.1 -4.7 -3.7 -5.4 2.1 -4.9 -3.9 -5.8 0.5 -5.8 -3.8 -7.3 0.2 
 5 -7.2 -4.5 -9.7   -7.5 -2.7 -11.1   -8.0 -3.8 -13.3   -9.4 -6.7 -11.4   
 6 -8.7 -1.8 -15.6   -7.4 0.2 -15.5   -7.5 -1.9 -15.5   -9.5 -6.2 -14.8   
 7 -8.3 -4.2 -11.1   -7.4 -2.7 -15.5 0.2 -8.8 -4.4 -15.4   -10.6 -5.9 -14.4   
 8 -4.7 -0.4 -14.6   -1.7 0.3 -6.3   -2.5 1.7 -8.2 0.3 -5.7 -1.2 -14.7 0.5 
 9 -3.5 0.4 -9.3   -2.5 1.7 -6.6   -3.4 0.8 -8.0   -4.1 -0.6 -7.1 0.9 
 10 1.8 5.1 -5.4   2.3 5.0 -3.8   1.8 4.5 -5.0   -1.3 2.7 -6.0 0.6 
 
 11 0.2 3.3 -1.7 4.3 0.0 2.8 -1.3 1.2 1.6 3.1 0.9 0.2 1.1 4.7 -2.4 1.8 
 12 -2.7 -0.2 -6.5 0.4 -2.2 0.7 -4.8   -2.8 1.2 -5.3   -3.6 0.6 -6.0   
 13 -5.0 1.1 -11.1 0.2 -4.7 0.3 -8.2 0.3 -5.2 -0.7 -9.2   -6.8 -0.9 -11.2 0.9 
 14 -6.8 -3.8 -11.5 0.5 -6.4 -2.9 -8.4   -6.7 -3.4 -9.3   -8.1 -3.6 -13.0   
 15 -9.1 -3.5 -13.0   -8.9 -2.9 -18.2   -10.1 -3.9 -15.5   -10.2 -7.0 -14.3   
 16 -9.4 -4.2 -17.0 0.2 -8.3 -3.5 -15.7 2.1 -11.6 -6.0 -16.2   -10.9 -7.3 -13.6   
 17 -9.8 -3.8 -19.6   -7.9 -1.4 -16.3 0.6 -10.6 -4.6 -21.0 0.2 -9.8 -4.9 -17.7   
 18 -4.3 -1.3 -12.8 12.9 -4.5 0.2 -12.1 5.7 -6.2 -1.5 -14.4 5.1 -5.0 -0.7 -9.3 3.1 
 19 1.2 3.2 -1.8 2.6 1.8 4.4 0.1 2.3 0.1 1.1 -2.1 4.1 -2.1 -0.1 -5.1 2.1 
 20 1.1 1.8 0.7 0.3 1.9 4.9 0.6   1.3 2.1 0.6 2.3 0.4 1.8 -2.7 1.2 
 
 21 0.2 1.4 -2.1 6.5 -0.9 1.5 -2.4 7.3 -2.1 1.2 -2.8 0.1 -0.3 1.8 -1.2 1.9 
 22 -2.7 0.5 -6.6   -4.2 0.8 -9.1   -5.5 0.7 -13.9   -2.8 0.7 -7.6   
 23 -2.6 4.4 -9.7   -2.2 3.3 -8.8 1.1 -5.1 6.3 -12.4   -1.9 2.7 -5.8   
 24 -2.2 3.4 -6.9   -1.2 5.0 -8.8   -5.5 2.9 -14.0   -4.0 1.0 -10.0   
 25 -1.1 2.1 -5.7   -0.6 1.9 -2.7   -1.4 2.7 -8.8   -2.8 2.2 -10.7   
 26 0.9 4.0 -2.7 1.3 1.3 5.9 -1.1 1.2 2.2 7.3 -1.0 1.8 1.3 5.0 -2.5 1.7 
 27 2.1 3.4 0.9 11.0 2.0 5.9 -0.8 6.0 1.8 3.1 0.4 6.3 2.1 4.7 0.7 0.9 
 28 1.7 2.9 0.6 2.2 1.0 3.0 -0.5 4.6 1.9 3.3 0.9 1.1 1.8 3.5 1.0 4.4 
 29 0.9 2.2 -0.5 2.9 0.1 1.8 -1.2 2.5 -0.2 1.4 -1.6 4.2 0.8 1.8 -0.2 2.6 
 30 1.4 3.8 0.9 1.0 0.7 2.2 0.2 0.3 0.7 2.0 0.0 2.9 1.2 2.7 0.5   
 31 1.7 4.2 -3.3 2.0 1.6 5.0 -4.0 0.1 2.3 6.7 -2.2 3.1 1.4 4.5 -2.6 1.0 

  -2.7 0.6 -6.7  -2.5 1.1 -6.4  -3.3 0.5 -7.4  -3.5 -0.2 -7.0 
     56.4    43.6    41.6    33.7 

    KUOPIO   SIIKAJOKI REVONLAHTI   ROVANIEMI    IVALO 
 
 
 1 0.4 1.3 -0.8 8.1 0.5 1.3 0.2 5.7 -9.3 -7.9 -10.9 14.3 -17.8 -12.1 -28.3   
 2 -1.0 -0.1 -1.4 4.1 -1.2 0.5 -3.1 5.5 -6.7 -5.2 -8.6 18.6 -8.5 -5.6 -13.9 0.0 
 3 -2.0 -0.2 -2.9 7.0 -3.8 -2.4 -4.5 2.9 -5.7 -4.5 -6.4 8.5 -5.8 -4.7 -6.9   
 4 -4.9 -2.0 -5.6 2.2 -7.9 -3.8 -11.8   -9.1 -6.2 -10.6   -9.8 -5.4 -16.8   
 5 -11.8 -5.3 -17.0 4.0 -10.9 -3.6 -21.8   -8.8 -6.0 -13.5 0.3 -13.3 -6.1 -18.5 0.6 
 6 -9.7 -6.5 -14.5   -9.8 -3.8 -14.4   -9.4 -3.9 -13.2 0.0 -16.3 -6.9 -25.2   
 7 -14.9 -7.6 -24.1 0.3 -9.5 -4.4 -21.8 0.3 -9.0 -5.5 -15.7 0.4 -6.8 -5.1 -18.1   
 8 -3.4 1.4 -9.4 0.5 -0.9 3.9 -4.7 0.2 -2.6 1.2 -6.0 1.4 -2.5 2.0 -6.8   
 9 -5.6 -0.5 -8.6 2.3 -5.4 -1.8 -7.8 3.1 -6.0 -2.9 -8.4 0.0 -7.2 -3.3 -8.7   
 10 -5.4 -2.3 -8.9 3.3 -4.6 -1.8 -7.1 1.2 -8.2 -3.7 -12.3 0.3 -10.6 -4.4 -17.2   
 
 11 -0.3 4.7 -9.9 3.9 -3.7 -1.1 -7.0 4.8 -7.3 -4.9 -8.7 0.8 -13.2 -4.7 -21.0   
 12 -6.0 1.7 -10.5   -10.9 -4.0 -15.6   -9.4 -3.5 -14.6   -14.7 -6.3 -21.8   
 13 -7.3 -1.4 -11.0   -13.1 -4.8 -20.4   -11.4 -4.7 -15.5 0.1 -14.6 -7.0 -23.7 0.3 
 14 -11.8 -7.1 -17.8 0.6 -14.7 -8.1 -20.5   -12.7 -7.3 -16.6 0.1 -10.1 -7.6 -11.1 0.4 
 15 -12.8 -6.4 -19.7   -16.8 -6.5 -25.8   -13.4 -7.3 -18.5 0.0 -16.8 -8.1 -19.9   
 16 -16.0 -6.7 -24.8   -18.0 -7.1 -28.1   -13.4 -7.1 -18.5   -15.7 -7.7 -26.3   
 17 -12.8 -6.0 -23.4   -13.1 -5.2 -24.0   -12.8 -5.2 -20.9   -14.0 -4.7 -23.0   
 18 -9.4 -3.9 -20.2 5.3 -11.2 -2.2 -25.3 1.9 -10.7 -5.0 -17.5   -15.6 -4.7 -25.3   
 19 -3.6 -2.4 -4.9 4.3 -4.7 -2.6 -9.3 2.8 -8.4 -2.1 -15.8 3.2 -13.8 -4.3 -26.4 0.8 
 20 -0.9 2.4 -4.0 1.9 -1.9 0.8 -3.4 1.7 -4.8 -2.9 -5.8 3.7 -7.9 -4.0 -14.5 0.0 
 
 21 -3.7 1.9 -7.3   -7.5 -1.7 -13.0   -8.2 -3.0 -13.2   -9.2 -2.9 -19.5   
 22 -8.2 0.3 -19.6   -6.4 -1.2 -14.0   -7.0 -1.8 -14.5   -8.2 -2.7 -19.6 0.4 
 23 -3.9 1.5 -7.0   -4.9 -0.9 -7.9   -4.2 -0.8 -6.2 0.0 -4.0 -2.0 -5.3   
 24 -6.9 0.4 -12.5   -9.7 -1.9 -17.6   -6.6 -1.8 -11.6   -7.8 -2.1 -17.8   
 25 -8.0 0.7 -18.5 1.3 -7.2 1.7 -20.3 1.8 -6.2 -0.6 -11.4 3.5 -7.7 -0.6 -18.1   
 26 1.2 6.7 -4.4 0.1 -0.8 0.9 -3.6 9.2 -4.2 -2.3 -7.1 0.0 -4.5 -2.1 -7.0   
 27 1.6 4.0 -0.2 3.9 -1.5 -0.2 -2.6 13.0 -4.7 -2.0 -10.1 10.1 -5.9 0.9 -10.2   
 28 1.6 2.8 0.4 2.2 0.0 1.0 -3.3 4.2 -5.4 -3.5 -6.4 16.0 -6.4 -4.6 -11.6 13.0 
 29 1.0 2.4 0.4 4.7 -0.8 1.5 -3.3 2.2 -3.8 -2.4 -6.2 8.5 -5.8 -4.1 -7.1 4.6 
 30 1.4 4.0 0.1 1.9 -3.3 0.9 -4.7   -3.6 -2.2 -4.8 2.0 -6.1 -3.7 -7.3 1.1 
 31 2.0 4.4 -0.9 0.5 -0.3 5.9 -9.9 1.1 -3.1 0.4 -7.3 0.1 -2.9 0.1 -8.9   

  -5.2 -0.6 -10.0  -6.6 -1.6 -12.1  -7.6 -3.7 -11.5  -9.8 -4.3 -16.3 
     62.4    61.6    91.9    21.2 

   

 Ka Ylin Alin Sade Ka Ylin Alin Sade Ka Ylin Alin Sade Ka Ylin Alin Sade

   

 Ka Ylin Alin Sade Ka Ylin Alin Sade Ka Ylin Alin Sade Ka Ylin Alin Sade

Lämpötilan keskiarvo, ylin ja alin arvo (°C) sekä sademäärä (mm)

Medel- maximi- och minimitemperatur (°C), samt nederbördsmängd (mm)
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Maaliskuun tuulitiedot

Erisuuntaisten tuulien lukuisuudet (%) ja keskinopeudet (m/s)

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

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

 
UTÖ 11 6.6 4 5.2 9 6.3 12 4.9 11 5.4 16 8.1 16 7.2 21 7.9 1 6.7 
KIIKALA LA 11 3.1 4 2.6 9 3.5 12 3.5 11 3.3 14 3.3 20 2.7 12 1.7 6 2.8 
HKI-VANTAAN LA 14 4.2 5 3.0 8 3.6 12 4.1 9 4.0 18 4.8 22 4.3 12 3.8 0 4.1 
HARMAJA 10 5.1 8 4.2 11 5.8 7 4.6 7 4.4 24 7.6 21 5.2 10 5.1 1 5.6 

RANKKI 12 3.5 6 4.0 8 5.9 9 4.7 10 4.3 22 5.6 22 5.8 10 3.1 0 4.8 
ISOKARI 12 8.0 5 5.1 10 5.2 12 5.8 11 6.3 11 5.6 21 5.5 17 8.1 1 6.3 
TRE-PIRKKALAN LA 11 2.9 3 2.6 9 3.6 9 2.6 11 2.8 22 3.8 14 3.5 9 2.6 12 2.8 
TAHKOLUOTO 21 6.7 6 3.2 10 3.9 13 3.9 14 5.3 9 5.8 12 6.9 15 6.9 1 5.6 

JYVÄSKYLÄ LA 10 4.0 1 1.4 4 2.3 19 2.4 13 2.1 9 2.3 10 2.8 30 3.7 5 2.8 
VALASSAARET 20 8.5 15 5.1 9 2.8 6 3.5 10 4.7 13 5.8 11 5.8 13 5.2 2 5.5 
KUOPIO LA 4 2.6 1 2.4 11 3.3 12 3.3 11 3.5 11 2.8 16 3.5 16 3.6 19 2.7 
ULKOKALLA 20 6.7 9 4.8 6 5.1 8 5.3 13 4.2 15 5.5 16 4.7 12 4.7 1 5.2 

KAJAANI LA 5 2.9 5 3.5 8 4.0 15 3.2 8 2.6 7 2.7 19 3.5 5 2.5 29 2.3 
OULU LA 11 4.0 4 3.1 9 4.0 18 3.3 10 2.6 6 3.8 14 3.5 14 3.9 15 3.0 
KEMI AJOS 17 6.6 18 5.8 7 3.9 15 4.7 13 5.1 10 5.6 10 5.5 11 5.8 0 5.5 
KUUSAMO LA 8 2.8 7 2.2 16 3.0 9 3.3 5 3.4 7 3.5 15 4.0 21 3.2 12 2.8 

ROVANIEMI LA 13 3.7 14 4.1 8 3.8 8 2.8 10 4.2 13 2.7 13 3.3 17 3.7 3 3.4 
SODANKYLÄ 17 3.1 5 2.1 8 3.3 9 1.7 13 2.9 5 2.9 14 3.5 18 2.3 12 2.4 
IVALO LA 9 5.7 11 3.8 2 2.1 1 1.8 11 3.5 35 3.2 10 4.5 7 4.6 14 3.3 
KEVO 14 3.6 5 2.2 5 3.1 9 2.7 37 2.7 6 1.8 8 3.0 13 4.4 4 2.9 

N NE E SE S SW W NW Tyyntä Keski-                  

          nopeus

UTÖ 3.,11.,14.
HARMAJA 8.,11.
RANKKI 8.,11.
ISOKARI 3.
TAHKOLUOTO 3.,8.,10.
VALASSAARET 3.,4.
ULKOKALLA 3.,8.
KEMI AJOS 3.,8.
KEVO 8.

Kovatuuliset päivät, keskituulen nopeus >14m/s, taulukon asemilla: Myrskypäivät, keskituulen nopeus >21 m/s, taulukon 

asemilla määräaikaisilla kansainvälisillä havaintohetkillä 

tehtyjen havaintojen mukaan:  –
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Vuodenaikaisennuste touko-heinäkuulle 2010

Säätietoja 100 vuotta sitten maaliskuussa 1910

Sääennätyksiä helmikuussa

Ylin lämpötila
1,9 °C Seinäjoki Pelmaa 27.2.2010 ja  
Utsjoki Nuorgam 13.2.2010
Alin lämpötila 
-41,3 °C Kuhmo Kalliojoki 20.2.2010
Suurin kuukausisademäärä
69 mm Tohmajärvi Kemie
Suurin vuorokausisademäärä
20 mm Kangasniemi kirkonkylä 1.2.2010

Suomen ennätykset helmikuussa
Ylin lämpötila
11,8 °C Helsinki Ilmala 28.2.1943
Alin lämpötila
-49,0 °C Sodankylä 5.2.1912
Suurin kuukausisademäärä
119 mm Pohjankuru 1990

Euroopan keskipitkien sääennus-
teiden keskuksen (ECMWF) 15. 
huhtikuuta julkaiseman vuoden-
aikaisennusteen mukaan touko-
kuusta heinäkuulle ulottuvan jak-
son keskilämpötilasta odotetaan 
tavanomaista korkeampaa. Läm-
pötilaennusteen mukaan tou-

ko-heinäkuussa olisi lähes koko 
maassa noin 0,5…1 asteeseen kes-
kimääräistä lämpimämpää. Länsi-
rannikolla ennustettu lämpötilan 
poikkeama on kuitenkin hieman 
pienempi.
Sade-ennusteen perusteella lähin-
nä Länsi- ja Pohjois-Lapissa voi-

si touko-heinäkuussa olla hie-
man keskimääräistä sateisempaa, 
mutta suurimpaan osaan maa-
ta ennuste ei anna viitteitä suuriin 
poikkeamiin tavanomaisesta. 

Niina Niinimäki
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Maaliskuun 2010 lämpötila- ja sadekartat

Keskilämpötila (°C)

Medeltemperatur (°C)

Sademäärä (mm)

Nederbörd (mm)

Keskilämpötilan poikkeama (°C) vertailukauden 1971-
2000 keskiarvosta
Medeltemperaturens avvikelse från normalvärdet (°C)

Sademäärä prosentteina vertailukauden 1971-2000 
keskiarvosta
Nederbörden i procent avnormalvärdet

yli -2
-4...-2
-6...-4
-8...-6
-10...-8
-12...-10

yli 60
50...60
40...50
30...40
20...30
10...20
alle 10

yli 160
140...160
120...140
100...120
80...100
60...80
alle 60

yli -0,5
-1,0...-0,5
-1,5...-1,0
-2,0...-1,5
-2,5...-2,0
-3,0...-2,5
alle -3,0


