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Aurinko heräilee unestaan

Tammikuun avaruusmyrsky oli alkusoittoa seuraavalle Auringon aktiivisuusjaksolle, jonka 

aikana magneettisia häiriöitä ja komeita revontulia on odotettavissa lisää. 

Suurten avaruusmyrskyjen alku-
syynä on Auringossa tapahtuva 
roihupurkaus, joka syöksee pla-
neettainväliseen avaruuteen lyhy-
taaltoista sähkömagneettista 
säteilyä, suurienergiaisia hiukkasia 
sekä harvan mutta suuren mag-
netoituneen kaasupilven. Näistä 
tuntuvimmat vaikutukset Maassa 
aiheuttaa kaasupilvi matkattuaan 
tänne pari vuorokautta avaruuden 
halki. 

Pilvi ei iskeydy suoraan Maahan, 
sillä planeettamme magneetti-
kenttä torjuu sen ja suojaa lähiym-
päristöämme noin 10 Maan säteen 
päähän. Samalla magneettikent-
tä kuitenkin häiriintyy tavalla, joka 
voidaan havaita muutoksina ilma-
kehän sähköä johtavassa yläosas-
sa (ionosfäärissä) sekä maan-
pinnalla muun muassa pieninä 
nopeina vaihteluina magneetti-
kentän suuruudessa ja suunnassa. 
Hieman pilven hiukkasia pääsee 

myös vuotamaan Maan magneet-
tikentän sisään, ja ilmakehään 
iskeytyessään ne synnyttävät 
revontulia. Ääritapauksissa nämä 
avaruussään häiriöt voivat haitata 
satelliittien toimintaa ja esimerkik-
si GPS-signaalien välittymistä.

Hiljainen kausi päättyi vihdoin
Tammikuun 23. päivä tapahtunut 
Auringon roihupurkaus oli suu-
rin kuuteen vuoteen. Tämä kertoo 
ennen muuta siitä, että edeltävät 
kuusi vuotta Aurinko oli poikkeuk-
sellisen hiljainen. Auringon aktiivi-
suus nimittäin noudattaa noin 11 
vuoden jaksollisuutta, joka näh-
dään muun muassa Auringon 
pinnalla esiintyvien tummempi-
en alueiden eli auringonpilkkujen 
määrässä. Niiden edellinen mak-
simi koettiin vuonna 2000 ja seu-
raavaa huippua odotetaan 2013. 
Avaruussäähäiriöiden määrä vaih-
telee vähän jäljessä, joten niitä 

on odotettavissa eniten pilkkujen 
määrän käännyttyä taas laskuun. 

Auringon edellisen aktiivisen 
vaiheen aikana 2000–2005 sattui 
ainakin 20 nyt koettua rajumpaa 
roihupurkausta. Sen jälkeen Aurin-
gon hiljainen vaihe on ollut taval-
lista pitempi ja hiljaisempi, mistä 
kertoo sekin, että täysin auringon-
pilkuttomia päiviä on ollut peräti 
821. Hiljaisen vaiheen pituus viittaa 
siihen, että seuraavasta aktiivi-
sesta vaiheesta tulee edellistä 
heikompi.

Vaikutusten voimakkuus Maassa 
vaihtelee
Roihupurkauksen suuruus ei suo-
raan ennusta Maassa koettavan 
magneettisen myrskyn rajuut-
ta. Vaikka tammikuun roihupur-
kauksen avaruuteen heittämä pil-
vi suuntautui suoraan kohti Maata, 
sen aiheuttama Paavon päivän 
magneettinen myrsky jäi pieneksi. 

Kuva 1. Auringon aktiivisuutta kuvaava auringonpilkkuluku (harmaa alue) ja Maassa havaittujen 
magneettisten avaruussäähäiriöiden määrä (viiva) vuodesta 1868 alkaen. Avaruussäähäiriöitä esiintyy 
yleensä eniten vähän pilkkumaksimin jälkeen pilkkuluvun käännyttyä laskuun. Kuva: Heikki Nevanlinna.
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Tämä johtui ennen muuta pilven 
mukanaan kantaman magneet-
tikentän rakenteesta, joka sattui 
tällä kertaa olemaan Maan mag-
neettikentän näkökulmasta hyvin 
harmiton. 

Toisaalta tämän pilven muka-
na oli poikkeuksellisen paljon suu-
rienergisiä protoneita: niitä tulee 
näin runsaasti vain kymmenisen 
kertaa aktiivisuusjakson aikana. 
Protonisäteily aiheuttikin toimin-
tahäiriöitä joillekin satelliiteille ja 
pakotti muuttamaan napa-alueen 

lentoreittejä, jottei matkustajien 
saama säteilymäärä kasvaisi hai-
talliseksi. Alaskassa esiintyi myös 
radioliikenteen häiriöitä.

Auringon aktiivisuuden 11-vuo-
tiseen jaksollisuuteen liittyy myös 
maapalloa lämmittävän sätei-
lyn yhtäaikainen vaihtelu, jon-
ka suuruus on noin tuhannesosa 
Auringon kokonaissäteilytehosta. 
Maapallon pitkäaikaiseen lämpö-
tilakehitykseen auringonpilkkujak-
sosta toiseen ei Auringon aktii-
visuudella ole keskeistä osuutta, 

vaikka sen vaikutus voidaan tun-
nistaa pienenä ilmastovaihtelui-
den havaintosarjoissa.

Ilmatieteen laitos seuraa jat-
kuvasti avaruussään muutoksia 
revontulikameroilla ja magneetti-
kentän mittalaitteilla (space.fmi.fi/
image/realtime/UT). Ilmatieteen 
laitoksen Auroras Now -sivuilta 
(aurora.fmi.fi) saa tietoja käynnis-
sä olevista avaruussäähäiriöistä ja 
revontulien näkymisestä. 

Tiera Laitinen
Eija Tanskanen

Jäätalvi alkoi kunnolla vasta tammikuussa

Tammikuu oli Pohjanlahdella muu-
tamia asteen kymmenyksiä keski-
määräistä lämpimämpi. Suomen-
lahden alueella ilman lämpötila 
oli asteesta kahteen astetta keski-
määräistä korkeampi.

Tammikuu oli lämpöoloiltaan 
selvästi kaksijakoinen: alkupuo-
lisko oli tavanomaista lauhempi, 
mutta kuukauden loppupuolisko 
selvästi tavanomaista kylmempi. 
Kuukauden puolivälissä oli muu-
taman päivän kylmä jakso, mutta 

kunnolla sää kylmeni tammikuun 
viimeiselle viikolle siirryttäessä.

Tammikuun alussa jäätä oli vain 
Perämeren pohjoisimmissa sisä-
lahdissa ja jäällisen alueen laajuus 
oli vajaat 4000 km2. Sään jatkues-
sa lauhana, jäällisen alueen laajuus 
kasvoi hitaasti. Kuukauden puoli-
välissä jäätä oli vain 23 000 km2 
suuruisella alueella.

Sään alkaessa kylmetä myös 
jäällinen alue alkoi kasvaa nope-
asti. Tammikuun 28. ja 29. päivän 

välillä jäällisen alueen laajuus kas-
voi 45 000 km2:ista 58 000 km2:iin 
ja ylitti samalla kaikkien aikojen 
leudoimman jäätalven 2008 mak-
similaajuuden 49 000 km2.

Tammikuun vaihtuessa helmi-
kuuksi jäällisen alueen laajuus oli 
jo lähellä 90 000 km2:ia ja kylmä 
sää jatkui.

Jouni Vainio
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Tammikuussa talvi vahvisti otettaan

Tammikuu oli lämpöoloiltaan selkeästi kaksijakoinen. Kun kuukauden alkupuoli oli vielä 

tavanomaista lauhempi, oli loppupuoli selvästi tavanomaista kylmempi.

Kuukauden alussa maan lounais-
osassa ajoittain lauhaa
Uudenvuodenpäivänä maas-
samme oli heikko korkeanselän-
ne, ja lähes koko maassa vallitsi 
pakkassää.

Etelä- ja Keski-Suomessa oli 
laajoilla alueilla selkeää, mutta 
maan pohjoisosassa sumupilveä 
esiintyi yleisesti. Norjan merellä oli 
laaja matalapaineen alue, ja siihen 
liittyen 2. ja 3. päivänä liikkui sade-
alue maamme yli koilliseen. Sateet 
tulivat lumena, maan lounais-
osassa osittain räntänä ja vete-
nä. Sadealueen jälkeen lämpöti-
la kohosi maan eteläosassa vähän 
nollan yläpuolelle, lounaissaaris-
tossa +5 asteen vaiheille. Kuukau-
den ylin lämpötila 6,0 °C mitat-
tiin 5. päivä Kotkan Kirkonmaalla. 
Skotlannin ja Etelä-Norjan välillä 
oleva myrskykeskus liikkui 3. ja 4. 
päivä Selkämerelle, missä matala-
paine alkoi täyttyä. Tuulet puhal-
sivat lounaisilla merialueilla myrs-
kyn voimalla.  Maan eteläosassa 
satoi vettä ja räntää, muualla 
maassa lunta. Runsainta lumen-
tulo oli Pohjanmaalta Kainuuseen 
ulottuvalla alueella. Matalan täyt-
tyessä kylmempää ilmaa levisi 
myös etelään, ja sateet muuttui-
vat siellä lumeksi. Pohjoisimmas-
sa Lapissa sää selkeni ajoittain, ja 
niinpä 5. päivänä Utsjoen Kevojär-
vellä mitattiin -33,2 °C.

Paikoin runsaita lumisateita 
maan etelä- ja keskiosissa
Sää oli maassamme osin selkeää 
ja melko kylmää 7. ja 8. päivänä, 
jolloin pakkanen kiristyi erityises-
ti Pohjanmaalla paikoin 20 asteen 

vaiheille. Sää muuttui tämän jäl-
keen kuitenkin nopeasti taas pil-
visemmäksi, ja lumisateet yleistyi-
vät. Tammikuun 10. päivänä liikkui 
lumisadealue maamme yli itään ja 
sen jälkeen saapui runsaamman 
sateen alue maahamme. Voimak-
kain oli 12. ja 13. päivänä maan ete-
läosan yli liikkunut matalapaine, 
jonka yhteydessä lunta satoi run-
saasti maan etelä- ja keskiosis-
sa. Etelä- ja lounaisrannikolla sekä 
saaristossa sade tuli aluksi räntänä 
ja vetenä. Raskas tykkylumi aihe-
utti etenkin maan kaakkoisosassa 
sähkökatkoja linjoille taipuneiden 
tai kaatuneiden puiden johdosta.  
Matalan jälkipuolella maahamme 
virtasi pohjoisesta kylmää ilmaa. 

Lisää lunta ja vähitellen 
kylmenevää
Kuukauden puolivälin jälkeen sää 
jatkui hyvin talvisena. Lumisade-
alue liikkui 16.–18. päivänä hitaas-
ti maamme yli itään, ja sen jälkeen 
saapui 19. päivänä Norjan merellä 
olevaan syvään matalapaineeseen 
liittyvä voimakkaampi lumisade-
alue. Lunta pyrytti ajoittain sake-
asti varsinkin maan etelä- ja keski-
osissa. Sateet muuttuivat 20. ja 21. 
päivänä ajoittaisiksi, mutta eten-
kin etelärannikon tuntumassa lun-
ta satoi välillä runsaastikin. Tämän 
jälkeen matalapainetoiminta alkoi 
suuntautua maamme eteläpuo-
lelle, ja samanaikaisesti Pohjois-
Venäjällä oleva vahva korkeapaine 
siirtyi lännemmäksi. Sen seurauk-
sena kaakonpuoleinen ilmavirta-
us alkoi tuoda maahamme kylmää 
ilmaa.  Pilvisyys oli aluksi monin 
paikoin runsasta ja kevyttä pak-

kaslunta sateli yleisesti, runsaim-
min jälleen etelärannikolla.

Kuukausi päättyi kireässä 
pakkassäässä 
Kuukauden loppupäivinä Venäjän 
korkeapaine vahvistui maaham-
me. Ilmanpaine oli maan itäosassa 
jopa 1060 hehtopascalin vaiheil-
la  ja pakkanen kiristyi selkeässä 
ja tyynessä säässä talven alimpiin 
lukemiin. Kylmintä oli maan itä-
osassa, missä lämpötila laski ylei-
sesti -30 asteen vaiheille. Kuukau-
den ja koko talven tähänastinen 
alin lämpötila havaittiin 31. päivä-
nä, jolloin Kuusamon Kiutakön-
käällä mitattiin -35,9 °C. Maan 
länsiosassa ja toisaalta Keski- ja 
Pohjois-Lapissa runsaampi pilvi-
syys esti kaikkein kireimpien pak-
kasten muodostumisen.  

Juha Kersalo
Asko Hutila
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Ilmasto-opas.fi  – monimuotoinen 
ilmastonmuutostieto yhdeltä verkkosivustolta

Ilmasto-opas.fi -sivusto kokoaa yhteen osoitteeseen ja yhtenäiseen muotoon 

käytännönläheistä, tutkittua ja luotettavaa tietoa ilmastonmuutoksesta.

Kuva 1. Vuorovaikutteinen oppimismoduuli havaituista merkeistä meneillään olevasta ilmastonmuutokses-
ta. Käyttäjä voi valita haluamansa asian lähemmin tarkasteltavaksi ja löytää helposti lähteet lisätietoon. 
(http://ilmasto-opas.fi/oppimismoduulit/muutoksen-merkit)

Ilmasto-opas.fi-sivusto avattiin 
lokakuussa 2011. Ilmasto-opas tar-
joaa suomalaisille jäsenneltyä tie-
toa Suomen ilmastosta ja ilmaston-
muutoksesta alueellisella tasolla. 
Sivuston tarkoitus on yhteiskun-
nan ja kansalaisten tukeminen 
ilmastonmuutoksen hillinnässä ja 
siihen sopeutumisessa. Tavoittee-
na on, että ilmastonmuutostiedon 
tarvitsijat löytävät tarvitsemansa 
tiedon nopeasti ja helposti. Tavoit-
teena on myös, että suomalaiset 
tutkimuslaitokset, viranomaiset ja 
asiantuntijaorganisaatiot saavat 
ilmastonmuutostietonsa ja -palve-
lunsa entistä paremmin yhteiskun-

nan käyttöön. 
Tieteellisen taustatiedon (kuva 

1) lisäksi sivustolla tuodaan esil-
le konkreettisia hillintä- ja sopeu-
tumiskeinoja. Jatkuvasti täyden-
tyvän ja päivittyvän Ilmasto-opas.
fi:n sisällön ovat tuottaneet Suo-
men johtavat ilmastoalan tutkijat 
ja asiantuntijat. Ilmasto-oppaas-
ta löytyy noin 400 sivua help-
potajuista ja luotettavaa tietoa 
ilmastonmuutoksesta.

Tietoa menneestä ja tulevas-
ta ilmastosta myös alueellisella 
tasolla 
Ilmasto-oppaasta saa koko Suo-

mea koskevan tiedon lisäk-
si alueelliselle ja paikalliselle 
tasolle tarkentuvaa tietoa, esimer-
kiksi lämpötiloista ja sademääristä 
nykyisessä ilmastossa kunnittain. 
Saatavana on myös kehityskulkuja
eli skenaarioita siitä, miten ilmas-
tonmuutos tulee vaikuttamaan 
alueen olosuhteisiin tulevina 
vuosikymmeninä. Näiden lisäk-
si sivuille on koottu havaintoja 
ja mallituloksia ilmastonmuutok-
sen vaikutuksista juuri tietyn alu-
een olosuhteisiin ja ympäristöön. 
Käyttäjä voi valita tietotarpeiden-
sa mukaan haluamansa alueen, 
kiinnostavan ajanjakson ja pääs-
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töskenaarion (kuva 2). Sivuston 
avulla voi nopeasti luoda yleiskä-
sityksen ilmastonmuutoksen vai-
kutuksista eri puolilla Suomea ja 
arvioida itselle sopivia konkreet-
tisia toimenpiteitä ja ratkaisuja 
ilmastonmuutokseen sopeutumi-
seen ja hillintään.
 
Kohderyhmille räätälöity omia 
osioita
Ilmasto-oppaasta löytyy myös eri 
kohderyhmille räätälöityjä osioi-
ta, jotka ottavat huomioon kohde-
ryhmän erikoistarpeet ja näkökul-
man. Ensimmäisenä on avautunut 
Kunnille ja kuntalaisille -osio, sillä 
kunnat ovat merkittävässä roolis-
sa ilmastonmuutokseen varautu-
misessa ja ilmastonmuutoksen hil-
linnässä. Sivusto tarjoaa kunnan 
päättäjille nopean yleiskäsityk-
sen ilmastonmuutoksen vaikutuk-
sista oman kunnan eri toimialoilla 
ja mahdollisuuden arvioida oman 
kunnan tarpeisiin sopivat toimen-
piteet ja ratkaisut.

Ilmastonmuutostiedon tarve 
lisääntyy tulevaisuudessa
Ilmastonmuutostietoa tuotetaan 
useissa suomalaisissa tutkimuslai-
toksissa ja asiantuntijaorganisaa-
tioissa. Tiedon määrä ja toisaal-
ta myös sen tarve yhteiskunnassa 
lisääntyy jatkuvasti. Ilmasto-opas.
fi mahdollistaa paremman koko-
naiskuvan luomisen ilmaston-
muutoksesta. Siinä eri toimijoiden 
tuottama tutkimusperäinen tieto 
kootaan keskenään yhteensopi-
vaksi, rinnakkain tarkasteltavaksi 
ja vertailukelpoiseksi tiedoksi.

Ilmasto-opas.fi-verkkosivus-
to luotiin Ilmatieteen laitoksen 
(IL), Suomen ympäristökeskuksen 
(SYKE) ja Aalto-yliopiston Yhdys-
kuntasuunnittelun tutkimus- ja 
koulutuskeskuksen (YTK) yhteis-
työnä vuosina 2009–2011 Ilma-
tieteen laitoksen koordinoimas-
sa EU Life+-hankkeessa (LIFE07 
INF/FIN/000152 CCCRP). Sivus-
toa ylläpidetään ja kehitetään jat-
kuvasti. Ilmasto-oppaan sisällön-
tuottajiksi ovat tervetulleita myös 

muut suomalaiset tutkimuslaitok-
set ja asiantuntijaorganisaatiot. 
Vuoden 2012 toimintaa tukevat 
ympäristöministeriö, liikenne- ja 
viestintäministeriö sekä Sitra.

Juha A. Karhu

Kuva 2. Kuvakaappaus ”Kartat, kuvaajat ja datat” -osion ”Mennyt ja 
tuleva ilmasto” -työkalusta. Vasemmanpuoleinen kartta kuvaa Suo-
men nykyilmaston (vertailukausi 1971–2000) mukaista tammikuun 
keskilämpötilaa. Tarkasteltavaksi alueeksi käyttäjä on valinnut Lopen 
kunnan (kartoissa paksulla katkoviivalla rajattu alue), jonka tammikui-
den kuukausikeskilämpötilat vuodesta 1961 näkyvät punaisena käyrä-
nä kartan alapuolella olevassa kuvaajassa. Tässä esimerkissä käyttäjä 
on halunnut tarkastella Lopen tulevaa ilmastoa sellaisen kehityskulun 
eli skenaarion vallitessa, jossa maailmanlaajuiset kasvihuonekaasu-
jen päästöt jatkavat kasvuaan voimakkaasti (A2: suuret päästöt -ske-
naario).  Ilmastomalleilla arvioitu tammikuun keskilämpötilan kehitys 
näkyy kuvaajassa sinisenä käyränä. Oikeanpuoleiseen karttaan piir-
tyy vastaavasti arvioitu lämpötila jonain graafista valittavissa olevana 
kolmikymmenvuotisjakson (tässä vuosien 2046–2075) aikana.  
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Ilmasto-opas.fi koostuu kolmesta toisiaan tukevasta osiosta
Muutoksen syyt ja seuraukset
Kokonaisvaltainen tietopaketti ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista, hillinnästä ja sopeutumisesta. 
Suomalaisten tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatioiden tuottamissa sisällöissä on kiinnitetty erityishuo-
miota ymmärrettävyyteen ja käyttäjäystävällisyyteen. 

Muutoksen syyt ja seuraukset -osiosta löydät mm. luotettavaa ja monimuotoista tietoa, yli 300 verkkoar-
tikkelia, kymmenen vuorovaikutteista oppimistyökalua ja päästölaskureita.

Kartat kuvaajat ja datat - tutustu menneeseen ja tiedä tulevasta
Havaittu ja mallinnettu ilmastonmuutos vaikutuksineen kätevästi kartoilla ja kuvaajina kahden helppo-
käyttöisen käyttöliittymän kautta.

Kartat, kuvaajat ja data -osio on väylä Suomen ilmastohavaintoihin ja mallittamalla saatuun tietoon Suo-
men tulevasta ilmastosta, mallitietoon ilmastonmuutoksen vaikutuksista tulevaisuudessa sekä näiden 
asioiden paikkakuntakohtaisiin tarkasteluihin.

Kunnille ja kuntalaisille – kartoita kuntasi tilanne ja tartu toimeen
Sivuston ensimmäinen rajatulle kohderyhmälle räätälöity osio. Osiosta löytyy tukea kuntien strategia-
työhön toimialakohtaisesti sekä konkreettisia esimerkkejä hillintä- ja sopeutumistoimista. Pääset siihen 
myös suoraan osoitteesta kuntienilmasto-opas.fi.

Osion avulla muodostat nopeasti yleiskäsityksen ilmastonmuutoksen vaikutuksista kullakin kunnan toi-
mialalla, ymmärrät sekä hillinnän että sopeutumisen mahdollisuudet toimialoittain, arvioit oman kuntasi 
tarpeisiin sopivat toimenpiteet sekä tutustut käytännön esimerkkeihin, joita voit myöhemmin itsekin lisä-
tä ratkaisuarkiston käyttöliittymän kautta.

Ilmasto-oppaassa tulossa lähiaikoina englannin- (Climateguide.fi) ja ruotsinkieliset (Klimatguiden.fi) ver-
sio, ratkaisuarkiston käyttöliittymä "Kunnille ja kuntalaisille" -osioon sekä alueellisia ja temaattisia työpa-
joja kuntatoimijoille Ilmasto-oppaan käytöstä ja ilmastonmuutostiedon soveltamisesta käytäntöön

Tammikuun säätapahtumia Pohjolassa ja 
maailmalla

Tammikuussa suurin osa pohjoista pallonpuoliskoa oli tavallista lämpimämpi ja Arktinen 

merijää oli tavallista suppeampi. Beringin salmen ympäristössä puolestaan oli monin 

paikoin ennätyskylmää.

Pohjolassa vaihtelevaa talvisäätä
Tammikuu alkoi Fennoskandias-
sa varsin lauhana, mutta päättyi 
kylmänä. Keskilämpötilan poik-
keama oli noin +1 ja +4 astetta. 
Suhteellisesti leudointa oli Ruot-
sin Keski-Norrlannissa ja Keski- 
ja Pohjois-Norjassa.  Skandinavi-
an ylin lämpötila, 11,4 °C, mitattiin 
18. päivä Norjassa (Sunndalsøra) 

ja Pohjolan ylin, 15,6 °C, 29. päi-
vä Islannissa (Skjaldþingsstöðum). 
Kylmintä oli 25. päivä, jolloin alin 
lämpötila oli -36,1 °C Pohjois-
Ruotsin Naimakassa.

Sateita tuli hyvin vaihtelevasti. 
Pohjois-Norjassa ja Ruotsin poh-
joisimmissa osissa satoi yleises-
ti puolet tavanomaisesta. Hyvin 
sateista oli erityisesti Keski-Norr-

lannin rannikolla, missä myös lun-
ta kertyi runsaasti.  Siellä, samoin 
kuin osissa Etelä-Norjaa, sade-
määrät olivat paikoin kaksinker-
taisia tavanomaiseen verrattu-
na. Suurin kuukausisademäärä, 
360 mm, mitattiin Norjassa (Liar-
vatn, Rogaland), samoin kuin suu-
rin vuorokausisademäärä, 93 mm, 
(Opstveit) 12. päivä. Ruotsin Sel-
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kämeren rannikolla saatiin 1.–4. 
päivä runsaita lumisateita, paikoin 
jopa koko kuukauden tavanomais-
ta sademäärää vastaava mää-
rä. ”Emil”-myrsky puhalsi voimak-
kaimmillaan 4. päivän vastaisena 
yönä, jolloin suurin keskituulen 
nopeus oli 27 m/s (Vinga). Ruot-
sin eteläosa (Göötanmaa) peittyi 
lumella 20.–21. päivä ja Tanska mil-
tei kokonaan 27.–28. päivä. Kuu-
kauden lopussa lumensyvyys ylitti 
paikoin metrin rajan Ruotsin ete-
läisellä tunturialueella ja Ånger-
manlandissa. Venäjän korkeapai-
neen vahvistuessa saavutettiin 
Haaparannassa korkein ilmanpai-
ne Ruotsissa 40 vuoteen (1057,0 
hPa). 

Länsi-Euroopassa lauhaa, Alpeil-
la runsaita lumisateita ja suuria 
säänvaihteluita 
Suuressa osassa Länsi- ja Kes-
ki-Eurooppaa tammikuu oli 1-4 °C 
tavallista lämpimämpi, osassa Kaak-
kois-Eurooppaa ja myös Alppi-
en vuoristopaikoilla 1-2 astetta 
tavanomaista kylmempi. Uusi vuo-
si alkoi hyvin lauhan sään merkeis-
sä, sillä lämpötila kohosi 1.-3. päi-
vä paikoin 15 asteen tuntumaan, ja 
koko kuukauden alkupuolisko oli 
etenkin Brittein saarilla hyvin lau-
ha. Maanosan ylin lämpötila, 28,8 
°C, mitattiin 6. päivä Espanjassa 
(Coin). Kylmintä oli Itä-Euroopan 
alueella; alin lämpötila, -37,3 °C, 
havaittiin 31. päivä Pohjois-Venä-
jällä (Petrun). Tällöin pakkanen 
kiristyi mm. Romaniassa ja Serbi-
assa 30 asteen tuntumaan.

Alppien alueella koettiin var-
sin dramaattisia säänvaihtelui-
ta. Ensimmäisellä viikolla Sveitsis-
sä satoi paikoin 1-2 metriä lunta. 
Kuukauden päättyessä vuoristo-
paikoilla lunta olikin useita metrejä 
(Sveitsi, Säntis 530 cm). Alppien 
pohjoisosissa olikin hyvin sateis-
ta, kun taas eteläosien alppilaak-
soissa satoi niukalti. Esimerkik-
si Wienissä oli tammikuussa vain 
3 lumipeitepäivää tavanomaisen 
15 päivän sijaan. Myös lämpötilan 
muutokset olivat suuria. Lämpötila 
kohosi vielä 10. päivä Sveitsin ete-

läosissa (Lugano) 17,7 asteeseen, 
kun jo noin viikon kuluttua havait-
tiin alle -20 asteen lukemia. Föhn-
tuulet nostivat lämpötilan Alppien 
pohjoispuolella 19.–23. päivä pai-
koin +10 asteen yläpuolelle ennen 
kuin Itä-Euroopasta alkoi levitä 
hyvin kylmää mantereista ilmaa 
suureen osaan Keski-Eurooppaa. 

Arktinen alue huomattavan 
lämmin 
Arktinen alue Huippuvuorilta aina 
Taimurin niemimaalle saakka oli 
huomattavasti tavallista lämpi-
mämpi. Suurin poikkeama tavan-
omaisesta (+15 °C) oli Novaja 
Zemljan pohjoispuolella. Arktisen 
merijään laajuus oli Huippuvuor-
ten ja Novaja Zemljan välillä taval-
lista suppeampi. Kuukauden 
lopussa Huippuvuorilla koettiin 
poikkeuksellinen sääilmiö, kun Ny 
Ålesundissa satoi vuorokauden 
aikana peräti 117 mm. Näin runsai-
ta sateita saadaan siellä keskimää-
rin kerran 200 vuodessa.

Aasiassa suhteellisesti lämpi-
mintä oli Siperian pohjoisosis-
sa poikkeaman ollessa +5 asteen 
luokkaa. Mongoliassa ja Kazahsta-
nissa oli 2-5 °C tavallista kylmem-
pää. Maanosan ja samalla koko 
maapallon kylmyyspiste löytyi Itä-
Siperiasta (Amga) lämpötilan las-
kiessa 13. päivä -55,8 asteeseen. 
Kuuminta oli 3. päivä Thaimaassa 
(Chantha Buri) mittarien näyttä-
essä 37,3 °C. Päivää aiemmin siel-
lä satoi (Nakhonsi Thammarat) 
yhdessä päivässä 405 mm. 

Alaskassa ennätyskylmää, muu-
alla USA:ssa hyvin lauhaa
Miltei koko Pohjois-Amerikassa 
koettiin harvinaisen lämmin tam-
mikuu. Lämpötilapoikkeama oli 
suurimmillaan +7…+8 °C Kana-
dan eteläosassa ja USA:n poh-
joisosassa. Uusia tammikuun läm-
pöennätyksiä mitattiin 5. päivä 
Etelä- ja Pohjois-Dakotassa sekä 
Nebraskassa; esim. Pohjois-Dako-
tassa (Minot) lämpötila kohosi 16 
asteeseen (edellinen ennätys vuo-
delta 1906). Sateita tuli yleisesti 
tavallista vähemmän. Viime vuon-

na kuivuudesta kärsineessä Teksa-
sissa oli nyt toinen tavallista satei-
sempi kuukausi, Floridassa taas oli 
paikoin lähes sateetonta. Lauhas-
ta säästä johtuen keskimääräinen 
lumipeitteen laajuus oli USA:ssa 
kolmanneksi suppein 46-vuotisen 
tilastoinnin aikana. 

Täydellinen vastakohta oli Alas-
ka ja koko Beringin salmen ympä-
ristö, missä tammikuu oli monin 
paikoin ennätyskylmä. Alaskan 
sisäosissa oli paikoin peräti 11–14 
°C normaalia kylmempää, ja alin 
keskilämpötila oli -37,6 °C (Bett-
less). Alaskassa mitattiin myös 
maanosan alin lämpötila, kun 
Galenassa lämpötila laski 29. päi-
vä -53,9 asteeseen. Etelärannikol-
la olevassa Cordovan kaupungissa 
lunta oli satanut marraskuusta läh-
tien 5,5 metriä.

Australiassa kuivuutta ja runsai-
ta sateita
Australian länsiosissa oli tavallis-
ta sateisempaa, ja erityisesti ylim-
mät lämpötilat olivat normaalia 
alempia. Eteläosissa vuosi alkoi 
hyvin kuumana, sillä pääkaupun-
gissa Adelaidessa 1. päivä mitat-
tu 41,1 °C on uusi päiväkohtainen 
lämpöennätys. Myös koko maa-
pallon tammikuun kuumin paikka 
löytyi täältä lämpötilan kohotessa 
7. päivä 47,5 asteeseen (Birdsvil-
le). Pensaspalot raivosivat 8000 
hehtaarin alueella. Toisaalta mon-
suunisateet ulottivat vaikutuk-
sensa etenkin mantereen poh-
joisosiin. Kuukauden viimeisellä 
viikolla voimakkuudeltaan 1. kate-
goriaan kuulunut trooppinen syk-
loni ”Iggy” ulottui Länsi-Austra-
lian rannikolle tuoden mukanaan 
voimakkaita sateita ja paikallisia 
tulvia. 

Eteläisen pallonpuoliskon voi-
makkain trooppinen sykloni oli 
19.–23. päivä Mosambikin ja Mada-
gaskarin välillä vaikuttanut ”Fun-
so”, joka voimistui 4. kategori-
aan. Hieman aiemmin trooppinen 
matalapaine ”Dando” aiheutti tul-
via osassa Mosambikia ja Etelä-
Afrikkaa. 
Juha Kersalo
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Helsinki Kaisaniemi Jokioinen

Jyväskylä Kauhava

Joensuu Kuusamo

Sodankylä Utsjoki Kevo

Tammikuussa 2012 päivittäin mitattu ylin ja alin lämpötila (°C). 
Tasoitetut vertailuarvot ovat kaudelta 1981-2010. 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.

Januari 2012, dygnets högsta och lägsta temperatur °C. De 
utjämna referensvärdena är från perioden 1981-2010. Den 
mellersta gröna linjen visar dygnets medeltemperaturs 50% 
värde, medianvärdet. De övre och nedre grå linjerna anger 
högsta och lägsta temperaturens 3% sannolikhetsvärde, 
exceptionellvärdet. 

Tammikuun lämpötiloja
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Tammikuun sademääriä

Tammikuussa 2012 mitatut vuorokauden sademäärät 

millimetreinä.

Dagliga nederbördsmängder (mm) i januari 2012 på några 

orter.



12 ILMASTOKATSAUS 01/2012

Havaintoasema Keskilämpötila Ylin lämpötila  Alin lämpötila  

  °C °C °C  

   
 2012 1981- 2012 Päivä 2012 Päivä  2012 1981- Suurin Päivä 2012 1981- 

  2010       2010    2010 

Tammikuun kuukausitilasto

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

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

UTÖ -0.3 -.9 5.7 3 -5.8 27 23 58 44 15 12 5 4 
JOMALA -1.7 -2.1 5.0 4 -15.2 30 27 93 53 12 4 0 5 
KAARINA YLTÖINEN -4.8 -4.4 4.3 4 -18.1 31 29 63 54 12 4 2 12 
HANKO TVÄRMINNE -2.3 -2.8 5.1 3 -10.2 16 26 81 55 11 12 0 8 
HELSINKI-VANTAA -5.0 -5 3.5 4 -17.4 31 29 84 54 10 12 12 12 

HELSINKI KAISANIEMI -3.4 -3.9 4.6 3 -15.9 31 28 90 52 13 2 6 14 
JOKIOINEN OBS -6.3 -5.6 2.5 4 -19.4 16 28 59 46 10 4 9 17 
TRE-PIRKKALA -7.1 -6.4 2.0 4 -23.8 31 30 42 41 6 4 16 21 
LAHTI -6.7 -6.4 2.2 4 -23.9 31 31 66 48 8 12 32 24 
KOUVOLA ANJALA -5.7 -6.3 3.2 4 -20.7 29 29 95 52 15 19 26 22 

NIINISALO -6.8 -6.4 1.7 5 -19.1 31 30 64 51 13 4 21 26 
JÄMSÄ HALLI -8.3 -7.5 1.1 4 -25.4 31 31 48 45 11 4 27 27 
JYVÄSKYLÄ -9.5 -8.3 0.5 3 -26.2 31 31 54 45 11 4 23 30 
PUNKAHARJU -7.9 -8.3 1.3 5 -28.6 31 30 59 44 10 13 41 29 
SEINÄJOKI PELMAA -6.8 -6.9 2.1 3 -22.4 25 30 29 33 5 12 23 20 

KAUHAVA -7.3 -7.5 2.3 3 -21.9 25 30 26 31 7 12 16 18 
ÄHTÄRI -8.6 -8.3 0.8 3 -24.4 31 31 54 46 13 4 36 32 
VIITASAARI -9.2 -8.5 0.2 4 -24.0 31 31 36 41 10 12 26 29 
MAANINKA HALOLA -9.7 -9.3 0.3 5 -32.6 31 31 40 44 6 12 25 31 
JOENSUU -9.3 -9.6 0.3 5 -30.5 31 31 59 42 11 13 48 32 

LIEKSA LAMPELA -10.1 -10.5 0.6 6 -32.8 30 31 31 39 5 13 21 35 
HAAPAVESI -9.7 -9.4 -0.5 4 -27.0 30 31 29 36 13 12 28 30 
KAJAANI -10.9 -10.9 -0.1 6 -33.3 30 31 27 33 4 16 37 34 
VALTIMO -10.7 -10.7 0.6 6 -35.4 30 31 38 40 7 2 25 39 
HAILUOTO -8.8 -8.8 0.7 3 -27.0 29 31 35 36 11 12 30 26 

SIIKAJOKI REVONLAHTI -9.0 -9.3 -0.1 4 -24.7 30 31 24 38 9 12 38 25 
KUUSAMO -12.7 -12.8 -2.1 7 -34.5 29 31 34 42 7 16 55 49 
PELLO -10.8 -12.9 -0.5 4 -26.8 24 27 38 36 8 12 48 42 
ROVANIEMI -11.0 -11.3 -3.4 4 -25.8 31 31 52 45 14 12 66 48 
SODANKYLÄ -12.5 -13.5 -4.0 1 -31.3 31 31 32 34 6 15 47 51 

MUONIO -11.3 -14.2 -2.6 4 -25.5 9 31 20 31 4 3 42 50 
INARI SAARISELKÄ -11.8 -12.2 -4.1 1 -24.0 24 31 15 39 6 15 37 56 
SALLA VÄRRIÖTUNTURI -11.6 -11.4 -4.3 2 -22.5 31 31 20 35 4 22 38 47 
KILPISJÄRVI -13.2 -12.9 -1.9 16 -28.4 15 31 16 50 3 26 25 62 
KEVO -12.6 -14 -2.5 7 -30.6 5 31 16 27 6 15 39 48 

 Lumen syvyys 

Sademäärä mm 15.pnä cm

Pa
kk

as
pä

iv
iä
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Tammikuun päivittäiset tiedot

 
   HELSINKI-VANTAA   TURKU ARTUKAINEN   TAMPERE HÄRMÄLÄ   LAPPEENRANTA 
 

 1 -4.6 -2.2 -7.8 0.0 -2.1 -0.9 -4.4 3.2 -4.5 -3.2 -7.8 0.2 -5.8 -3.9 -7.0   
 2 -0.1 0.6 -5.5 8.1 0.7 1.5 -1.3 2.7 -1.1 -0.2 -6.2 4.8 -5.4 -4.6 -8.1 0.2 
 3 2.1 2.8 -0.5 3.7 3.1 4.2 0.1 9.7 1.1 1.9 -1.2 1.2 -1.7 0.4 -4.7 1.1 
 4 2.2 3.5 0.1 4.6 2.9 4.7 0.6 12.9 1.2 2.3 0.1 5.6 0.3 0.7 -0.5 5.1 
 5 1.8 2.9 1.4 3.6 0.4 2.6 -2.7   -0.1 2.1 -0.6 0.6 0.8 1.8 0.1 0.9 
 6 -1.2 1.7 -3.4 2.1 -1.6 0.0 -5.1 2.7 -3.8 -0.5 -6.5 3.0 -0.3 0.8 -1.1 1.5 
 7 -5.0 -3.0 -6.8 0.6 -3.7 -0.5 -6.5 0.2 -6.8 -4.4 -10.1   -4.5 -1.1 -6.6 2.0 
 8 -11.3 -4.1 -14.1 4.5 -9.4 -5.0 -12.5   -12.5 -8.2 -15.8   -9.7 -4.7 -11.6 1.0 
 9 -5.8 -4.6 -9.8 0.7 -9.7 -6.1 -13.0   -9.5 -6.9 -14.8   -4.8 -3.4 -11.4 4.8 
 10 -6.0 -4.3 -7.5 0.7 -6.6 -1.3 -13.4 0.9 -6.3 -5.0 -8.0 0.2 -6.4 -3.7 -7.7 0.3 

 11 0.1 2.2 -5.0 5.7 0.7 2.0 -3.8 5.2 -1.7 -0.6 -5.0 4.3 -3.2 -0.1 -8.4 6.7 
 12 0.0 2.5 -3.2 10.4 1.3 2.7 -1.7 6.4 -0.8 0.4 -2.6 5.4 -1.8 0.1 -3.5 4.2 
 13 -2.1 1.7 -3.5 6.2 -1.8 0.8 -3.4 3.2 -3.3 0.2 -4.5 1.4 -2.2 -0.8 -3.7 6.7 
 14 -6.3 -3.4 -7.8 0.6 -4.6 -3.0 -5.2   -7.1 -3.8 -8.1   -4.8 -3.7 -5.3 1.7 
 15 -7.7 -6.7 -8.5 0.1 -9.7 -5.1 -12.4   -12.3 -7.0 -16.6   -6.2 -4.7 -7.6   
 16 -10.9 -7.6 -15.0 0.2 -9.8 -6.4 -14.8 0.2 -13.0 -10.6 -17.0 1.0 -5.0 -4.0 -7.7   
 17 -5.5 -2.8 -9.5 5.8 -3.1 -0.2 -7.4 2.2 -6.9 -4.5 -11.9 1.6 -4.2 -3.6 -4.5 3.0 
 18 -3.3 -2.3 -4.7 2.6 -3.1 -1.2 -4.0 4.2 -4.9 -4.3 -5.9 1.3 -5.3 -3.6 -7.0 0.4 
 19 -1.5 0.3 -2.8 6.8 -0.3 1.2 -3.8 4.8 -2.8 -2.1 -4.4 3.9 -6.5 -5.6 -7.4 1.1 
 20 -1.2 0.6 -2.3 5.2 0.0 1.0 -0.6 0.8 -2.0 -0.2 -4.5 3.3 -6.3 -5.6 -7.3 0.2 

 21 -2.1 -0.5 -3.3 2.4 -2.6 -0.4 -4.0 0.2 -4.4 -2.7 -5.1 1.1 -6.8 -6.2 -7.4 0.4 
 22 -3.3 0.0 -4.4 1.5 -2.9 -0.5 -6.7 0.1 -3.6 -1.9 -4.8 1.2 -5.3 -4.8 -7.0 2.5 
 23 -4.1 -1.8 -6.9 2.9 -3.0 -1.6 -6.7   -5.2 -3.1 -6.4 1.7 -8.4 -4.3 -12.1 2.1 
 24 -8.0 -6.5 -10.8 3.1 -7.4 -2.6 -10.6   -11.4 -5.5 -15.9   -11.4 -9.8 -13.1   
 25 -8.5 -6.4 -9.4 1.5 -7.8 -6.2 -10.2   -11.5 -9.6 -15.7 0.2 -13.6 -10.0 -15.2   
 26 -6.9 -5.1 -9.5 0.1 -5.8 -4.7 -8.7   -8.8 -6.6 -13.9   -14.2 -12.2 -16.1   
 27 -8.3 -5.6 -14.2   -8.4 -3.9 -10.7   -8.7 -6.1 -9.7   -16.0 -14.3 -18.5   
 28 -8.8 -5.5 -13.2   -7.7 -6.1 -9.3   -9.9 -7.1 -13.9   -16.2 -13.7 -18.8   
 29 -13.3 -10.9 -16.3 0.0 -9.3 -6.8 -10.8   -15.6 -9.8 -20.2   -13.3 -10.7 -17.0   
 30 -12.0 -9.9 -13.8 0.0 -9.8 -6.4 -10.7   -13.7 -11.2 -16.6   -11.5 -10.5 -15.6   
 31 -14.5 -11.0 -17.4 0.4 -12.3 -8.8 -14.0   -19.2 -14.6 -21.4   -14.0 -11.1 -16.6   

  -5.0 -2.8 -7.6  -4.3 -1.8 -7.0  -6.7 -4.3 -9.5  -6.9 -5.1 -9.0 
     84.1    59.6    42.0    45.9 

   VAASA KLEMETTILÄ   KUOPIO SAVILAHTI   OULUNSALO PELLONPÄÄ   ROVANIEMI 
 

 1 -3.3 -1.6 -5.7 2.3 -5.8 -4.3 -9.9   -6.1 -3.4 -6.7   -6.9 -5.2 -9.6 0.4 
 2 -1.4 0.1 -3.9 13.3 -3.4 -2.1 -6.9 2.9 -4.3 -1.5 -7.9 2.7 -8.2 -5.2 -11.2 0.7 
 3 1.0 2.3 -1.6 2.6 -1.7 -0.7 -2.6 0.4 -1.4 -0.3 -3.1 0.4 -4.6 -3.9 -6.4 5.3 
 4 0.9 1.7 0.4 3.7 -0.1 0.5 -0.7 7.0 -1.1 0.0 -2.0 0.5 -5.0 -3.4 -6.4 0.1 
 5 -0.6 1.1 -1.3 1.0 0.6 0.8 -0.6 0.7 -3.0 -1.8 -3.5 3.0 -7.5 -6.4 -8.4 5.3 
 6 -5.4 -1.3 -6.6 1.2 -0.9 0.9 -2.6 0.1 -2.7 -1.3 -3.7 2.0 -7.9 -6.2 -10.2 3.1 
 7 -9.1 -4.8 -13.2 0.0 -8.2 -2.6 -9.5   -5.7 -3.7 -7.1 1.0 -5.4 -4.4 -6.7 1.8 
 8 -3.5 -1.9 -8.0 0.4 -6.2 -4.2 -9.0   -4.2 -2.6 -5.3   -7.2 -5.5 -8.8 1.0 
 9 -6.2 -3.4 -9.5 0.0 -7.2 -5.9 -8.6 1.1 -7.1 -4.4 -10.6 0.5 -10.7 -7.3 -13.1 0.1 
 10 -6.0 -3.9 -9.5 0.0 -13.1 -7.0 -15.6 0.1 -9.2 -7.3 -13.3   -9.0 -7.3 -10.9 2.8 

 11 -1.1 0.3 -4.3 6.0 -7.1 -5.4 -13.1   -4.6 -4.3 -11.7 0.3 -6.4 -5.4 -10.5 2.9 
 12 -1.0 0.4 -2.8 8.0 -2.8 -2.1 -6.0 8.0 -3.4 -2.1 -6.2 11.5 -5.5 -4.1 -6.5 14.0 
 13 -2.1 -1.3 -3.8 11.7 -3.4 -1.0 -4.5 4.5 -5.3 -2.8 -6.9   -7.0 -5.2 -9.3 0.6 
 14 -2.5 -1.5 -3.1 0.5 -6.9 -3.9 -8.2 0.4 -9.1 -6.8 -10.0   -10.7 -7.5 -12.0 0.1 
 15 -7.3 -1.7 -10.3 1.3 -11.2 -7.6 -14.6   -11.9 -7.5 -14.7 0.7 -14.9 -11.7 -17.5 2.9 
 16 -4.1 -2.7 -9.7 11.7 -7.3 -6.3 -10.6 0.8 -8.3 -6.1 -15.3 4.1 -8.9 -7.9 -14.4 4.9 
 17 -2.0 -0.7 -3.2 0.2 -5.4 -4.6 -6.3 4.7 -9.5 -6.0 -16.6   -11.5 -7.9 -15.8 0.0 
 18 -5.9 -1.7 -7.3 2.4 -5.7 -4.9 -6.3 0.2 -7.8 -5.9 -18.0   -10.2 -8.6 -16.8 0.7 
 19 -2.6 -1.6 -7.0 2.5 -6.3 -5.0 -7.1 1.8 -5.4 -4.5 -6.4   -7.5 -6.6 -8.6 1.1 
 20 -1.9 -1.2 -2.6 0.3 -5.7 -4.6 -7.2 0.6 -6.3 -4.7 -7.0   -8.5 -6.9 -9.3 1.0 

 21 -4.6 -1.7 -5.6 0.9 -6.7 -3.8 -8.3 2.1 -6.3 -4.3 -8.2 0.6 -8.8 -7.8 -9.8 0.3 
 22 -4.7 -3.4 -6.2 0.8 -8.1 -5.0 -12.2 1.0 -7.7 -5.7 -10.3 0.3 -11.5 -8.6 -13.8 1.0 
 23 -7.8 -4.6 -10.5 0.2 -8.8 -5.2 -15.5 3.2 -9.5 -7.2 -13.6   -17.5 -10.9 -20.6 0.1 
 24 -10.6 -8.2 -13.2   -14.0 -9.5 -16.4   -13.7 -7.8 -17.2   -15.6 -14.3 -20.2 0.4 
 25 -15.3 -13.0 -17.8   -12.2 -10.2 -20.1 0.1 -17.9 -17.0 -19.8   -16.4 -15.2 -17.2 0.2 
 26 -9.7 -7.4 -14.9 0.1 -11.9 -9.8 -15.7   -12.2 -10.6 -18.3   -15.0 -12.8 -18.0 0.3 
 27 -9.4 -6.1 -12.7   -10.9 -9.6 -12.6   -14.5 -8.1 -17.2   -14.4 -10.4 -18.0 0.0 
 28 -12.5 -9.4 -14.2   -13.5 -10.4 -15.9   -18.0 -15.5 -19.9   -18.7 -17.1 -20.0 0.2 
 29 -13.2 -12.1 -14.6   -20.7 -15.9 -24.5   -21.2 -18.9 -22.5   -16.7 -15.7 -18.6 0.2 
 30 -14.5 -12.3 -16.7   -27.4 -20.9 -29.1   -22.6 -20.8 -24.2   -21.7 -16.0 -23.6 0.0 
 31 -14.4 -9.0 -17.6   -24.6 -19.2 -30.0   -22.0 -18.6 -24.0   -22.7 -19.7 -25.8 0.0 

  -5.8 -3.6 -8.3  -8.6 -6.1 -11.3  -9.1 -6.8 -12.0  -11.0 -8.9 -13.5 
     71.1    39.7    27.6    51.5 

     

 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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Tammikuun 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 9 9.6 14 7.4 12 5.5 28 7.2 9 10.0 8 10.6 11 9.1 9 12.5 1 8.4 
KIIKALA LA 11 3.0 8 2.6 29 3.2 23 3.9 9 3.1 5 3.0 4 2.2 8 2.2 2 3.1 
HKI-VANTAAN LA 13 4.7 25 3.7 11 3.6 21 5.6 8 5.3 8 4.6 4 4.1 9 4.6 1 4.5 
HARMAJA 11 6.7 17 3.4 8 6.3 28 8.1 10 9.4 9 7.8 6 6.7 8 6.1 3 6.7 

RANKKI 11 5.2 18 4.0 9 5.9 30 6.2 14 7.6 8 7.4 4 5.1 7 4.1 0 5.8 
ISOKARI 8 12.1 4 5.4 33 6.4 22 9.0 8 8.1 7 6.5 8 7.5 8 10.7 2 8.0 
TRE-PIRKKALAN LA 10 3.4 13 2.4 22 3.1 21 3.7 10 3.1 3 3.0 3 3.3 6 2.5 13 2.7 
TAHKOLUOTO 10 11.8 4 3.8 19 3.7 47 6.6 5 7.4 5 9.2 3 8.0 5 6.8 1 6.7 

JYVÄSKYLÄ LA 9 3.8 3 1.7 12 2.6 42 2.7 8 1.8 1 1.4 2 1.8 15 2.4 9 2.5 
VALASSAARET 12 10.5 7 6.6 7 7.2 43 4.4 15 4.6 4 5.8 4 5.9 5 5.6 3 5.8 
KUOPIO LA 5 4.2 2 5.7 29 3.1 24 4.1 7 2.3 3 2.1 4 2.3 5 3.4 21 2.7 
ULKOKALLA 3 7.2 10 11.5 8 7.3 34 7.7 32 7.1 7 6.8 3 5.6 2 7.1 0 7.7 

KAJAANI LA 3 3.9 4 6.3 15 3.9 35 3.5 8 2.2 5 1.6 2 2.8 0 2.0 27 2.5 
HAILUOTO 5 9.5 9 7.3 15 5.1 50 5.6 14 6.5 2 5.8 1 4.1 2 3.7 1 6.0 
KEMI AJOS 9 6.7 20 5.4 21 3.5 42 6.9 5 7.1 1 4.6 0 5.0 2 3.9 0 5.8 
KUUSAMO LA 4 4.3 6 2.9 27 3.0 27 3.7 4 2.6 1 1.7 3 2.2 5 2.0 21 2.5 

ROVANIEMI LA 4 3.1 20 5.0 27 3.7 34 3.3 4 3.9 0 2.0 2 1.4 6 3.7 2 3.7 
SODANKYLÄ 11 1.9 6 2.5 6 2.4 37 2.5 19 2.1 1 1.5 1 2.0 5 1.4 15 1.9 
IVALO LA 5 2.6 7 3.1 4 2.3 13 3.3 20 3.3 35 3.1 3 1.9 1 1.8 13 2.7 
KEVO 14 3.1 3 1.5 3 1.5 14 3.4 57 3.7 4 1.1 1 1.0 2 1.7 1 3.3 

N NE E SE S SW W NW Tyyntä Keski-                  

          nopeus

UTÖ 2.-5.,11.-14, 
HARMAJA 2.,4. 
RANKKI 2. 
ISOKARI 1.,2.,4.,13.,14.,19. 
TAHKOLUOTO 13.,14. 
VALASSAARET 4.,5.,13.,14. 
ULKOKALLA 2.,3.,13.,14. 
HAILUOTO 13.,14. 

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

asemilla määräaikaisilla kansainvälisillä havaintohetkillä 

tehtyjen havaintojen mukaan:  
UTÖ 4.,13. 
ISOKARI 13. 
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Säätietoja 100 vuotta sitten tammikuussa 1912

Vuodenaikaisennuste maalis-toukokuulle 
2012

Sääennätyksiä joulukuussa

Ylin lämpötila
9,9°C Jomala, Kemiö 26.12.2011,
Jomala, Salo, Helsinki  27.12.2011
Alin lämpötila 
-23,4 °C Enontekiö Näkkälä 12.12.2011
Suurin kuukausisademäärä
190 mm Kemiönsaari Kemiö kk
Suurin vuorokausisademäärä
33 mm Kemiönsaari Kemiö kk 9.12.2011
 

Suomen ennätykset joulukuussa
Ylin lämpötila
10,8 °C Salo Kärkkä 6.12.2006
Alin lämpötila
-47,0°C Pielisjärvi 21.12.1919
Suurin kuukausisademäärä
190 mm Kemiönsaari Kemiö kk  2011

Euroopan keskipitkien ennustei-
den keskuksen (ECMWF) 1. hel-
mikuuta julkaiseman vuodenai-
kaisennusteen mukaan kevään, eli 
maaliskuusta toukokuuhun ulottu-
van jakson keskilämpötilan arvioi-
daan olevan koko maassa 0,5...1,0 
astetta tavanomaista korkeam-

pi. Länsirannikolla poikkeama on 
vähän pienempi.
Sade-ennusteessa ei ole Suomen 
osalta selviä merkkejä suuntaan 
tai toiseen. Myöskään ilmanpai-
ne-ennusteessa ei ole lähes koko 
Euroopan alueella selviä poikkea-
mia suuntaan tai toiseen. Se voi 

merkitä sitä, että malli ennustaa 
tavanomaisia painelukemia, tai 
että malli ei pysty tässä tilantees-
sa ennustamaan selviä poikkea-
mia. 

Asko Hutila



ILMASTOKATSAUS 01/2012

Tammikuun 2012 lämpötila- ja sadekartat

Keskilämpötila (°C)

Medeltemperatur (°C)

Sademäärä (mm)

Nederbörd (mm)

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

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

yli -3
-5...-3
-7...-5
-9...-7
-11...-9
-13...-11
alle -13

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

yli 80
70...80
60...70
50...60
40...50
30...40
alle 30

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


