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Kohti avointa sää- ja ilmastodataa

Maksutonta dataa myös 
kaupalliseen käyttöön 
Muutoksia toteutetaan vaiheittain. 
Heti vuoden 2013 alussa ilmasto-
dataa on saatavilla maksuttoma-
na myös kaupalliseen käyttöön. 
Datan maksuttomuus onkin mer-
kittävä kehitysaskel datan kau-
pallisen käytön ja kaupallisiin 
sovelluksiin tähtäävän tutkimuk-
sen kannalta. Toivottavasti tämä 
johtaa myös siihen, että ilmasto-
tiedon käyttö eri aloilla yleistyy 
osana riskien arviointia. Ainakin 
kaivosalalla runsaisiin sateisiin liit-
tyvät riskit ovat osoittautuneet ali-
arvioiduiksi vuoden 2012 aikana.

Ilmastodatan irrotus- ja välitys-
kustannukset veloitetaan kuiten-
kin jatkossakin työhön käytetyn 
ajan perusteella. Koska ei-kaupalli-
seen tutkimukseen data on tähän-
kin saakka ollut maksutonta, tut-
kimusprojektien kannalta vuoden 
2013 alussa ei käytännössä tapah-
du suurta muutosta. Ilmastoda-
tan käyttöön liittyvien sopimus-
ten teko kuitenkin helpottuu ja 
esimerkiksi datan luovuttaminen 
eteenpäin yhteistyökumppaneil-
le on vapaata, mikä edellyttää toki 
asianmukaisia viittauksia datan 
alkuperäiseen lähteeseen.

Lämmitystarveluvut saatavilla jo 
vuoden alusta
Kiinteistön energiankulutuksen 
seurannassa tarvittavia lämmitys-
tarvelukuja aletaan julkaista mak-
sutta Ilmatieteen laitoksen verk-

kosivuilla heti vuodenvaihteessa. 
Tammikuussa 2013 julkaistaan 
vuoden 2012 toteutuneet lämmi-
tystarveluvut 16 vertailupaikka-
kunnalle kuukausi- ja vuositasol-
la. Tämän jälkeen kuukausittaiset 
ja vuosittaiset lämmitystarveluvut 
vertailupaikkakunnille ovat saa-
tavilla verkkosivuilla aina kunkin 
kuukauden ja vuoden päätyttyä ja 
ne voidaan myös ladata sivustolta 
taulukkomuodossa. 

Datan haku-, selaus- ja 
latauspalvelu
Laaja datan hakuun, selaamiseen 
ja lataamiseen tarkoitettu käyt-
töliittymä valmistuu ennen kesää. 
Silloin suuret määrät reaaliaikaisia 
säähavaintoja, meri- ja ilmastoda-
toja sekä sääennustemallin datoja 
tulee vapaasti ladattavaksi INSPI-
RE-direktiivin edellyttämässä, 
koneluettavassa muodossa. 

Arkistojen aarteita kiihkeästi 
odottaville tiedoksi: kaikkia pape-
rilla olevia ilmastohavaintoja ei 
suinkaan ole vielä digitoitu, kuten 
ei myöskään havaintoasemiin ja 
havainnontekoon liittyviä meta-
tietoja — työtä on vielä jäljel-
lä kymmeniksi vuosiksi nykyisellä 
digitointivauhdilla. Niinpä lataus-
palveluun tulee ilmastodatoja 
vuodesta 1959 alkaen. 

Ilmasto-oppaan Kartat, kuvaa-
jat ja datat –osioon liitetään datan 
latauspalvelu, jota kautta saatavil-
le tulee myös muutamia ns. pit-
kiä havaintoaikasarjoja. Lisäk-

si havainnoista interpoloidusta 
hiladatasta voidaan ladata kun-
takohtaisia lämpötilan ja sade-
määrän aikasarjoja sekä ilmaston-
muutosskenaarioita kuukausi- ja 
vuositasolla.

Neuvontapalvelut
Jotta monipuolisten tietojen käyt-
töönotto sujuisi mahdollisimman 
vaivattomasti ja kunkin tarkoituk-
seen sopivalla tavalla, valmistel-
laan myös avoimen datan käyt-
töön liittyviä neuvontapalveluita. 
Paitsi teknistä osaamista, tieto-
varantojen hyödyntäminen vaatii 
myös itse alaan liittyvää osaamis-
ta. Ilmastopalvelu tulee vastaa-
maan ilmastodatojen käyttöön 
liittyviin kysymyksiin parhaan-
sa mukaan. Ilmastopalvelu myös 
välittää ilmastodataa tarvittaes-
sa entiseen tapaan ja tuottaa jat-
kojalostettuja palveluita tilauk-
sesta. Toivomme myös aiempaa 
syvällisempää vuoropuhelua sii-
tä, miten ilmastotietoa voidaan 
hyödyntää.

Reija Ruuhela
ryhmäpäällikkö
Ilmastokeskus

Lisätietoja lämmitystarveluvusta:

http://ilmatieteenlaitos.fi/

lammitystarveluvut.

Ilmasto-opas.fi-portaali

http://ilmasto-opas.fi/fi/datat

Joulukuussa eduskunta käsittelee vuoden 2013 valtion budjettiesityksen yhteydessä myös 

Ilmatieteen laitoksen sää- ja ilmastodatojen avaamista aiempaa vapaammin maksuttomaan 

käyttöön. Muutos luo mahdollisuuksia ilmastotietojen paremmalle hyödyntämiselle ja 

ilmastoriskien arvioinnille yhteiskunnan eri aloilla. Ilmatieteen laitos on jo valmistautunut 

datan avoimen jakelun toteuttamiseen INSPIRE-direktiivin edellyttämällä tavalla. Mitä 

avoin ja maksuton data tarkoittavat ilmastopalvelussa käytännössä?
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Marsin tutkimuksesta johtolankoja myös Maan 
ilmakehän ymmärtämiseen

Viime kesänä, elokuun 6. päivänä 
Marsin pinnalle laskeutui tavallisen 
henkilöauton kokoinen ja -painoi-
nen NASAn Mars Science Labora-
tory (MSL) -kulkija, tuttavallisem-
min Curiosity-mönkijä. Kyydissä 
oli myös Ilmatieteen laitoksen val-
mistamat Marsiin suunnitellut kaa-
sukehän paine- ja kosteusmitta-
uslaitteet Marsin kaasukehän ja 
rajakerroksen tutkimista varten. 

NASAn ja Curiosity-mönkijän 
ensisijainen tavoite on etsiä merk-
kejä siitä, että Marsissa olisi joskus 
ollut elämälle suotuisat olosuh-
teet. Tämän selvittämiseksi Curio-
sity tutkii Marsin pintamateriaaleja 
ja kaasukehää sekä kaivaa ja poraa 
näytteitä marsperästä, joita se tut-
kii monipuolisen analyysilabora-
torion avulla. Voidaan sanoa, että 
Curiosity kirjaimellisesti porautuu 
Marsin ja sen ilmaston historiaan. 
Ilmakehätieteilijöitä kiinnostaa 
luonnollisesti eniten Marsin kaa-
sukehän tutkimus, ja mitä se voi 
mahdollisesti opettaa meille Maan 
ilmakehästä.

Nykyään Marsin hiilidioksidi-
kaasukehän pintapaine on noin 
7 hPa ja pintalämpötila vaihtelee 
jäisten napojen -130 °C:n ja päi-
väntasaajan jopa +20 °C:n välil-
lä. Vuorokauden aikainen lämpö-
tilavaihtelu on 60 – 90 °C, koska 
kaasukehä on harva eikä se pysty 
tasaamaan lämpötilanvaihteluita. 
Kosteutta kaasukehässä on hyvin 
vähän, mutta marsperän pinta-
kerroksessa jäätä on sitoutuneena 
korkeilla leveysasteilla jopa yli 50 
% ja kylminä öinä muodostuu ylei-
sesti ohut kerros huurretta.

Marsin tutkimus on viime vuosina ollut maailmanlaajuisesti näkyvästi esillä. Mukana on 

pienin panoksin myös suomalainen tiedeyhteisö, jonka tärkein tutkimuskohde on Marsin 

kaasukehä. Marsin tutkimus auttaa meitä ymmärtämään paremmin myös Maan ilmakehän 

käyttäytymistä.

Kuva 2: MSL toimessaan Marsin pinnalla (NASA, taiteilijan näkemys)

Kuva 1: MSL laskeutumassa Marsin pinnalle (NASA, taiteilijan 
näkemys)
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Marsin ja Maan ilmakehät 
samankaltaisia
Marsin ja Maan ilmakehät ovat 
lähisukulaisia keskenään ja käyt-
täytyvät samalla tavalla. Tämä 
johtuu siitä, että näiden planeetto-
jen pyörimisakselin kallistuskulmat 
ratatasoon nähden (Mars 25°, Maa 
23,5°) sekä pyörähdysaika akse-
linsa ympäri eli siis vuorokauden 
pituus (Mars 24 h 37 min) ovat 
suurin piirtein samansuuruiset. 

Kaasukehien sisäinen dynamiik-
ka on niin samankaltaista, että 
Maan ilmakehämalleja voidaan 
siirtää yksinkertaistettuina Marsiin 
jättäen mallien dynamiikkaytimet 
lähes entiselleen. Näin myöskin 
hienohilainen säänennustusmalli 
HIRLAM on muunnettu Mars-ver-
sioksi (MLAM) Ilmatieteen laitok-
sen ja Helsingin yliopiston yhteis-
työnä. Samalla periaatteella on 
siirretty myös muutamia Maan 
ilmakehän globaalimalleja Marsiin. 

Marsissa ei ole pintavesistö-
jä, eikä kasvillisuutta, ja sen kaa-
sukehä on hyvin kuiva. Tämän 
vuoksi Marsin sää on suhteellisen 
yksinkertainen Maahan verrattu-
na. Voidaan jopa sanoa, että Mar-
sin kaasukehä on yksinkertaistettu 
laboratoriomalli Maan ilmakehäs-
tä. Tutkimalla Marsin tarjoamaa 
yksinkertaistettua, dynamiikal-
taan maankaltaista kaasukehää 
voimme oppia jotain sellaista, joka 
Maassa jää vesistöjen, kasvillisuu-
den ja suuren kosteuden aiheutta-
mien efektien vuoksi näkemättä.

Viimeaikaisia havaintoja
Curiosity-mönkijän laskeutumis-
paikka oli Gale-kraatteri lähellä 
Marsin päiväntasaajaa. Se on alue, 
jossa on Marsin historian hämä-
rässä ollut mahdollisesti juokse-
vaa vettä. Tuolloin Marsin ilmasto 
on saattanut olla lämmin ja kos-
tea, siis täysin erilainen kuin tämän 
päivän harva, kylmä ja kuiva pla-
neetta. Tähän viittaavat aikai-
sempien Mars-luotainten tulok-
set. Gale-kraatteri on lupaava alue 
Curiosityn päätehtävän suoritta-
miseksi, mutta myös hyvin kiin-
nostava Marsin kaasukehän ja sen 
rajakerroksen tutkimisen kannalta.

Elokuussa tapahtuneen laskeu-
tumisen jälkeen Curiosity on tut-
kinut laajalti laskeutumisalueensa 
lähiympäristöä ja dokumentoinut 
liikkumisensa valokuvien avul-
la, joita NASA jakaa tehokkaas-
ti suurelle yleisölle. Ensimmäisten 
parin kuukauden havaintojen jäl-
keen MSL on pystynyt tarkenta-
maan aiempien Mars-laskeutuji-
en havaintoja Marsin geologiasta 
sekä marsperän koostumuksesta. 

Tähän mennessä MSL ei ole vie-
lä löytänyt kaasukehästä metaa-
nia, jota aiempien havaintojen 
mukaan olisi Marsissa äärimmäi-
sen pieniä määriä. Metaani on 
kiinnostava kaasu, sillä sen löyty-
minen Marsista olisi merkki joko 
geologisesta aktiivisuudesta tai 
jonkinlaisesta alkeellisesta elope-
räisestä aineksesta marsperässä.

Mönkijän kyydissä olevat Ilma-
tieteen laitoksen kaasukehän pai-
netta ja kosteutta havainnoivat 
instrumentit ovat tähän mennes-
sä tuottaneet jo noin 120 päivän 
mittaisen havaintosarjan. Kaa-
sukehän paine on nyt keskimää-
rin 8 hPa ja nousussa päivittäisen 
vaihtelun ollessa noin 10 prosent-
tia. Kosteushavainnot ovat vie-
lä validoitavana. Marsin kaasuke-
hän lämpötila on iltapäivisin nollan 
tuntumassa ja öisin noin -70 °C. 
Tämä suhteellisen leuto ympäris-
tö johtuu siitä, että Gale-kraatte-
ri sijaitsee lähes päiväntasaajal-
la. Tulosten julkistamisen suhteen 
NASA on hyvin varovainen ja 
pitää laatukontrollin itsellään. Siksi 
havaintoja saadaan tuoda suures-
sa mitassa julkisuuteen vasta 6 kk 
havaintojen jälkeen. 

Maan ilmakehän tutkimus hyötyy 
Marsista
Marsin ilmakehää mallinne-
taan aktiivisesti – jo vuonna 1975 
NASAn tutkijat ennustivat Viking-
luotainten laskeutumisolosuhteita 
ilmastomallilla melko onnistunees-
ti. MLAM:in tulokset Gale-kraate-
rille ovat nyt mielenkiinnon koh-
teena. Paikallisoloja tutkimme 
pylväsmallilla, jonka avulla voidaan 
yksityiskohtaisesti mallintaa mm. 
vesihöyryn siirtymisen fysiikkaa 
kaasukehän ja marsperässä oleile-
van jään välillä ja verrata tuloksia 
Curiosityn ainutlaatuisiin pintakos-

Kuva 3: Ensimmäiset painehavainnot kolmen vuo-
rokauden ajalta Marsin kaasukehässä

Kuva 4: Ensimmäiset lämpötilahavainnot kolmen 
vuorokauden ajalta Marsin kaasukehässä
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teushavaintoihin. Aiemmin MLAM 
jo ennusti Phoenix-napaluotaimen 
laskeutumissääolot ja pylväsmalli 
sen lidar-laitteen näkemät Marsin 
vesijääpilvet. (Kuva 5)

Nämä Marsin olosuhteissa teh-
dyt mallikokeet ovat tuottaneet 
menetelmäparannuksia, joita voi-
daan suoraan hyödyntää myös 
Maan säänennustus- ja ilmasto-
malleissa. Malleissa on esimerkiksi 
testattu ja paranneltu turbulenssi- 
ja jääpilvimenetelmiä koettelemal-
la niiden rajoja ja toimivuutta Mar-
sin ääriolosuhteissa. 

Marsin kaasukehän suuri pölyi-
syys on johtanut merkittäviin tar-
kennuksiin pölyn sironnan ja emis-
sion huomioimisessa yhteistyössä 
NASAn Jet Propulsion Laborato-
ryn (JPL) tutkijoiden kanssa. Tätä 
voi soveltaa myös Maan ilmake-
hämalleissa, ja toisaalta suomalai-
nen pylväsmalli oli pohjana JPL:n 
eksoplaneettojen kaasukehien 

yleiselle tutkimusmallille.
Marsin pinta-aineksen satel-

liiteilla mitattu suuri termisen 
hitauden paikallinen vaihtelu on 
puolestaan johtanut tarkem-
paan marsperän lämmön diffuu-
sion laskentatapaan. Kehitetty-
jä menetelmiä voidaan soveltaa 
Maassa esimerkiksi lumelle, jonka 
lämmönjohtavuus muuttuu nope-
asti lumen ikääntyessä. 

Jopa turbulenssin yleinen teoria 
saattaa laajeta, sillä Marsin ohuen 
kaasukehän voimakkaat lämpösä-
teilyefektit on otettava huomioon 
aikaisemmasta poikkeavalla taval-
la. Maassahan konvektion aihe-
uttama terminen turbulenssi 
lämmittää ilmaa lämpimän alus-
takerroksen yllä, mutta Marsissa 
päivittäinen voimakas turbulenssi 
joutuukin jäähdytystöihin. 

NASAn Curiosity-mönkijän 
sekä muiden Marsia havainnoivi-
en tutkimuslaitteiden myötä uusi 

ikkuna Marsin historiaan on vähi-
tellen avautumassa. Näyttää entis-
tä todennäköisemmältä, että Mars 
on jossain vaiheessa ollut nykyistä 
merkittävästi lämpimämpi ja kos-
teampi. Tämä herättää kysymyk-
sen siitä, miksi Maan kanssa hyvin 
samankaltainen planeetta  Mars on 
ajautunut nykyiseen olotilaansa. 
Ehkäpä Marsin ja sen kaasukehän 
tutkimus pystyy antamaan meille 
uusia johtolankoja myöskin Maan 
ilmakehän pitkäaikaisen käyttäy-
tymisen ymmärtämiseen.

Ari-Matti Harri
Tutka- ja avaruusteknologian tut-
kimuspäällikkö, Ilmatieteen laitos
Hannu Savijärvi 
Meteorologian professori 
Helsingin yliopisto.

Kuva 5: MLAM-mallin ennustama tuulikenttä MSL:n laskeutumispäivälle Galen kraatterin alueella
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Harvinainen keijusalama havaittiin jälleen

Ilmatieteen laitoksen tutkija Panu Lahtinen tallensi harrastuksena operoimallaan 

automaattikameralla 26.10. klo 00:46 Viron rannikolla esiintyneen keijusalaman. 

Näitä yläsalamoihin kuuluvia ukkospilvien yläpuolella esiintyviä valoilmiöitä havaitaan 

Suomessakin säännöllisesti, joskin vähänlaisesti. Salamafysiikan ja yläilmakehän 

tutkimuksen kannalta ilmiö on erittäin mielenkiintoinen.

Ukkonen on kaikille tuttu ilmiö. 
Läheskään kaikki eivät kuiten-
kaan tiedä, että ukkospilvi vai-
kuttaa myös sen yläpuoliseen 
ilmakehään. Näistä valoilmiöistä 
käytetään nimitystä yläsalamat. 
Ensimmäiset kuvatut, ja siten var-
mat yläsalamahavainnot saatiin 
niinkin myöhään kuin 1989 Yhdys-
valloissa. Suomen ensimmäiset 
yläsalamat havaitsi vuonna 2009 
pieksämäkeläinen Timo Kantola 
meteorikameransa avulla. Tämän 
jälkeen harrastajat ovat olleet-
kin entistä tietoisempia etsimään 
ottamistaan valokuvista myös 
yläsalamoita.

Automaattikamera kuvaa läpi yön
Ilmatieteen laitoksella lumitutkija-
na työskentelevä Panu ei seuraa 
ukkosia ammatikseen, ainakaan 
vielä, vaan se on hänen harrastuk-
sensa. Vuoden 2009 ensimmäis-
ten Suomen yläsalamahavain-
tojen innoittamana hän, yhtenä 
muutamasta muusta harrastajas-
ta, hankki tarkoitukseen sopivan 
automaattikameran ja asensi sen 
asuntonsa ikkunalaudalle. Samal-
la aloitettiin FinSprite-yhteistyö-
projekti Ursan myrskybongaus-
jaoston kanssa yläsalamoiden 
järjestelmällisemmäksi havainnoi-
miseksi. Kamera on alunperin val-
vontakameraksi suunniteltu hyvin 
herkkä Watec WAT-902H3 Ulti-
mate, joka on löytänyt paikkan-
sa myös ammattilaisten yötaivas-
ta tarkkailevissa laitteistoista niin 
meteorien kuin yläsalamoidenkin 
tapauksessa. Kameran hankinnan 
lisäksi hän ohjelmoi kuvausoh-
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pi. Vuoden saldo, 78 000 maasa-
lamaa Suomessa, on vain hieman 
yli puolet keskimääräisestä. Lahti-
sen havaitsema tapaus osoittautui 
erittäin mielenkiintoiseksi, koska 
ukkosalue ei ollut kovinkaan raju 
eikä se tuottanut paljon salamoi-
ta. Lisäksi salamanpaikantimen 
havainnoista löytyi kuvanottohet-
keltä yhteensä kahdeksan paikan-
nettua salamaniskua. Tapaukses-
ta tuleekin hyvä lisä talvikaudella 
tehtävään tutkimukseen. Päälim-
mäisenä tavoitteena onkin yritää 
selvittää, mikä näistä iskuista var-
sinaisesti liipaisi keijusalaman ja 
millä tavalla nuo kahdeksan iskua 
liittyvät toisiinsa ja keijusalamaan.

Yläsalamatutkimus on viime 
vuosina saanut paljon arvostusta 
Euroopassa. Mittavien tutkimus-
kampanjoiden sekä satelliittimit-
tausten avulla pyritään saamaan 
entistä parempaa tietoa näistä 
vielä melko tuntemattomista ilmi-
öistä. Yläsalamoiden yhteydessä 
on havaittu myös korkeaenergis-
tä gammasäteilyä (eng. terrestrial 
gamma-ray flashes).

Antti Mäkelä

jelman, joka tallentaa kamerasta 
saatavasta videosta reaaliajassa 
koostekuvia, joissa jokaiseen pik-
seliin tallennetaan kirkkain arvo 
halutulta ajanjaksolta (tässä tapa-
uksessa 60 sekuntia). Varsinaisten 
kuvien lisäksi jokaisen loppuku-
vaan poimitun pikselin tarkka aika 
tallennetaan erilliseen tiedostoon. 
Mahdollisimman tarkka aikatieto 
onkin tärkeää, jotta kuva voidaan 
myöhemmin yhdistää Ilmatie-
teen laitoksen havaintoaineistojen 
kanssa: Kuvauskoneen kellon on 
siis oltava mahdollisimman hyvin 
oikeassa ajassa.

Lokakuun 25. ja 26. päivän väli-
senä yönä onnisti, sillä kamera oli 
tallentanut onnistuneesti Viron 
rannikolla esiintyneen ukkosen 
synnyttämän keijusalamaryhmän. 
Havainto varmistettiin heti seuraa-
vana päivänä Ilmatieteen laitoksen 
salamanpaikantimen havainnois-
ta: Itse yläsalamaa salamanpai-
kannin ei havaitse, mutta yläsa-
lamaa edeltävän maasalaman se 
havaitsee.

Yläsalamoita esiintyy noin 10 - 
100 kilometrin korkeudella. Niis-
tä erotetaan kolme eri lajia: punai-
set keijusalamat (engl. red sprite), 
rengasmaiset kajosalamat (elves) 

ja ukkospilvien huipuista ylös-
päin suuntautuvat viuhkasalamat 
(blue jet, gigantic jet). Nyt havait-
tu keijusalama on yläsalamoista 
yleisimmin havaittu laji. Yläsala-
mat eivät ole “tavallisen” maasa-
laman kaltaisia läpilyöntejä pilven 
ja maan välillä, vaan ne ovat seu-
rausta maasalamasta: Sopivassa 
tilanteessa maasalama voi aihe-
uttaa erittäin nopean, voimak-
kaan ja laaja-alaisen muutoksen 
ukkospilven sähkökentässä. Muu-
toksen vaikutus tuntuu aina noin 
100 km:n korkeudella ionosfääris-
sä asti. Raju sähkökentän muutos 
kiihdyttää alkeisvarauksia, jotka 
puolestaan törmäävät yläilmake-
hän typpi- ja happimolekyyleihin. 
Viritystilan purkautuessa emittoi-
tuu valoa kyseiselle viritystilalle 
ominaisella aallonpituudella. Lop-
putuloksena syntyy punaisen ja 
sinisen väreissä hohtavia yläsala-
moita. Värintuottomekanismi on 
siten samankaltainen revontulien 
kanssa, joskin itse ilmiöt ovat poh-
jimmiltaan erilaiset.

Mukava lisä vaisuun 
ukkoskauteen
Tilastojen mukaan ukkoskausi 
2012 oli keskimääräistä vaisum-

Merialueiden jäätyminen alkoi

Tilastojen mukaan marraskuu 
oli koko maassa tavanomaista lau-
hempi. Maa-alueilla poikkeama 
oli Ahvenanmaan noin astees-
ta Pohjois-Lapin runsaaseen nel-
jään asteeseen. Merialueilla mar-
raskuu oli kahdesta runsaaseen 
kolmeen astetta keskimääräistä 
lämpimämpi. 

Marraskuun loppupuolella alkoi 
jäätä muodostua Perämeren poh-
joisosan sisimpiin lahtiin. Kuun 
lopussa Perämeren pohjukan sisä-
saaristossa oli 1 - 5 cm paksua uut-
ta jäätä. Meriveden pintalämpötila 
oli Perämerellä alle viiden asteen 
ja keskimääräiseen verrattuna pin-

tavesi oli puolesta puoleentoista 
astetta lämpimämpää.

Selkämerellä pintaveden läm-
pötila vaihteli välillä 4° - 6°C ja 
Suomenlahdella välillä 4° - 8°C. 
Pohjoisella Itämerellä vesi oli noin 
kahdeksanasteista. Keskimääräi-
seen verrattuna Suomenlahti oli 
noin kaksi astetta lämpimämpi, 
kun taas Selkämeri ja Pohjois-Itä-
meri olivat vain hiukan keskimää-
räistä lämpimämpiä.

Marraskuun vaihtuessa joulu-
kuuksi sää kylmeni ja jään muo-
dostus lisääntyi.

Jouni Vainio
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Marraskuun lumikatsaus

Lapissa lumitalvi jatkui, maan eteläosissa lähes lumetonta; kuukausi päättyi etelän 

lumimyrskyyn

Kuukauden alkaessa yhtenäisen 
lumipeitteen raja kulki suunnil-
leen Virolahdelta Lahden kautta 
Tampereen itäpuolelle ja edelleen 
lähes pohjoiseen Pietarsaaren tie-
noille. Yli 10 cm paksu lumikerros 
löytyi Lapista ja Koillismaalta sekä 
paikoin Ilomantsin seudulta ja 
Kainuusta. Eniten lunta eli 34 cm 
oli Sallan Värriötunturilla. Lauha 
sää sulatti kuukauden alkupäivi-
nä lumet suuresta osasta Etelä- ja 
Keski-Suomea, mutta pohjoiseen 
lunta kertyi lisää. Kuukauden 5. 
päivänä lumiraja oli vetäytynyt lin-
jalle Tohmajärvi-Rautavaara-Kemi. 
Vähintään 20 cm:n hankia löy-
tyi suuresta osasta Lappia, Koillis-
maalta ja Ylä-Kainuusta. Enonteki-
ön Karesuvannossa lunta oli jo 40 
cm. 

Lunta satoi 6.-7.11. Itä-Suomen 
pohjoisiin maakuntiin 5-10 cm ja 
osaan Länsi-Suomeakin muuta-
mia senttejä. Maan lounaisosissa 
oli edelleen jokseenkin lumeton-
ta. Lumi pysyi edellä mainituilla 
alueilla maassa muutamia päiviä, 
mutta lauhat säät sulattivat lumen 
10. päivän jälkeen. Niinpä kuukau-
den puolivälissä lumiraja oli vetäy-
tynyt kohti koillista ja kulki täl-
löin linjalla Ilomantsi-Kajaani-Kemi 
(kuva ohessa).  Maan pohjoisosis-
sa lumen määrä pysyi samana tai 
paikoin kasvoikin. Osassa Pohjois-
Lappia lumensyvyys oli 40 cm:n 
luokkaa. 

Kuukauden puolivälin jälkeen 
hyvin lauha sää ja ajoittaiset vesi-
sateet sulattivat lunta, ja lumiraja 
vetäytyi entistä pohjoisemmaksi. 
Paikoin jo 3-4 viikkoa maan peit-
tänyt lumi katosi Kainuusta ja Poh-
jois-Karjalan korkeimmilta pai-
koilta. Lumiraja kulki 25. päivänä 

Kuusamon eteläosista Rovanie-
men eteläpuolelle ja Pelloon. Koil-
lismaalla ja Etelä-Lapissa lunta oli 
pääosin alle 10 cm, Keski- ja Koil-
lis-Lapissa 10–30 cm sekä Luoteis-
Lapissa 30–45 cm. Lumisimpia 
paikkoja olivat Enontekiön Näk-
kälä ja Karesuvanto sekä Kittilän 
Kenttärova. 

Sään muuttuessa kuukau-
den loppupäivinä talviseksi myös 
maan etelä- ja keskiosissa sateet 
tulivat lumena. Lumisateet oli-
vat kuitenkin suurelta osin heik-
koja. Kuukauden päättyessä ete-
läisimpään Suomeen saapui 
etelästä myrskymatalapaine lumi-
sateineen. Kuukauden viimeisen 
aamuna lunta oli ehtinyt kertyä 

etelärannikolle paikoin noin 10 cm.  
Muualla maan etelä- ja keskiosis-
sa lumipeite oli epäyhtenäinen tai 
maa oli kokonaan paljas. Yhtenäi-
sempi lumiraja oli linjalla Ilomant-
si-Puolanka-Ylitornio. Vähintään 
20 cm:n lumihankia löytyi Sodan-
kylän pohjoispuolelta, ja lumisinta 
seutua olivat Enontekiö sekä Muo-
nion ja Kittilän pohjoisosat, missä 
lumensyvyys oli 35–45 cm. Kuu-
kauden suurin lumensyvyys 49 cm 
mitattiin jo 13.11. Sallan Värriötun-
turilla. 

Juha Kersalo

101020

20

30

40

40

40

40

40

30

30

30

20

20

20

20

20

10

0

-

-

-

+

+

+

0

Lumensyvyys 15.11.2012



10 ILMASTOKATSAUS 11/2012

Lauha marraskuu päättyi lumipyryyn ja 
pakkasiin

Marraskuu oli koko maassa tavanomaista lauhempi ja maan pohjoisosassa tavanomaista 

sateisempi. Sen sijaan maan länsiosassa oli selvästi tavanomaista vähäsateisempaa.

Kuukauden alkaessa oli maamme 
kaakkoispuolella korkeapaine ja 
Skandinavian länsipuolella mata-
lapaineen alue, niiden välistä alkoi 
jälleen lauhaa ja kosteaa ilmaa vir-
rata etelästä maahamme, mikä 
päätti lokakuun lopulla olleen kyl-
män kauden.  Sateita saatiin koko 
maassa, ja ne tulivat etelässä vete-
nä, pohjoisessa myös lumena ja 
räntänä. Matalapaineen alue siir-
tyi maamme yli itään, jolloin sää 
muuttui kuivemmaksi ja vähän 
kylmemmäksi. Syvenevä mata-
lapaine liikkui 6. päivänä maan 
kaakkoisosan yli koilliseen, ja sen 
yhteydessä saatiin maan etelä- ja 
itäosassa sadetta, joka tuli osak-
si lumena.  Tämän jälkeen suur-
säätila muuttui ja luoteesta levi-
si kuivempaa ja kylmempää ilmaa. 
Päivälämpötila jäi maan keski- ja 
pohjoisosassa nollan alapuolelle. 

Kymmenennen päivän tienoil-
la liikkui korkeapaineenselänne 
maamme yli itään, ja sen jälkeen 
alkoi uudelleen lauhaa ilmaa vir-
rata lounaasta.  Lauha ilmavirtaus 
jatkui pari päivää.  Syvä matalapai-
ne liikkui 12. päivänä Perämeren yli 
koilliseen, ja sen jälkipuolella alkoi 
jälleen kuivempaa ja kylmempää 
ilmaa levitä luoteesta maahamme. 

Heikko korkeanselänne liikkui 
13. päivänä maamme yli itään ja 
lauhaa ilmaa levisi jälleen maaham-
me. Ilmavirtaus oli nyt läntisempi 
kuin edellisellä kerralla, mikä mer-
kitsi sitä, että Skandinavian vuo-
riston aiheuttama Föhn-ilmiö nos-
ti lämpötiloja maan länsiosassa. 
Tässä yhteydessä mitattiinkin kuu-
kauden ylin lämpötila, kun lämpö-

tila kohosi 15. päivänä Jomalabys-
sä Ahvenanmaalla 9,4 asteeseen. 
Lauha sää jatkui lähes kahden vii-
kon ajan tuulen puhaltaessa etelän 
ja lännen väliltä.

Marraskuun viimeisellä viikolla 
suursäätilassa tapahtui huomat-
tava muutos, kun Pohjois-Venä-
jälle ja Fennoskandian pohjois-
osiin alkoi vahvistua korkeapaine 
ja Keski-Eurooppaan muodos-
tua matalapaine, jolloin vallitseva 
ilmavirtaus kääntyi idänpuoleisek-
si ja sää alkoi kylmentyä. Lämpö-
tila laski pakkasen puolelle maan 
eteläosaa myöden. Erillinen mata-
lankeskus liikkui Itä-Euroopas-
ta pohjoiskoilliseen, jolloin idän 
ja koillisen välinen tuuli voimistui 
maan etelä- ja keskiosassa. 

Kuukauden viimeisenä päi-

vänä matalapaineeseen liittyvä 
lumisadealue saapui maan etelä-
osaan aiheuttaen harvinaisen voi-
makkaan lumimyräkän, nk. Ant-
ti-myrskyn. Tuuli yltyi eteläisillä 
merialueilla myrskyksi, ja suurin 
tuulennopeus, 29 m/s, mitattiin 
Kirkkonummen Mäkiluodossa. 
Lunta satoi runsaasti etelä- ja lou-
naisrannikolla, ja vuorokautinen 
lumensyvyyden kasvu oli yleisesti 
10–20 cm. Tuuli ja runsas lumisade 
vaikeuttivat suuresti liikennettä ja 
aiheuttivat sähkökatkoksia.  Maan 
pohjoisosassa oli samaan aikaan 
kireää pakkasta, ja Kittilän Pokas-
sa mitattiin kuukauden alin lämpö-
tila -30,0 astetta.

Asko Hutila

Kuva:Pauli Jokinen 30.11.2012
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Pimeät marraskuut

Marraskuu on monen mielestä yksi masentavimmista kuukausista – lunta ei ole juurikaan 

maassa, aurinko ei näyttäydy, pimeä tulee varhain, jouluvalot eivät vielä valaise maisemaa. 

Onko marraskuu ikinä ”valoisa” vai onko se aina tasaisen harmaa? Kuinka marraskuussa 

havaittava auringonpaisteen määrä suhtautuu muihin viileän vuodenajan kuukausiin? 

Koska osassa Lappia kaamos 
alkaa jo marraskuun loppupäivinä, 
kohdistuu tämä seuraava tarkas-
telu maan eteläosaan (Helsinki-
Vantaan lentoaseman mittauspis-
te), jossa voi potentiaalisesti olla 
auringonpaistetta enemmänkin 
mikäli sääolot sen vain sallisivat. 

Vantaalla voisi olla auringon-
paistetta teoriassa marraskuussa 
noin 224 tuntia (laskettuna päivän 
pituuden mukaan). Käytännössä 
maksimi on kuitenkin lähempänä 
199 tuntia jos lasketaan viimeisten 
50 vuoden ajalta jokaisen mar-
raskuun päivän suurin auringon-
paisteen määrä ja summataan ne 
yhteen. Kuinka lähelle tätä luke-
maa on sitten yksittäisenä marras-
kuuna päästy? 

Viimeisten vuosikymmeni-
en aurinkoisin marraskuu koet-
tiin Vantaalla vuonna 1988, jolloin 
auringonpaistetta kertyi ”jopa” 
79 tuntia. Havaintojen mukaan ei 
siis aurinkoisimpanakaan marras-
kuuna päästy lähelle teoreettis-
ta maksimia vaan auringonpais-
teen kokonaiskesto (79h) oli vain 
noin 40 % havainnoista lasketusta 
teoreettisesta maksimista (199h). 
Marraskuu on siis valoisimmillaan-
kin yksi pilvisimmistä kuukausis-
ta sillä vain joulukuussa suhdelu-
ku on vielä pienempi, 30 %. Viileän 
vuodenajan kuukausista helmi-
kuussa on eniten potentiaalia sille, 
että päästään lähimmäksi havain-
noista laskettua teoreettista mak-
simia (65 %).

Tyypillisesti aurinko näyttäytyy 
Vantaalla marraskuussa noin 37 
tunnin ajan eli alle 20 % potentiaa-
lisesta paisteajasta. Marraskuu on 
siis käytännössä aina melko pilvi-
nen (ainakin Vantaalla). Lumipei-
te voi kuitenkin tuttuun tapaan 
kompensoida tätä pimeyttä. Epä-
tieteellisesti arvioituna Vantaan 
yksi valoisimmista marraskuista oli 
vuonna 1988, jolloin paistetunte-
ja oli 79 ja yhdeksänä vuorokaute-
na oli lunta vähintään viisi sentti-
metriä maassa ja 27 päivänä maa 
oli ainakin osittain lumen peittä-

mä. Ehkä synkin marraskuu koet-
tiin Vantaalla vuonna 1974, jolloin 
aurinko näyttäytyi yhteensä vain 
viiden tunnin ajan ja ohut lumiker-
ros oli maassa vain muutaman päi-
vän ajan.  

Marraskuuta voidaan syystä-
kin pitää synkkänä kuukautena, 
ainakin sään suhteen. Pilvisyys on 
etelässä runsasta valoisimpina-
kin vuosina eikä ”valaisevaa” lumi-
peitettä saada välttämättä joka 
vuosi. 

Pauli Jokinen

Kuva: Helsinki-Vantaan lentoaseman auringonpaistetunnit (h) mar-
raskuussa vuosina 1971–2012. Vuoden 2008 summasta puuttuu yhden 
päivän arvo.
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Pohjolassa sää kylmeni vasta 
aivan kuukauden lopussa
Pohjolassa marraskuu oli ylei-
sesti 1,5 -3 °C tavanomaista läm-
pimämpi. Suuren osan kuukaut-
ta vallitsi lauha etelän ja lounaan 
välinen ilmavirtaus, ja vasta aivan 
kuukauden lopussa sää kylmeni 
huomattavasti. Tässä yhteydes-
sä saatiin paikoin runsaita vesi- ja 
lumisateita. Suhteellisesti lämpi-
mintä oli Etelä-Norjan itäosissa, 
missä poikkeama oli noin +4 °C. 
Pohjolan korkein lämpötila 16,9 °C 
mitattiin 21. päivänä Etelä-Norjas-
sa (Bingsa/Ålesund) föhn-tuulen 
ansiosta.  Kylmintä oli puolestaan 
30.11. Ruotsin Lapissa (Karesuan-
do), missä lämpötila laski -32,4 
asteeseen. 

Kuukausi ei ollut erityisen satei-
nen, joskin paikoin mitattiin jopa 
kaksinkertaisia sademääriä kes-
kimääräiseen verrattuna. Näin oli 
tilanne Norjan Finnmarkissa Suo-
men Käsivarren ja päälaen välis-
sä. Määrällisesti eniten eli 555 
mm satoi Etelä-Norjassa (Brek-
ke i Sogn). Suurin vuorokausisade 
110 mm mitattiin 10. päivänä vähän 
etelämpänä (Haukeland-Store-
vatn, Hordaland). 

Kuukauden lopussa voimakas 
matalapaine yhdessä lämpimän 
Itämeren ja isojen järvien kans-
sa synnytti vuodenaikaan nähden 
runsaita sateita Etelä-Ruotsin itä-
rannikolla (Östergötland, Söder-
manland) ja Vänern-järven länsi-
puolella (Värmlanti, Taalainmaa). 
Useilla lähellä rannikkoa olevil-
la paikoilla satoi 27.–28.11. jopa 
yli 60 mm (Tystberga 77 mm).  

Kovimmat tuulet liittyivät 7. päi-
vänä Lofooteilla olleeseen syvään 
matalapaineeseen. Ruotsin Lapin 
eteläosissa ja Jämtlannissa tuuli 
yltyi myrskyksi. Suurin keskituulen 
nopeus oli 28 m/s ja puuskano-
peus 33 m/s (Stekenjokk). 

Lokakuun lopussa jo melko 
pitkälle etelään ulottunut lumi-
raja vetäytyi marraskuun aikana 
Ruotsissa pohjoisemmaksi niin, 
että 20.–25.11. maa oli lumeton 
jopa Merenkurkun pohjoispuolel-
la saakka. Kuukauden päättyessä 
lunta oli etelässä aina Smoolantiin 
asti, mutta kapea rannikko välillä 
Sundsvall-Haparanda oli vieläkin 
lähes lumeton. Tuntureilla lunta 
kertyi ajoittain runsaasti. Ruotsissa 
suurin lumensyvyys 62 cm mitat-
tiin 19. päivänä (Katterjåkk), ja 
Pohjois-Norjassa Lyngenin ase-
malla (Troms) oltiin lähellä metriä 
kuukauden puolivälissä. 

Keski- ja Itä-Euroopassa hyvin 
lämmintä
Brittein saarilla ja Iberian nie-
mimaalla marraskuu oli 0 - 2 °C 
tavanomaista viileämpi ja muual-
la Länsi-Euroopassa melko tavan-
omainen. Alppien alueella, Italias-
sa ja Itä-Euroopassa oli sen sijaan 
2 - 4 °C tavallista lämpimämpää. 
Kuukauden alkupuolella oli ajoit-
tain jopa kesäisen lämmintä. Ylim-
mistä lämpötiloista mainittakoon 4. 
päivänä Sveitsissä (Vaduz) mitat-
tu 21,5 °C ja 11. päivänä Itävallassa 
(Weier) mitattu 21,0 °. Koko Euroo-
pan ylin lämpötila 31,4 °C mitattiin 
2.11. Kreikan Kreetalla (Heraklion) 
ja alin lämpötila -36,1 °C Pohjois-

Venäjällä (Hoseda Hard) 29.11. . 
Sateet jakautuivat hyvin epä-

tasaisesti jopa yhden valtionkin 
alueella. Alppien alueella ja Sak-
sassa satoi paikoin yli kaksinker-
taisesti, paikoin taas jäätiin noin 
30 %:iin tavanomaisesta. Harvi-
naisen runsaita sateita esiintyi 
10. – 13.11. Pohjois-Italiassa, missä 
mitattiin paikoin 400 – 500 mm:n 
kokonaissademääriä. Voimakkai-
ta tulvia esiintyi mm. Venetsias-
sa ja Roomassa.  Slovenian puolel-
la (Kredarica) mitattiin 5. päivänä 
215 mm:n vuorokausisade. Brittein 
saarilla esiintyi tulvia 20. – 25.11. 
useiden matalapaineiden aihe-
uttamien sateiden vaikutukses-
ta. Lumipeitettä alkoi kertyä vasta 
aivan kuukauden lopussa sään kyl-
metessä. Alpeilla lämpötilan nolla-
raja laski alle kilometriin, ja uutta 
lunta satoi 1500 m:n korkeudel-
la paikoin yli puoli metriä. Sveit-
sin Davosissa (Daten SLF) mitat-
tiin 28.11. lumen kertymäksi 68 cm.  

Arktiksella ja osassa Pohjois- 
Aasiaa poikkeuksellisen 
lämmintä
Arktisella alueella lämpötilapoik-
keamat olivat paikoin poikkeuk-
sellisen suuria. Novaja Zemljan 
pohjois- ja itäpuolella oli jopa noin 
15 °C tavanomaista lämpimämpää, 
ja laajat alueet näiden saarten ja 
Huippuvuorten välillä olivat vie-
lä kuukauden päättyessäkin jäät-
tömiä. Suhteellisesti kylmintä oli 
Kanadan arktisella alueella, mis-
sä keskilämpötila oli lähellä tavan-
omaista. Siellä jäätilannekin oli 
lähempänä normaaliolosuhteita. 

Marraskuun säätapahtumia Pohjolassa ja 
maailmalla

Marraskuussa erityisesti pohjoisella pallonpuoliskolla oli laajoilla alueilla hyvin 

lämmintä. Arktisella alueella lämpötilapoikkeama oli paikoin poikkeuksellisen suuri. 

Aivan kuukauden lopussa Pohjolassa ja osassa Keski-Eurooppaa sää muuttui talviseksi.
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Siperian itäisimmissä osis-
sa lämpötilapoikkeama oli jopa 
+10 asteen luokkaa, ja ainoas-
taan Mongoliasta Länsi-Siperi-
aan ulottuvalla vyöhykkeellä oli 1 
- 3 °C tavallista kylmempää. Maan-
osan kylmyyspiste oli Itä-Siperias-
sa (Tompo), missä kuukauden 30. 
päivänä mitattiin -47,7 °C. Saudi-
Arabian Mekassa lämpötila kohosi 
4. päivänä 40 asteeseen. 

Läntisellä Tyynellä valtamerellä 
kehittyi pari trooppista matalapai-
netta. Niistä ”Bopha” aivan kuu-
kauden lopussa kehittyi ensim-
mäisen luokan taifuuniksi. Hyvin 
epätavallista oli, että se kehittyi 
lähellä päiväntasaajaa. Kuukau-
den viimeisenä päivänä taifuu-
nin keskus sijaitsi noin 4 ° poh-
joista leveyttä uuden Guinean 
pohjoispuolella.

Yhdysvalloissa vähäsateista ja 
itäosissa tavallista kylmempää
Pohjois-Amerikassa suhteellisesti 
kylmintä oli Alaskassa ja itäisessä 
Kanadassa, missä oli paikoin 5 - 7 
°C tavallista kylmempää. Useim-
missa USA:n itäisissä osavaltioissa 
oli pari, kolme astetta tavanomais-

ta kylmempää, ja maan länsipuo-
liskolla saman verran lämpimäm-
pää. Kalliovuorten ympäristössä 
marraskuu oli paikoin (Colorado) 
jopa kolmanneksi lämpimin. Näyt-
tää hyvin todennäköiseltä, että 
päättyvä vuosi on USA:ssa mit-
taushistorian lämpimin. Tammi-
marraskuu on ollut 0,6 °C lämpi-
mämpi kuin tähän asti lämpimin 
tammi-marraskuu vuonna 1934. 
Sateita tuli USA:ssa laajalti taval-
lista vähemmän, sillä keskisade-
määrä 30 mm on kahdeksannek-
si pienin vuonna 1895 alkaneessa 
tilastoinnissa.  Floridassa ja muu-
tamassa koillisrannikon osavaltios-
sa koettiin toiseksi kuivin marras-
kuu. Atlantilla ei syntynyt yhtään 
trooppista matalapainetta Sandy-
hurrikaanin jälkeen. Sen sijaan eri-
tyisesti länsirannikkoa koettelivat 
tavanomaiset syysmyrskyt. Kali-
forniassa (Clear Creek) satoi 29. 
päivänä 205 mm erään tällaisen 
myrskyn yhteydessä. 

Myös eteläisellä pallonpuoliskol-
la laajalti hyvin lämmintä
Australiassa sikäläinen kevät päät-
tyi hyvin lämpimänä, sillä mar-

raskuun keskimääräinen ylin läm-
pötila oli neljänneksi korkein ja 
Etelä-Australiassa jopa toisek-
si korkein yli 60 vuoden mittaus-
sarjan aikana. Erityisen lämmintä 
oli kuukauden viimeisellä viikolla 
mantereen keski- ja kaakkoisosis-
sa. Victorian osavaltiossa (Ouyen) 
29.11. mitattu 45,8 °C on uusi osa-
valtion marraskuun lämpöennätys. 
Vielä kuumempaa oli 15.11., jolloin 
lämpötila kohosi Länsi-Australi-
assa (Roeburne) 46,4 asteeseen. 
Uudessa Seelannissa kuukausi oli 
sitä vastoin kuiva, aurinkoinen ja 
harvinaisen kylmä.

Tavanomaista lämpimämpää 
(poikkeama +1…+3 °C) oli myös 
Etelä-Amerikassa mm. osissa Bra-
siliaa. Etelä-Afrikassa koettiin pari 
hyvin kuumaa sääjaksoa. Maa-
pallon korkein lämpötila 46,5 °C 
mitattiin siellä 29.11. (Vioolsdrif). 
Myös Pohjois-Afrikassa oli laajoilla 
alueilla 2 - 4 °C tavanomaista läm-
pimämpää. Vielä mainittakoon, 
että Kanariansaarilla esiintyi hyvin 
voimakkaita sadekuuroja. Suurin 
sademäärä 151 mm mitattiin 7.11. 
(Puerto de la Crus).

Juha Kersalo

Kuva. Lämpötilan poikkeama marraskuussa 2012 kauden 1981-2010 keskiarvosta. Lähde:NOAA
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Helsinki Kaisaniemi Jokioinen

Jyväskylä Kauhava

Joensuu Kuusamo

Sodankylä Utsjoki Kevo

Marraskuussa 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.

November 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. 

Marraskuun lämpötiloja
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Jyväskylä Kauhava
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Sodankylä Utsjoki Kevo

Marraskuun sademääriä

Marraskuussa 2012 mitatut vuorokauden sademäärät 

millimetreinä.

Dagliga nederbördsmängder (mm) i november 2012 på 

några orter.
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Havaintoasema Keskilämpötila Ylin lämpötila  Alin lämpötila  

  °C °C °C  

    2012 1981– 2012 Päivä 2012 Päivä  2012 1981– Suurin Päivä 2012 1981– 
  2010       2010    2010 

Marraskuun kuukausitilasto

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

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

UTÖ 5.6 3.9 9.3 2 -4.4 30 2 56 63 10 28 - 0 
JOMALA 4.0 2.6 9.4 15 -5.3 30 12 58 71 8 11 - 0 
KAARINA YLTÖINEN 3.6 1.0 8.4 12 -7.9 30 11 41 68 8 14 - 1 
HANKO TVÄRMINNE 4.8 2.5 9.1 3 -6.6 30 4 98 72 26 30 - 1 
HELSINKI-VANTAA 3.2 0.4 8.3 12 -8.1 30 10 63 73 22 5 - 1 

HELSINKI KAISANIEMI 4.2 1.6 8.9 14 -7.5 30 6 80 70 19 5 - 2 
JOKIOINEN 2.7 -0.2 8.2 12 -8,7 30 13 60 57 13 14 - 1
TRE-PIRKKALA 2.1 -0.6 7.7 12 -9.6 30 15 43 51 10 14 - 2 
LAHTI 2.1 -0.6 7.7 21 -9.2 30 11 72 58 14 5 - 2 
KOUVOLA ANJALA 2.7 -0.3 7.6 12 -8.1 30 14 76 66 17 5 - 2 

NIINISALO 2.0 -1.0 7.4 12 -9.5 30 14 42 59 10 11 - 3 
JÄMSÄ HALLI 1.4 -1.4 7.2 21 -10.3 30 14 39 54 7 11 - 3 
JYVÄSKYLÄ 1.1 -2.0 7.6 21 -10.2 29 13 36 54 9 3 - 4 
PUNKAHARJU 1.3 -1.4 7.1 21 -10.4 30 13 48 53 7 7 - 4 
SEINÄJOKI PELMAA 1.9 -1.1 7.7 22 -9.9 30 15 33 45 8 11 - 3 

KAUHAVA 1.9 -1.5 7.9 22 -9.5 30 13 29 43 8 11 - 3 
ÄHTÄRI 1.0 -2.0 7.3 22 -10.3 29 15 36 54 9 11 - 4 
VIITASAARI 1.1 -1.9 7.8 22 -11.3 30 12 36 49 14 3 - 5 
MAANINKA HALOLA 0.7 -2.2 7.5 22 -12.7 29 12 43 50 12 3 - 4 
JOENSUU 0.2 -2.6 6.9 22 -14.0 29 16 57 50 15 3 - 3 

LIEKSA LAMPELA -0.1 -3.3 7.0 22 -13.8 30 14 47 47 10 3 - 5 
HAAPAVESI -0.1 -3.0 6.5 22 -14.4 29 15 29 40 12 3 - 5 
KAJAANI -0.6 -3.6 7.0 22 -14.1 29 16 48 42 15 3 0 6 
VALTIMO -0.4 -3.3 7.2 22 -13.5 29 15 81 49 14 3 - 7 
HAILUOTO 0.9 -1.9 6.3 22 -11.2 29 13 48 47 9 11 - 5 

SIIKAJOKI REVONLAHTI 0.2 -2.7 7.5 22 -15.1 29 15 33 44 8 3 - 6 
KUUSAMO -3.3 -5.9 4.0 22 -22.5 29 28 58 51 10 3 25 12 
PELLO -2.8 -6.3 3.8 11 -20.4 30 22 72 41 14 10 7 11 
ROVANIEMI -2.6 -5.5 4.1 21 -16.2 29 25 80 50 11 3 21 13 
SODANKYLÄ -4.1 -7.1 3.2 22 -22.0 30 24 70 39 12 3 30 14 

MUONIO -5.5 -8.5 2.0 11 -27.6 30 30 46 37 6 3 30 16 
INARI SAARISELKÄ -4.9 -7.4 2.1 22 -22.1 30 30 45 43 6 3 35 22 
SALLA VÄRRIÖTUNT -4.0 -6.5 3.0 22 -16.5 28 29 56 42 9 12 46 20 
KILPISJÄRVI -5.0 -7.6 4.6 22 -19.9 20 30 32 34 8 11 30 21 
KEVO -5.1 -8.3 3.3 22 -19.2 10 28 35 28 10 5 19 18 

 Lumen syvyys 

Sademäärä mm 15.pnä cm

Pa
kk

as
pä

iv
iä
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Marraskuun päivittäiset tiedot

   HELSINKI-VANTAA   TURKU ARTUKAINEN   TAMPERE HÄRMÄLÄ   LAPPEENRANTA 

 
 1 4.2 6.4 0.1   6.3 8.6 1.3 1.5 3.7 6.4 -1.3   1.6 4.4 -2.9   
 2 5.8 7.3 2.7 14.1 6.4 8.5 3.8 9.8 4.8 5.8 2.0 3.8 2.4 4.1 0.2 7.9 
 3 5.4 7.5 2.0 0.5 3.9 8.3 1.3   5.4 6.8 2.5 2.3 3.2 4.6 2.6 5.3 
 4 1.6 4.2 -0.5 0.1 2.7 5.4 -0.9 1.3 1.6 4.2 -0.9   1.7 4.7 0.7   
 5 3.2 5.0 1.0 21.7 3.1 4.3 1.0 1.6 1.9 2.9 -0.4   -0.3 1.8 -3.5 11.2 
 6 0.6 3.7 0.0 6.1 2.6 3.9 1.7 1.7 1.2 2.8 -1.4 0.7 0.8 2.6 0.3 2.6 
 7 2.1 4.1 -0.4 0.0 3.8 5.6 0.8 0.1 1.2 3.6 -1.6 2.0 0.2 1.7 -0.9 0.7 
 8 1.8 3.9 0.2   2.5 4.9 -1.7   -0.1 3.0 -1.3   -0.3 1.5 -1.5   
 9 -1.9 1.7 -4.0   -0.2 3.0 -3.4 1.0 -3.9 0.7 -6.8   -2.1 -0.2 -3.4   
 10 2.0 4.0 -4.9 0.5 5.0 7.1 -3.4 3.1 1.6 3.5 -6.3 1.6 -1.0 1.8 -3.7 0.3 

 11 4.8 5.5 3.6 0.7 7.4 8.3 6.4 5.2 4.1 4.7 3.2 6.5 1.8 3.1 0.5 1.8 
 12 6.0 8.3 4.3 0.0 6.1 8.8 4.7   5.1 7.9 4.3 1.7 5.4 7.0 3.0   
 13 1.5 4.6 -0.4   3.8 4.8 1.0 1.2 0.5 4.9 -1.4 0.3 1.2 4.8 -0.9   
 14 6.4 8.3 -1.2 4.8 7.5 8.3 3.8 8.1 5.4 7.3 -1.9 10.2 2.8 6.5 -3.0 1.1 
 15 6.2 8.0 4.7 1.0 6.0 8.7 2.6 0.3 4.6 6.6 3.1 0.9 5.1 6.8 4.5 2.2 
 16 4.0 7.1 1.0 0.0 4.8 6.3 1.4   2.8 3.4 1.7   2.4 4.9 0.8   
 17 6.6 8.2 4.8 0.6 7.2 7.9 6.3 0.1 5.7 7.0 3.4 1.0 4.5 6.3 2.6 0.9 
 18 4.8 6.3 4.4 1.3 7.0 7.7 6.4 0.8 4.7 5.8 4.1 1.3 3.6 5.9 2.7 1.0 
 19 4.3 5.7 2.6   5.1 7.4 3.1   3.6 5.5 2.2   3.1 4.3 1.6   
 20 6.2 7.2 3.6 0.4 6.9 7.5 5.5   5.1 6.0 3.3 0.6 4.9 5.8 1.7 0.2 

 21 7.0 7.8 6.3 0.0 7.6 7.8 7.2 0.1 6.8 7.7 5.2   6.2 6.6 5.0   
 22 5.1 6.5 3.5 1.0 6.1 7.9 5.2 4.0 5.2 7.3 4.4 0.7 4.2 5.8 2.6 0.1 
 23 6.0 7.4 3.4 0.6 6.5 7.2 5.1   5.2 6.3 3.7   4.1 5.7 1.9 0.3 
 24 5.8 7.1 3.5 0.7 5.6 7.2 3.2 2.7 4.2 6.0 1.8 4.1 5.1 6.0 4.5 4.1 
 25 4.1 5.6 2.9 2.6 3.6 5.5 2.5   3.1 4.2 2.6 2.1 3.4 4.9 2.7 4.5 
 26 1.4 2.9 0.4   1.7 2.6 0.1   1.9 3.0 -0.6   2.1 2.7 0.7   
 27 0.7 2.1 -0.3 0.9 1.4 2.6 0.6   1.0 2.3 0.2   0.7 2.0 0.2 0.2 
 28 -1.2 0.4 -1.6 0.7 -0.2 2.1 -1.2 1.4 -2.5 0.4 -3.2   -3.3 0.3 -4.5 0.3 
 29 -3.5 -1.6 -3.9 1.8 -2.5 -1.0 -3.1 1.9 -4.3 -2.8 -5.8   -4.5 -3.9 -5.1   
 30 -6.2 -3.5 -8.1 3.3 -5.5 -2.2 -7.5 6.7 -7.0 -5.0 -9.3 3.0 -7.3 -4.7 -9.6 8.5 

  3.2 5.1 1.0  4.1 5.8 1.8  2.4 4.3 0.2  1.7 3.6 -0.0 
     63.4    52.6    42.8    53.2
 
 
   VAASA KLEMETTILÄ   KUOPIO SAVILAHTI   OULUNSALO PELLONPÄÄ  ROVANIEMI 

 1 5.3 7.3 0.2   1.9 4.6 -2.1   1.7 3.6 -3.9   -1.0 2.7 -6.2 4.7 
 2 4.2 5.3 2.2 2.4 2.3 3.3 1.1 4.3 1.6 3.7 -0.2 2.6 0.5 2.6 -0.5 2.6 
 3 5.8 6.9 5.2   2.7 4.2 0.4 10.6 2.8 3.7 1.5 9.5 0.2 0.5 -0.2 11.2 
 4 3.2 5.6 0.2 0.2 2.4 4.0 0.1 0.2 1.5 2.6 0.6 2.7 -0.4 0.0 -0.6 8.2 
 5 3.5 5.2 2.1 0.0 2.3 3.3 0.7   1.5 2.9 -0.8   -0.7 0.2 -1.9 4.1 
 6 -1.1 2.5 -2.8 1.5 0.5 2.5 -0.1 6.7 -0.7 1.0 -3.8   -1.7 0.3 -2.3 0.3 
 7 1.2 4.2 -1.1 0.2 -1.0 -0.1 -1.8 0.9 -0.7 0.3 -1.4   -3.3 -2.0 -3.8 0.2 
 8 1.2 2.2 -0.6   -0.6 0.5 -1.5 0.1 -1.0 0.8 -3.4   -7.0 -3.8 -8.8 0.3 
 9 -0.8 1.5 -2.9   -2.7 -0.3 -3.9   -4.7 -1.5 -7.5   -7.2 -5.7 -8.9 0.3 
 10 3.3 5.7 -2.2 0.0 -1.0 1.1 -4.9 2.2 -0.3 2.9 -7.3 2.7 -2.7 0.8 -9.6 4.5 

 11 5.6 7.1 4.1 9.6 1.5 2.1 0.8 4.4 3.0 4.0 2.0 5.2 2.0 2.9 0.7 3.9 
 12 4.9 7.0 3.9 2.4 4.0 5.4 1.1 2.5 2.9 4.3 1.3 0.8 -0.2 1.4 0.0 5.6 
 13 0.7       -0.3 4.2 -1.5   -0.6 3.0 -2.4   -4.4 0.2 -5.3   
 14 4.6 7.4 -2.3 0.2 1.9 5.0 -1.7 0.6 -0.7 3.5 -5.2 0.3 -5.2 -0.5 -9.7 2.6 
 15 4.6 6.6 3.2   3.2 5.0 2.5   1.6 4.1 -1.6   -0.7 1.6 -1.7 0.2 
 16 2.4 4.3 -0.6 0.0 1.5 3.3 0.5   -1.0 1.7 -5.0 0.6 -2.2 1.2 -7.1 1.8 
 17 3.7 6.1 -0.2   3.3 4.2 2.0 0.1 1.5 2.3 0.5 0.4 -0.2 1.1 -1.0 2.0 
 18 5.2 6.1 3.6 2.4 4.4 5.9 3.8 2.5 4.1 5.1 2.2 3.8 1.9 2.5 -0.7 8.3 
 19 2.4 4.9 0.2 3.6 3.3 4.5 1.5 0.4 1.6 3.8 0.3   -1.2 1.6 -2.5 0.1 
 20 5.2 6.0 1.1 1.0 4.1 4.6 1.8 5.7 1.5 3.1 -1.5 1.2 -3.7 -2.3 -6.9 1.2 

 21 7.1 7.5 5.9 0.0 6.4 7.6 4.2 0.1 5.3 6.2 3.0 2.6 2.9 4.1 -2.4 3.1 
 22 6.2 7.5 5.6 0.0 5.3 7.9 4.0 0.3 5.3 7.4 4.7 3.6 3.2 4.0 2.8 6.5 
 23 5.9 6.3 5.0 0.3 4.1 5.4 2.7 0.9 4.6 4.9 4.3 2.8 2.2 2.9 1.5 4.0 
 24 5.1 6.3 4.6 3.3 4.6 5.8 4.0 5.1 3.8 4.8 2.8 1.4 1.0 1.5 0.3 3.9 
 25 3.6 5.2 3.4 0.0 3.1 4.4 2.5 0.2 2.7 3.3 1.3   0.2 1.4 -0.1 0.0 
 26 2.0 3.7 0.8   1.1 2.5 0.2   1.0 2.7 -0.1   -1.5 0.0 -2.7 0.0 
 27 0.8 2.1 0.3   -1.8 0.9 -4.8 0.1 -4.1 -0.1 -8.0   -8.0 -2.2 -11.5   
 28 -4.0 0.3 -5.1 0.0 -6.0 -4.1 -8.6   -10.3 -6.4 -12.1   -14.3 -11.4 -15.0   
 29 -7.4 -4.2 -8.7 0.0 -9.6 -8.4 -10.7   -12.5 -11.5 -13.6   -13.8 -12.9 -16.2   
 30 -8.7 -7.3 -9.8 0.0 -10.1 -9.1 -10.8 1.0 -10.9 -10.5 -12.0   -13.3 -11.5 -15.1   

  2.5 4.5 0.5  1.0 2.7 -0.6  0.0 1.9 -2.2  -2.6 -0.6 -4.5 
     27.1    48.9    40.2    79.6 

 

 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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Marraskuun 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 3 6.5 9 14.3 10 11.7 5 10.9 17 10.5 26 10.3 16 10.1 13 7.7 0 10.4 
KIIKALA LA 2 5.1 14 6.1 8 3.0 16 4.8 15 4.4 23 3.7 19 3.2 2 2.6 1 4.1 
HKI-VANTAAN LA 4 3.8 13 7.5 4 6.4 7 4.9 17 5.3 26 5.0 19 5.2 8 3.9 2 5.3 
HARMAJA 3 5.2 13 7.5 7 12.7 3 9.5 20 8.8 23 9.4 23 7.4 7 5.9 0 8.4 

RANKKI 5 3.5 12 11.2 4 9.6 7 5.9 19 6.9 27 7.4 20 5.5 5 4.5 1 7.0 
ISOKARI 1 10.7 8 11.2 13 9.0 8 9.6 25 9.9 20 7.7 13 8.2 12 9.2 0 9.1 
TRE-PIRKKALAN LA 2 5.0 11 5.9 4 4.7 15 3.5 21 3.6 23 3.9 11 3.7 2 2.7 11 3.6 
TAHKOLUOTO 2 6.6 6 6.2 13 4.3 18 7.0 22 9.2 20 9.3 11 10.0 9 9.4 0 8.1 

JYVÄSKYLÄ LA 4 3.6 4 5.3 10 4.5 17 2.4 31 2.5 9 2.0 17 2.7 6 4.2 2 2.9 
VALASSAARET 2 4.5 3 3.6 1 2.7 13 4.3 28 6.6 27 6.6 10 5.9 14 10.0 1 6.5 
KUOPIO LA 4 3.0 7 5.3 10 5.9 9 3.7 26 4.7 17 3.9 18 4.5 6 4.1 3 4.4 
ULKOKALLA 2 4.7 3 6.0 9 9.1 15 7.5 27 9.3 20 9.4 11 8.3 14 9.1 0 8.7 

KAJAANI LA 1 3.0 6 3.2 11 4.4 11 3.1 26 3.0 18 3.1 12 4.6 5 5.1 8 3.3 
HAILUOTO 2 5.1 5 3.7 11 4.9 18 5.3 31 8.6 15 10.9 7 8.4 11 10.3 1 7.8 
KEMI AJOS 3 5.3 7 3.9 14 3.2 19 5.9 20 8.6 17 9.9 9 6.7 10 7.6 0 6.8 
KUUSAMO LA 2 1.8 5 2.3 16 2.7 12 3.4 17 4.1 16 3.6 14 3.9 8 3.8 10 3.1 

ROVANIEMI LA 1 2.6 11 2.8 22 2.9 14 3.1 18 5.2 21 3.9 7 3.7 5 5.1 1 3.7 
SODANKYLÄ 2 1.4 1 1.3 8 1.5 26 2.0 25 2.8 12 2.9 11 3.3 8 2.2 7 2.3 
IVALO LA 1 3.4 7 2.3 2 1.6 3 1.7 17 2.9 36 3.3 7 3.9 6 4.1 21 2.5 
KEVO 12 2.7 2 1.3 1 1.0 8 1.9 47 3.1 4 1.0 3 3.0 16 5.7 8 3.0 

N NE E SE S SW W NW Tyyntä Keski-                  

          nopeus

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

asemilla määräaikaisilla kansainvälisillä havaintohetkillä 

tehtyjen havaintojen mukaan:  
UTÖ 1.,2.,7.,11.,12.,14.,15.,18.,20.,27.-30. 
HKI-VANTAAN LA 30.
HARMAJA 12.,20.,28.-30. 
RANKKI 29.,30. 
ISOKARI 1.,2.,7.,18.,20.,29.,30. 
TAHKOLUOTO 7.,12.,20.,21. 
ULKOKALLA 10.,12.,19.,22.,30. 
HAILUOTO 1.,10.,12-14.,16.,18.,19.,21.,22. 
KEMI AJOS 10.,11.,18. 
KEVO 13.

HARMAJA 30. 
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Säätietoja 100 vuotta sitten marraskuussa 1912

Vuodenaikaisennuste tammi-maaliskuuksi 2013

Sääennätyksiä lokakuussa

Ylin lämpötila
16,0°C Hämeenlinna Katinen 3.10.2012
Alin lämpötila 
-25,2 °C Salla Naruska 26.10.2012
Suurin kuukausisademäärä
191 mm Merikarvia Tuorila Alakylä
Suurin vuorokausisademäärä
53 mm Kauhajoki Kuja-Kokko 5.10.2012
 

Suomen ennätykset lokakuussa
Ylin lämpötila
19,4 °C Helsinki Malmi 2.10.1985
Alin lämpötila
-31,8°C Sodankylä 22.10.1968
Suurin kuukausisademäärä
228 mm Vihti Hiiskula 2006

Euroopan keskipitkien ennustei-
den keskuksen (ECMWF) 1. jou-
lukuuta 2012 julkaiseman vuo-
denaikaisennusteen mukaan 
tammikuusta maaliskuuhun 2013 
ulottuvalla jaksolla kolmen kuu-
kauden keskilämpötila on Poh-
jois-Euroopassa ja Länsi-Venäjällä 
tavanomaista, pohjoisosassa jopa 

selvästi tavanomaista korkeampi.
Jakson sademäärä on maan 

eteläosassa jonkin verran tavan-
omaista pienempi, mutta maan 
keski- ja pohjoisosassa ei ole sel-
vää poikkeamaa suuntaan tai 
toiseen.

Ilmanpaine-ennusteen mukaan 
korkeapaineen painopiste on 

maamme eteläpuolella, mikä mer-
kitsee varsinkin maan keski- ja 
pohjoisosassa sitä, että lauha län-
sivirtaus on siellä vallitsevana.  
Sekä lämpötila- että sade-ennus-
te ovat hyvin sopusoinnussa sekä 
keskenään että ilmanpaine-ennus-
teen kanssa..

Asko Hutila
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Marraskuun 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 3,0
1,5...3,0
0,0...1,5
-1,5...0,0
-3,0...-1,5
-4,5...-3,0
alle -4,5

yli 4,0
3,5...4,0
3,0...3,5
2,5...3,0
2,0...2,5
1,5...2,0
alle 1,5

yli 90
80...90
70...80
60...70
50...60
40...50
alle 40

yli 120
110...120
100...110
90...100
80...90
70...80
alle 70


