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Sisältö:

• Metsätuhoja aiheuttavat myrskyt Suomessa 

• Metsäpalovaara

• Lumituhot



Myrskypäivien lukumäärä merialueillamme 1994-2015
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Keskituuli (ms-1), kerran 50 vuodessa



Pinnanmuodot ja maapeite vaikuttavat tuulennopeuden 

alueelliseen vaihteluun





Esimerkki Forbion koealueelle 

Järvet ja maaston korkeus Tuulikerroin



Ilmastoskenaariot
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Tilanne tulevina vuosikymmeninä
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Ilmastonmuutoksen vaikutus on vielä  ?



Jatkotutkimusaiheita: Myrskyratojen mahdollinen muuttuminen?

Laurila. T., 2016



JOHTOPÄÄTÖKSIÄ VOIMAKKASTA TUULISTA

• Tuhoja aiheuttavien myrskyjen esiintyminen vaihtelee vuodesta toiseen. 

• Suomessa myrskyisyys ei ole lisääntynyt menneinä vuosikymmeninä ja 

ilmastonmuutoksen vaikutukset myrskyjen yleisyyteen vaihtelevat mallista toiseen

• Mahdollinen myrskyratojen muuttuminen ja rajuilmojen (ukkoset) esiintymistiheyksien 

muutokset voivat vaikuttaa tilanteeseen; tarvitaan vielä jatkotutkimuksia

• Roudattoman kauden lyheneminen ilmastonmuutoksen seurauksena lisää 

tuulituhoriskiä vaikka tuulisuus ei muuttuisikaan

• Yksityiskohtaisten maaston ominaisuuksia kuvaavien paikkatietojen ja tuuli-ilmaston 

avulla voidaan kartoittaa tuulituhoille alttiimmat alueet 



SUURPALOJEN MAHDOLLISUUS SUOMESSA



Palosuojelurahaston osittain rahoittama hanke 

marraskuu 2015-toukokuu 2016 

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/161478

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/161478


Päivien lukumäärä jolloin syttymisvaaraa kuvaavan metsäpaloindeksin 

arvo ennustaa suurta syttymisherkkyyttä

Vuodesta toiseen tapahtuva vaihtelu on suurta, vaihteluväli ~0-90 päivään



Ilmastonmuutoksen vaikutus suurehkojen yli 10 ha metsäpalojen määrään tulevina vuosikymmeninä pohjautuen Lehtonen et al. 

(2016) tuloksiin. Laskelmat pohjautuvat viiden eri ilmastomallin antamiin ilmastonmuutosarvioihin. Pystypalkki kuvaa mallien 

antamien ennusteiden vaihteluväliä ja ympyrä mallien pohjalta laskettua keskimääräistä ennustetta. 

Tilanne tulevina vuosikymmeninä



http://www.dn.se/nyheter/sverige/slutnotan-ar-pa-vag-att-na-miljardbelopp/

• Mahdollisen palon todelliset kustannukset lopulta

määräytyvät esimerkiksi tuhoutuneen puuston

määrästä, menetetyistä rakennuksista, jne. mutta

suuruusluokaltaan kustannukset näyttäisivät olevan

yli 50 milj. ja alle 100 milj. € / 10 000 ha.



JOHTOPÄÄTÖKSIÄ METSÄPALOISTA

• Yksittäisellä paikkakunnalla esiintyy Etelä-Suomessa lähes vuosittain säätilanne, 

joka mahdollistaisi syttyneen palon leviämisen suurpaloksi. Keski-Suomessa 

tällaisia tilanteita on noin joka kolmas vuosi ja maamme pohjoisosassa noin 

kerran 10 vuodessa. 

• Noin kerran 10 vuodessa pitkäaikaisen ja laaja-alaisen korkeapaineen 

seurauksena suurimmassa osassa maatamme metsät ovat erittäin 

syttymisherkkiä ja saman aikaisesti voimakas tuuli, korkea ilman lämpötila ja 

alhainen kosteus lisäävät mahdollisen palon leviämisen vaaraa. Tällaisia 

olosuhteita tavataan tyypillisesti vuosittain Etelä-Euroopassa ja Välimeren 

alueella. 

• Ilmaston lämmetessä tällaisten erittäin palovaarallisten tilanteiden arvioidaan 

yleistyvän tulevina vuosikymmeninä merkittävästi. 

• Aiempien selvitysten sekä Ruotsissa 2014 riehuneen palon kustannusten 

arvioiden mukaan kustannuksia kertyisi 5 000 – 10 000 € / palanut hehtaari. 

Kokoluokkaa 10 000 ha olevan suurpalon taloudelliset seuraamukset olisivat siis 

useita kymmeniä miljoonia euroja.



Kuva: Eija Vallinheimo

Lumituhot



Tykyn synty

Tykyn syntymiseksi vaaditaan:

1.Suuri määrä ilmassa olevaa kosteutta, yleensä sumua ja sumupilveä, joka ulottuu ylempänä maastossa 

olevaan puustoon ja

2.fysikaalinen tarttumismekanismi, joka kiinnittää veden puustoon.

Tuulella on tykkyyntymisessä kaksijakoinen rooli. Kertymisvaiheessa kohtalainen (3-6 m/s) tuuli edesauttaa 

kertymän kasvua. Tyynemmällä säässä latvukseen törmää aikayksikössä paljon vähemmän tarttuvia 

partikkeleita. Tuulen voimistuessa navakaksi alkaa jo syntynyttä lumikertymää varista oksistosta maahan. Tuulen 

lisäksi sään lämpeneminen selvästi suojan puolelle puhdistaa latvuksia.

Tykyn päälajit

Lumi voi päätyä puun oksistoon useiden eri mekanismien kautta. Runsaita lumikertymiä syntyy kuitenkin 

kahdella pääasiallisella tavalla:

•huurtumalla

•sadepartikkeleiden, erityisesti kostean lumen tarttumisen ja jäätymisen seurauksena.

Tykyn kaksi päälajia on huurretykky ja nuoskatykky.

Huurretykky on tykkylunta, joka on syntynyt suurimmalta osaltaan huurrekertymästä ja huurteen sitomista ns. 

tavallisia lumihiutaleita ja jääkiteitä. Huurre syntyy pilvi- ja sumupisaroista, joiden halkaisija on alle 0,1 mm.

Nuoskatykystä voidaan puhua silloin, kun tykkymassasta yli puolet on syntynyt kosteana satavasta lumesta tai 

kostean lumen sitomasta ns. tavallisista lumihiutaleista. Nuoskatykkykertymää kasvattaa myös vesisade (pisaran 

halkaisija yli 0,1 mm). Nuoskatykkyä syntyy tehokkaimmin kun lämpötila on 0 ja +0,5 asteen välillä. Lyhyet 

käväisyt pakkasen puolella voimistavat kertymän kasvua.

http://ilmatieteenlaitos.fi/tykky-eli-tykkylumi



(Lehtonen et al., 2014)

Kuva: Teuvo Hietajärvi Kuva: Ilari Lehtonen

Pääasiassa huurretykkyä Pääasiassa jäätynyttä nuoskatykkyä



Mallinnettu lumikorma (kgm-2) 11.-14. 

tammikuuta 2012. 

Valokuva on Hyytiälästä, joka on merkitty 

karttakuviin mustalla tähdellä. 

(Lehtonen et al., 2014)



Ilmastonmuutoksen vaikutus lumituhojen mahdollisuuteen

Pohjoisessa 

kasvaa ja 

etelässä 

pienenee

RCP8.5 

Mallinnettu talven suurin lumikuorma

(kgm-2) jaksolla 1981-2010. 

Mallinnettu talven suurin lumikuorma

(kgm-2) jaksolla 2070-2099. 



JOHTOPÄÄTÖKSIÄ LUMITUHOISTA

• Lumituhojen esiintyminen vaihtelee vuodesta toiseen. 

• Ilmaston lämmetessä sekä nuoska- että huurretykyn kertymiselle otollisten 

säätilanteiden esiintyminen näyttäisi lisääntyvän Itä- ja Pohjois-Suomessa 

(Pohjois-Karjala, Kainuu, Koillismaa ja Lappi) kasvavien sademäärien ja 

lisääntyvän ilman kosteuden takia. Muualla tykkylumikertymät ja metsien 

lumituhoriski pienenee, kun talvi lyhenee sekä talviset vesisateet ja 

suojasääjaksot yleistyvät.

• Lumituhojen määrään voi vaikuttaa metsähoidollisilla toimenpiteillä; mänty on 

alttiimpi lumituhoille kuin kuusi, harvennushakkuita ajoittamalla ja taimikoiden 

hoidolla



Kiitos 


