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YLEISET LUMIOLOSUHTEET 

Pallaksen säähän on vaikuttanut suuresti muutaman päivän kestänyt voimakas 
lumisadealue, joka on värjännyt maiseman uudestaan täysin valkoiseksi. Talviset 
lämpötilat ovat saapuneet myös tunturiin. Sunnuntai-maanantai välisenä yönä alkanut 
ja keskiviikkoaamuna loppunut lumisade toi alueelle noin 30 senttimetriä uutta 
pakkaslunta. Tuulet alkoivat idänsuunnalta ja kääntyivät sadealueen kulkiessa länteen. 
Satanut lumi oli suhteellisen raskasta ja se jäi hyvin kiinni tuntureille. Myös tuulet 
pysyivät lumisateen aikana maltillisina, mikä tarkoitti sitä, että vain harvoista paikoista 
lumi liikkui tuulen mukana pois avotunturista. Idänpuoleisille rinteille kertyi lunta 
eniten. Paikoitellen aurinkoisilla seinämillä lumi lämpeni lähelle nollaa.   

Peruslumitilanne tunturissa on monin paikoin heikko, mutta uusi lumi kerrytti lunta 
tunturiin lähes kaikkialle vähintään tuon 30 senttimetriä. Tämä paransi lumitilannetta 
harrastajien näkökulmasta ja kauden kestoa ajatellen erityisen paljon. Käytännössä 
vain tunturien huipulta ja satuloista tuuli vei pehmeän lumen mennessään ja kovetti 
pinnan. Kaikkialla muualla lumi on pysynyt useamman päivää jo hyvin pehmeänä. 
Lännenpuoleisilla rinteillä lumi tiivistyi sekä lämpötilan että tuulen ansiosta hieman 
kansimaiseksi kerrokseksi. Käytännössä kaikilla alueilla lumi tiivistyi keskiviikon aikana 
ja menetti pakkaslumimaista tuntumaa. Tulevat kylmät yöt ”jäädyttävät” lunta 
uudelleen.  

Paikoitellen uuden lumen alla löytyy kiviä ja niiden olemassaolo pehmeän lumen alla 
kannattaa tiedostaa. Tällaisia paikkoja ovat muun muassa Palkaskuru, Pyhäkuru ja sen 
pohja, Pyhäkeron rinteet, Orotuskeron länsiharjanteet ja Laukukeron yläosat länteen 
aukeavilla rinteillä.  

Itse lumen pinta tunturissa on tällä hetkellä mukavan pehmeää useimmilla 
ilmansuunnilla ja erittäin aaltoilevaa pintaa löytyy vain korkeimmilta tunturialueilta ja 
satuloista. Pehmeän lumen alla oleva pinta on pääsääntöisesti kovaa ja tasaista ja se 
tulee esiin useimmiten tuulen puhaltaessa pois pehmeän lumen etenkin tuntureiden 
yläosista.    

Vapaalaskijat voivat valita tunturista lähes ilmansuunnan kuin ilmansuunnan. 
Laskijoiden kannattaa pitää silmällä tuulen suunnan muutoksia ja huomioida lumen 
liikkuminen – keskittyä tuulen suojapuolille ja nauttia siellä pehmeästä lumesta. 
Keskiviikkona upeimpia laskualueita olivat Paratiisikurun kaikki seinämät, Orotuskero ja 
Soilenrinne. Vatikurun perällä ja Taivaskeron rinteellä lähempänä Laukukeroa pinta oli 
hyvin tasaista paksulla uudella lumella varustettuna - kurun perällä hieman aaltoilevaa. 
Pyhäkeron rinteet olivat erittäin tasaisia. Hissioffarit Laukukerolla olivat päivässä varsin 
laskettuja.  

Myös tunturihiihtäjille lumityyppi on tällä hetkellä erittäin otollinen, sillä suksi uppoaa 
mukavasti pehmeän pinnan läpi. Alla oleva kova lumikansi antaa mukavan pinnan 



liikkua. Ainoastaan itäpuolen rinteillä pehmeän lumikannen alla oleva lumi on 
huomattavasti epätasaisempaa.   

Metsissä lumi tasaista ja pakkaslunta. Tulevina päivinä metsien lumi kostuu eniten ja 
päivälämpötilojen noustessa lähelle nolla se nuoskaantuu. Pääsääntöisesti uuden 
lumen alla on melko kantava pinta maastohiihtäjille. Vaikka lumi ei olekaan 
teräshankea, se kannattaa liikkujia nyt erityisen hyvin. Hyvin aurinkoisissa rinteissä ja 
puiden lähellä lumi voi mennä läpi.   

Vaikka uutta lunta onkin tullut tuntureille reilusti, lumitilanne ei vieläkään ole erityisen 
hyvä. Tulevat viikot näyttävät miten kevät etenee – viikon 15 lämpötilojen ennustetaan 
nousevan jo reilusti suojan puolelle. Hyvin ohutlumiset alueet voivat tällöin palaa puhki 
useamman lämpimän päivän jälkeen.  

Purojen äärellä kannattaa pyrkiä kiertämään itse vesialueet, sillä lumikannet eivät usein 
ole tarpeeksi paksuja kestämään hiihtäjiä – myös kevään lämpötilat voimistavat 
purojen virtauksia ja lisäävät lumen sulamista heikentäen kansien kantavuutta.  
Vatikurun lumikannen läpi on pudonnut puroon viime viikkoinakin hiihtäjiä – 
rinnealueen pohja Vatikurussa on saatu kunnostettua konevoimin eikä ajetuilla alueilla 
riskiä enää ole, mutta kurun pohja hotellia kohti kannattaa yhä huomioida tilanne asian 
tiimoilta. Notkoissa pinta voi murtua kovan kulutuksen jälkeen. Niillä joen alueilla, joissa 
kannen vahvuudesta epävarmuutta, kannattaa liikkua puron reunamilla ja ylittämään 
purot vain niistä kohdista, joissa lumi on paksuimmillaan.   

Lumivyöryjen osalta tunturialueilla kannattaa olla varovainen yli 30 asteisissa 
maastonkohdissa ja niiden alapuolisilla alueilla. Tunturialueella liikkuessa kannattaa 
huomioida harjanteiden, joen uomien ja niiden lähellä olevien rinteiden lumimassat. 
Tuulet ovat muodostaneet useisiin paikkoihin merkittäviä lippoja, joita ei huonon 
näkyvyyden aikaan tunturissa liikkuessa huomaa. Samoilla alueilla kulkiessa on 
mahdollisuus lumivyöryn kaukolaukaisuun rinteen alapuolelta. 

Tunturissa liikkuessa kannattaa myös huomioida mm. reittimerkintöjen jääminen 
peittoon kuurasta ja nietostamisesta johtuen. Esimerkiksi osa Hetta-Pallas tikkatien 
reittimerkeistä on yhä kuorrutettu lumella, eikä esimerkiksi pimeällä merkkien 
heijastimia voi nähdä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PYHÄKURU 

• Pyhäkurun lumitilanne on poikkeuksellinen vallitsevista tuulista johtuen – tällä 
hetkellä Pyhäkurussa tasainen uuden lumen kansi, joka on alkanut tuulen 
johdosta laattaantumaan   

• Lumi on hyvin tasaista kurun alueella - lähempänä satulaa se on 
epätasaisempaa, tuulen pieksemää ja kovempaa 

• Viimeisten viikkojen aikana Pyhäkurussa tapahtunut kaksi lumivyöryä, toinen 
Lehmäkeron seinämällä lämpötilan kohoamisesta johtuen ja toinen Pyhäkeron 
laidalla tuiskulumilaatan syntymisestä johtuen 

• Alueella lunta useissa kohdin keskimääräistä selvästi vähemmän, joten hiihtäjän 
mahdollista vaikuttaa useisiin kerroksiin lumipakassa 

• Lumessa useassa kohdassa tällä hetkellä paksuhko fasettilumikerros uuden 
lumen / tuiskulumikannen alla, joka aiheuttaa paikoittain epävakautta. 
Paksumman lumen alueella alempana kyseinen kerros ohuempi ja se esiintyy 
huomattavasti epämääräisemmin 

• Pitkään säilyviä heikkoja kerroksia edelleen paksun lumen alueilla  
• Säätilan muutoksia ja etenkin lumen liikettä kannattaa tarkastella, sillä tuulen 

suunnat muuttuvat jatkuvasti ja se puolestaan otettava huomioon lumisateiden 
yhteydessä syntyvän tuiskulumilaatan esiintymiseen.  

Pyhäkurun lumitilanne tällä hetkellä on poikkeuksellinen tavallisiin talviin; lunta on 
alueella keskimääräistä reilusti vähemmän, sillä idänpuoleiset tuulet ovat tyhjentäneet 
aluetta hyvin. Suurimmassa osassa aluetta lunta on vain n. 50 – 70 cm. Viime päivien 
tuulet ja lumisateet ovat tuoneet kuruun monin paikoin paljon uutta lunta, jopa yli 
puoli metriä tuulen suojaisiin korkeuksiin.  

Kulkijan tulee huomioitava pinnan läheisyydessä oleva koko kurualuetta koskeva 
heikko kerros, joka tällä hetkellä reagoi useissa testeissä, vaikkakaan ei kovin herkästi. 
Myös kyseisen kerroksen päälle mahdollisesti syntyvä uusi tuiskulumilaatta voi 
muuttaa tilannetta hyvinkin nopeasti herkemmäksi.  

 

LUMIVYÖRYT KEVÄÄLLÄ  

Pallaksen alueella tapahtui viikolla 8 yhteensä kolme lumivyöryä. Pyhäkurussa 24.2. 
keskellä päivää tapahtunut varsin suuri lumivyöry oli laskuporukan aiheuttama. Vyöryn 
kruunu oli noin 70 cm korkea, vyöryalueen ollessa käytännössä koko kuru alkaen 
Lehmäkeron kulmasta, pohjoisen laskubowlin laskijan vasemmasta reunasta ja 
päättyen eteläisen laskubowlin laskijan vasempaan reunaan. Vyöryn kertymäalue 
koostui käytännössä koko Pyhäkurun pohjasta. Vyöry lähti liikkeelle pohjia myöten. 
Toinen vyöry tapahtui lumikissan aiheuttamana Palkaskurussa. Vyöry oli leveydeltään 
noin 200 m ja pituudeltaan noin 50 metriä. Myös tämä lähti pohjia myöten, kruunun 
ollessa paksuudeltaan jopa yli metrin. Paikoitellen lunta kertyi kurun pohjalle yli 3 
metriä. Myös Lommoltunturissa tapahtui vyöry itäpuolen seinämillä samalla viikolla.  

Myös Keimiötunturilla tapahtui lauantaina 13.2. lumivyöry tunturin järven puoleisella 
koilliseen aukeavalla jyrkällä. Vyöry oli maltillisen kokoinen, eivätkä vyöryn laukaisseet 
lumilautailijat loukanneet itseään. 

Viimeisimmät lumivyöryt olleet Pyhäkurussa Lehmäkeron puoleisella seinämällä ja 
Pyhäkeron puoleisella rinteellä viikolla 13. Molemmat vyöryt ovat tulleett pohjia 



myöten. Lehmäkeron vyöryllä leveyttä ollut noin 50 metriä, Pyhäkeron vyöryllä 
hieman enemmän. Molempien laattojen paksuus noin metri.   

 

LUMITUTKIMUS 7.4.2021 

Lumitutkimuksen sijainti tällä viikolla edustaa hyvin koko kurun tilannetta. Pyhäkurun 
ylhäältä katsottuna oikean laskubowlin yläpäässä (korkeus 650 m) tehdyn lumiprofiilin 
osalta voidaan todeta, että itään aukeavan seinämän lumipakka koostuu 
pääsääntöisesti hyvin paksusta (noin 40 – 60 cm) pehmeästä uuden lumen 
kerroksesta ja sen alla olevasta crust-kerroksesta ja fasettilumesta. Lunta kertyi 
alueelle viime päivinä tuulen mukana runsaasti ja paikoitellen lumi alkoi muodostaa 
tuiskulumen laattaa. Sen huomasi jo suksilla lumen lohkeiluna ja kevyenä halkeiluna. 

Koko kurun alueella onkin osin tuulen kuljettamaa uutta pehmeää lunta hyvin reilusti. 
Tämän kerroksen alla on lähes koko kurussa esiintyvä kova laattakerros, jonka alla on 
erittäin huokoista fasettilunta. Molempien kerrosten paksuus vaihtelee huomattavasti 
kurun eri osissa. Muutamissa kohdissa kurussa kova kerros on hyvin paksu ja osassa 
paikoissa viime päivien itätuulet ovat paljastaneet pehmeän huokoisen kerroksen, 
jonka päälle tuiskulumilaattaa on alkanut syntyä. Fasettilumikerros reagoi myös 
testeihin. Compression Test (CT15) tukee näkemystä, että oikeissa olosuhteissa 
fasettilumen huokoinen kerros voi reagoida laskijan painoon. Extended Column Test 
osoitti, ettei lumi propagoidu erityisen helposti (ECTP25). Lumen alimpana 
kerroksena, paksun jäisen ja tiiviin kerroksen alla oli huokoista pohjakuuraa, jota 
esiintyy kurussa hyvinkin useassa paikassa.     

Yhteenvetona, alueella on huomioitava paksu fasettilumen kerros, jonka 
stabiloitumista itäpuolen seinämillä säätilat eivät ole parantamassa, vaan kyseisen 
heikon kerroksen ongelma tulee jatkumaan edelleen. On myös huomioitava 
lumisateiden ja tuulen muodostama paksu tuiskulumen laatta, jonka synty 
mahdollisesti voimistuu tulevina päivinä. Jo nyt lumi oli laattaantunut paikoin.     

 

TULEVAN SÄÄN HUOMIOIMINEN  

Pallastunturin alueen sää viikon 14 loppupuolella ennustetaan kylmenevän selvästi. 
Lämpötilat öisin tuntureilla voivat laskea jopa -10 ja -20 välille. Päivisinkin tuntureilla 
lämpötilat eivät nouse nollan tuntumaan. Viikonloppuna tuntureille odotetaan uusia 
lumisateita, jonka jälkeen sää lämpenee jälleen hieman nollan yläpuolella. Tuulettomat 
ja kylmät yöt voivat synnyttää Pyhäkuruun pintakuuraa ja vahvistaa lämpötilaeroja 
lumikerrosten välillä. Päivien lämmetessä lumi pehmenee ja muuttuu firniksi auringon 
puoleisilla seinämillä. Tuulet eivät ennusteiden mukaan ole nousemassa kovinkaan 
koviksi ennen uutta lumisadealuetta, jolloin tuuli kiertännee useille ilmansuunnille, 
voimistuen lännen puolelle. Tällöin voimme odottaa Pyhäkuruun lisää tuiskulunta.   

 



  



  

 

 

 

 

 

 

 

 


