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YLEISET LUMIOLOSUHTEET 

Kevät käväisi tuntureilla noin viikon ajan – lämpötilat nousivat pääsääntöisesti yli +10 
asteen useana päivänä. Öisin lumipeitteen säilymistä turvasi selkeät pakkaset, jotka 
tarjoilivat kantohankia. Korkeat päivälämpötilat synnyttivät reilusti pälviä tuntureille, 
etenkin etelään ja länteen aukeaville rinteille. Loppuviikolla alueen yli liikkunut 
lumisadealue toi tunturiin lunta, mutta kova tuuli nietosti sitä vahvasti hyvin rajatuille 
alueille ja vei ison osan mukanaan metsiin. Sadealueen jälkipuolella säätyyppi on 
muuttunut kylmemmäksi ja päivälämpötilojen ollessa pakkasella tai nollassa, lumi on 
tuntureilla hyvin talvista.   

Peruslumitilanne tunturissa on monin paikoin heikko, eivätkä loppuviikon lumisateet 
kerryttäneet tunturiin kuin paikoitellen uutta lunta. Viime viikon korkealla käyneet 
lämpötilat sulattivat lunta etenkin ohuen lumen alueilla kovasti. Nyt pakkaskelien 
myötä sohjolumi on jäätynyt ja tunturissa on paksu jäinen kansi. Myös ohuen lumen 
alueilla (satulat ja tunturien huiput) lumi on jäätynyt erittäin kantavaksi ja jäiseksi 
kerrokseksi.  

Tuntureilla on jo suhteellisen paljon pälvipaikkoja ja lämmin sää sai esille kiviä kaikilla 
ilmansuunnilla. Sekä hiihtäjien että laskijoiden kannattaa olla tarkkana kivikoiden 
osalta. Tuulen kanssa tullut uusi lumi on voinut kinostua kohtiin, joissa muutama päivä 
sitten on ollut kiviä esillä enemmänkin ja nyt pehmeä lumi peittää vain kevyesti 
kyseistä rakkakivikkoa. Kiviä on eniten esillä Pyhäkeron rinteillä, Pyhäkurussa kaikilla 
rinteillä, Orotuskeron etelään ja länteen aukeavilla seinämillä, Laukukeron yläosissa ja 
Palkaskurussa.   

Itse lumen pinta tunturissa on erittäin kantavaa, mutta samalla hyvin jäistä ja tuulen 
takia hyvin epätasaista ja laadullisesti vaihtelevaa. Paikoitellen tuuli on kerännyt 
pehmeää lunta suojakohtiin ja toisiin kohtiin taas saanut aikaan uuden lumen 
aallokkoa. Muutoin pinta on epätasaisen jäistä lähes kaikkialla. Metsissä lumi on hyvin 
kantavaa ja jäisen ”kantohangen” päällä on noin 10 senttiä uutta pakkaslunta.  

Vapaalaskijoiden kannattaa valita tunturista sääolosuhteisiin sopivia rinteitä. 
Lämpötilojen pysyessä nollan ympärillä, auringon lämpö ei vielä saa pehmennettyä 
lunta kevätfirniksi. Tästä johtuen laskijoiden kannattaa etsiä tuulen suojapuolen alueita, 
joihin uusi lumi on kerääntynyt. Kyseisiä paikkoja tällä hetkellä kaikki kurut, etenkin 
Vatikurun Taivaskeron puoli, sekä länteen aukeavat seinämät kuten Soilenrinne.  

Tunturihiihtäjille lumityyppi on tällä hetkellä erittäin haastava, sillä pinta on pääosin 
hyvin jäinen. Jos mahdollista, tunturiin kannattaa ehdottomasti valita teräskanttiset 
sukset. Lumessa hyvää on se, että sen kantavuus on huikea. Tunturissa jyrkimmät 
mäet voi vaikka kävellä alas.     



Metsissä lumi on ollut hyvin kantavaa, teräshankea. Pinnassa on mukavasti uutta 
pehmeää lunta. Kun päivälämpötilat pysyvät maltillisina, ei hanki menetä 
kantavuuttaan päivisinkään. 

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. 

  



PYHÄKURU 

• Pyhäkurun lumitilanne on poikkeuksellinen vallitsevista tuulista johtuen – tällä 
hetkellä Pyhäkuru on lumen osalta hyvin jäistä, ainoastaan Lehmäkeron puolella 
on pehmeää uutta pakkaslunta  

• Lumi on pääsääntöisesti hyvin kovaa ja paikoitellen epätasaista, vain 
Lehmäkeron puolella on pehmeää lunta 

• Kevään aikana Pyhäkurussa tapahtunut neljä isompaa lumivyöryä, yksi 
Lehmäkeron seinämällä lämpötilan kohoamisesta johtuen ja toinen Pyhäkeron 
laidalla tuiskulumilaatan syntymisestä johtuen. Kolmas lumivyöry tapahtui 
Pyhäkeron laidalla samassa kohdassa kuin edellinen vyöry. Uusi tuiskulumen 
laatta tuli alas pohjiaan myöten. Viimeisimpänä kurussa tapahtui laskijan 
laukaisema sohjovyöry Lehmäkeron rinteellä 18.4. 

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

• Lumessa tällä hetkellä paksu jäinen kerros, joka tullee voimistumaan tulevien 
päivien aikana. Alimman kerroksen sohjoinen lumi aiheuttaa paikoittain 
epävakautta. Paksumman lumen alueella kyseinen kerros syvemmällä ja se 
esiintyy epäsäännöllisemmin 

• Säätilan muutoksia ja etenkin lämpötilamuutoksia kannattaa tarkastella. 
Yleisesti keväisin auringonpuoleisilla rinteillä kannattaa huomioida lämpötilan 
noususta johtuvien lumilippojen murtuminen ja lumen kastumisesta johtuva 
sohjoontuminen 

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 viikkojen 
tuulet ja lumisateet ovat tuoneet kuruun monin paikoin paljon uutta lunta, jopa yli 
puoli metriä tuulen suojaisiin korkeuksiin, mutta jälleen viime päiväiset tuulet ovat 
kuljettaneet osan lumesta pois kurun alueelta.  

 

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. 

Kevään seuraavat lumivyöryt ovat olleet Pyhäkurussa Lehmäkeron puoleisella 
seinämällä ja Pyhäkeron puoleisella rinteellä viikolla 13 ja 14. Molemmat vyöryt ovat 



tulleet pohjia myöten. Lehmäkeron vyöryllä leveyttä ollut noin 50 metriä, Pyhäkeron 
vyöryllä hieman enemmän. Molempien laattojen paksuus noin metri. Pyhäkeron 
vyörykohdassa tapahtui toinen vyöry noin viikkoa myöhemmin, kuun lounaan 
puoleiset tuulet latasivat tuiskulumilaatan samaan kohtaan. Paksuutta laatan kruunulla 
oli noin metri, alempana lunta oli kertynyt vähemmän. Vyörykohta lähti tuli alas pohjia 
myöten, jättäen alueelle reilusti kiviä. 

Viimeisin vyöry oli laskijan laukaisema märän lumen vyöry 18.4. Vyöry tapahtui 
Lehmäkeron puoleisella seinämällä aivan tyypillisen laskubowlin vieressä.  

 

LUMITUTKIMUS 25.4.2021 

Pyhäkurun ylhäältä katsottuna vasemman laskubowlin yläpäässä (korkeus 660 m) 
tehdyn lumiprofiilin osalta voidaan todeta, että itään aukeavan seinämän lumipakka 
koostuu pääsääntöisesti jäätyneestä ja kovasta lumikerroksesta (noin 20 cm), jonka 
päällä on hyvin paikoitellen tuulen tuomaa uutta lunta. Uutta pehmeää lunta on 
Lehmäkeron puolella, kun taas Pyhäkeron puolella uutta lunta on vain hyvin 
paikoitellen. Jäisen kova kerros on märän ja suojalumen päällä. Pohjan sohjokerros on 
ei ole vielä jäätynyt, vaan pysyy edelleen märkänä jonkin aikaa. Keskellä lumiprofiilia 
aiemmin olleet fasettilumen heikot kerrokset ovat hävinneet lumesta.  

Kerroksista vain pohjan loska reagoi testeihin. Compression Test (CTV @ 10 cm) tukee 
näkemystä, että oikeissa olosuhteissa ohuen lumen alueilla pohjasohjo voi voi reagoida 
laskijan painoon. Sohjo on kuitenkin niin syvällä, että pääsääntöisesti laskija ei pääse 
vaikuttamaan kyseiseen kerrokseen.  

Yhteenvetona, alueella on hyvin paksu jäinen kerros, jonka päällä on hyvin paikoitellen 
pehmeää uutta lunta. Ohuen lumen alueella laskijalla on mahdollisuus vaikuttaa syvällä 
sijaitseviin heikkoihin kerroksiin.  

 

 

 

TULEVAN SÄÄN HUOMIOIMINEN  

Pallastunturin alueen sää viikon 17 aikana ennustetaan pysyvän kylmänä. Säätyyppi 
pysyy myös sateettomana, joten uutta lunta jäisille pinnoille ei näillä näkymin ole 
luvassa. Auringonpuoleisillakaan rinteillä lämpö ei tule pehmentämään lunta, mutta voi 
saada pälviä kasvamaan hieman. Pälvien lähellä lumi voi menettää kantavuuttaan.  
Tuulien ennustetaan vaihtelevan hieman, mutta pysyvän pääsääntöisesti pohjoisen 
puolella ennen vapun muutoksia.  

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


