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YLEISET LUMIOLOSUHTEET 

Säätila tuntureilla on muuttunut sateisempaan suuntaan. Pitkään vallinneet 
idänsuuntaiset tuulet ovat kääntyneet tutumpaan etelän tai lännen suuntaan. 
Lämpötilat ovat olleet hyvin matalia ylhäällä tunturissakin – Laukukeron huipulla on 
päivisinkin ollut pakkasta yli -20 astetta.  

Tilanne tarkoittaa lumen osalta sitä, että tunturissa on monin paikoin vähän lunta ja 
edellisviikkojen tuuliset säät ovat muokanneet uuden lumen alla olevasta kannesta 
erityisen aaltoilevan ja kovan. Uusi lumi on satanut kyseisen pinnan päälle ja 
paikoitellen uutta lunta voi olla nietostanut yli metrisiksikin kasoiksi. Lumitilanne elää 
tunturissa tällä hetkellä paljon uusien sateiden ja tuulten vuoksi.  

Tuulen putsaamissa kohdissa liikkuva lumi ja erityisen kylmät kelit ovat pitäneet 
pinnan pääsääntöisesti sokerisen lumisena, mikä taas tarkoittaa etenkin 
tunturihiihtäjille paikoitellen jopa hyviä olosuhteita. Vapaalaskijoille avotunturissa 
löytyy pehmeää lunta aina suojan puolen seinämiltä ja metsistä. Jos tuuli nousee yli 15 
m/s, pääsee tuuli ”nuolemaan” tunturit tehokkaasti tyhjiksi ja tällöin myös suojan 
puolen tunturiseinämät usein menettävät pehmeät lumet.  

Metsissä satanut lumi on luonut upeat ”japanimaiset” olosuhteet, sillä puuteria on jopa 
yli polveen. Kerroksia lumipeitteessä metsässä ei juurikaan ole ja ilman suksia tai 
lumikenkiä ihminen joutuu puurtamaan varvikon syvyydessä asti. Puurajan 
läheisyydessä osassa metsissä tuuli on kovettanut vanhan lumen pintaa ja tehnyt 
dyynejä, jotka ovat peittyneet uuden puuterin alle. Ne yllättävät laskijan varsin usein. 

Tykkylumikausi on edelleen upeimmillaan! Kovat tuulet ovat tyhjentäneet puut monin 
paikoin lumesta, mutta tuntureiden etelän ja lännen puoleiset metsiköt (esim. Lommol, 
Keimiö) ovat edelleen todella upeassa lumessa! Niin kauan kuin tuulet eivät käännyt 
tai lämpötilat saa auringon lämpöä sulattamaan lumia, huikeat tykkylumimetsät 
ottavat vastaan kulkijoita. 

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 Hetta-Pallas tikkatien 
reittimerkit ovat kuorrutettu lumella, eikä esimerkiksi pimeällä merkkien heijastimia voi 
nähdä. 

  



 

PYHÄKURU 

• Pyhäkurun lumitilanne on poikkeuksellinen vallitsevista tuulista johtuen 
• Alueella lunta useissa kohdin keskimääräistä selvästi vähemmän, joten hiihtäjän 

mahdollista vaikuttaa useisiin kerroksiin lumipakassa 
• Useita heikkoja kerroksia, jotka voivat reagoida laskijoiden vaikutuksesta 
• Säätilan muutoksia ja etenkin lumen liikettä kannattaa tarkastella, sillä tuulen 

suunnat ovat muuttuneet länteen ja etelään, joka tarkoittaa lumisateiden 
yhteydessä suurta riskiä tuiskulumilaatan syntyyn. 

Pyhäkurun lumitilanne tällä hetkellä on poikkeuksellinen tavallisiin talviin; lunta on 
alueella keskimääräistä reilusti vähemmän, sillä idänpuoleiset tuulet ovat tyhjentäneet 
aluetta hyvin. Tämä tosin tarkoittaa sitä, että alueella liikkujien on nyt mahdollista 
vaikuttaa entistä todennäköisemmin kaikkiin heikkoihin kerroksiin, myös 
pohjakuurakerrokseen. 

On myös huomioitava tämän hetkisten heikkojen kerrosten läsnäolo, joiden merkitys 
voi muuttua nopeastikin alueella. Tänään uusi lumi ei synnyttänyt alueelle tuiskulumen 
laattaa, mutta uuden tuiskulumilaatan syntyminen on odotettavissa. Useat heikot 
kerrokset pinnan lähellä voivat tehdä tilanteesta oikeiden olosuhteiden syntyessä 
hyvinkin herkän. 

 

LUMITUTKIMUS 21.2.2021 

Pyhäkurun ylhäältä katsottuna oikealla sijaitsevan laskubowlin yläpäässä (korkeus 690 
m), tehdyn lumiprofiilin osalta voidaan todeta, että itään aukeavan seinämän 
lumipakka koostuu useista kerroksista. Pinnalla on viimeisten päivien aikana satanut 
erittäin pehmeä uuden lumen kerros ja sen alla noin 10 sentin paksuinen kova tuulen 
pakkaama lumilaatta. Laatan alla on selkeä fasettikerros, joka on myös erittäin 
huokoinen. Tämä kerros reagoi selkeästi lumipakkaan tehtyihin testeihin (ECTN 10, CT 
24). Oikeissa olosuhteissa kyseinen laatta voi olla hyvinkin reagoiva. On myös 
huomioitava mahdollinen tuiskulumi, joka tuulen suuntamuutosten takia voi syntyä 
alueelle kyseisen kerroksen päälle. 

Lumipakan keskivaiheilla on myös pitkään säilyvä heikko kerros, jonka paksuus on 
paikasta vaihdellen alle 10 cm. Tulevien säätilojen pohjalta voidaan sanoa, että pitkään 
säilyvät heikot kerrokset eivät lumipakassa ole stabiloitumassa. Myös n. 10 sentin 
paksuinen pohjakuurakerros kannattaa huomioida ohuen lumen alueilla.  

Lumivyöryriskiä nostaa tällä hetkellä pitkään säilyvien kerrosten sijaitseminen lähellä 
pintaa ja tuulen luomat mahdolliset laatat. Tulevan viikon tuulet tulevat kuljettamaan 
lunta entisestään alueelle ja uuden tuiskulumilaatan syntyminen on hyvinkin 
mahdollista.  

 

 

 

 



 

 

TULEVAN SÄÄN HUOMIOIMINEN  

Pallastunturin alueen sää viikolla 8 ennustetaan olevan kylmä, lumisateinen ja tuulinen. 
Lämpötilojen odotetaan nousevan loppuviikkoa kohden. Lumisaderintamat tuovat 
lunta alueelle yli 10 cm ja tuulen kinostaessa sitä voi kerääntyä useisiin paikkoihin 
huomattavasti enemmän. Tuulen suunta ennustetaan pysyvän pääsääntöisesti etelän 
suunnalla, mikä tarkoittaa pohjois- ja itäpuolen seinämille uuden lumen loadaamista.   

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 


