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A [m2] Pinta-ala 
AG [m2] Latvuston peittävyyttä vastaava maa-alueen pinta-ala 
AL [m2] Lehtiala 
ALAI [m2 m-2] Lehtialaindeksi, LAI 
ASLA [m2 kg-1] Puun lehtipinta-alan ja massan suhde, SLA 
b0 [-] Puulajikohtainen vakioparametri 
b1 [-] Puulajikohtainen vakioparametri 
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kd [mm C-1 d-1] Astepäivätekijä 
L [mm] Lumivarastossa oleva nestemäinen vesi 
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sh [cm] Lumen syvyysmittausten suhteellinen keskihajonta 
Sin [W m-2] Lumen pinnalle tuleva lyhytaaltosäteily 
Sout [W m-2] Lumen pinnalta heijastuva lyhytaaltosäteily 
sρ [g m-3] Lumen tiheysmittausten suhteellinen keskihajonta 
Sh [cm] Lumen syvyysmittausten keskivirhe 
Sρ [g m-3] Lumen tiheysmittausten keskivirhe 
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1 Johdanto 

Lumen sulannalla ja siitä aiheutuvalla valunnalla on suuri merkitys Suomen 

hydrologisessa kierrossa. Lumen sulamisvesien aiheuttamat kevättulvat muodostavat 

tyypillisesti 40–50 % vuotuisesta valunnasta (Koivusalo et al. 2007). Vähäjärvisissä 

vesistöissä ero kevättulvan aikaisten maksimivirtaamien ja vuoden pienimpien 

virtaamien välillä voi olla jopa 100-kertainen (Mustonen 1986). 

Kevätsulannasta aiheutuvan valunnan suuruus määräytyy pääosin sen mukaan, kuinka 

paljon lunta on talven aikana kertynyt ennen sulamiskauden alkua ja kuinka nopeasti 

sulaminen tapahtuu. Lumen kertymiseen ja sulamiseen vaikuttavat puolestaan useat 

tekijät kuten sääolot, maastonmuodot ja kasvillisuus. Tässä työssä keskitytään siihen, 

millainen vaikutus metsän ja eteenkin havupuuvaltaisen metsän latvuston 

peittävyydellä on lumen määrään ja sulamisnopeuteen. Lisäksi tutkitaan lumimallin 

avulla miten metsän latvustopeittävyys vaikuttaa lumisateen korjauskertoimen, 

astepäivätekijän ja lumen vedenpidätysparametrin arvoihin.  

Käytössä on ollut kaksi aineistoa, joista vanhempi sijoittuu vuosille 1931–1958 ja 

käsittää hydrologisia mittauksia ympäri Suomea. Tuoreempi aineisto pitää sisällään 

Metsäntutkimuslaitoksen Kainuussa tekemiä lumimittauksia ja säähavaintoja vuosilta 

2007–2010. 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, että metsän tiheyden kasvaessa sen kyky 

pidättää sadantaa tehostuu ja haihdunta latvustosta lisääntyy (Pomeroy & Schmidt 

1993; Lundberg & Koivusalo 2003). Tästä johtuva ero lumen kertymisessä on parhaiten 

nähtävissä aukean ja metsän välillä ja metsässä mitattu lumen määrän vuotuinen 

maksimi on tyypillisesti selvästi alhaisempi (Jost et al. 2007). Muutokset puuston 

rakenteessa esim. hakkuiden johdosta voivat siis näkyä kevään ylivirtaaman kasvuna 

(Koivusalo et al. 2007). 

Työn tavoitteet ovat: 

i. Tutustua lumen kertymiseen ja sulamiseen vaikuttaviin tekijöihin. 

ii. Tutkia metsäisyyden vaikutusta lumen määrään, sen kertymiseen ja 

sulamiseen. 

iii. Tutkia miten metsäisyys vaikuttaa astepäivämallin parametreihin ja miten ne 

muuttuvat metsän peittävyyden mukaan. 

iv. Tutkia GLUE -menetelmän (Beven & Binley 1992) käyttöä lumimalliin 

vaikuttuvien parametrien identifioimiseen. 

v. Tutkia voidaanko vanhaa, vuosien 1931–58 aineistoa täydentää ja lisätä 

metsätunnuksia käyttämällä metsäntutkimuslaitoksen ”valtakunnan metsien 

inventointi” -tietokantaa (VMI3, Ilvessalo 1956). 
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2 Lumesta, sadannasta ja metsistä 

Etelä- ja Keski-Suomessa sataa tyypillisesti 600 - 750 mm ja Pohjois-Suomessa 400–600 

mm vuodessa (Pirinen et al. 2012). Vuotuisesta sadannasta lumisateen osuus vaihtelee 

Lounais-Suomen 30 %, Etelä- ja Keski-Suomen 30 – 40 % ja Pohjois-Suomen 40 – 50 % 

välillä. Lumisateesta osa sublimoituu ja haihtuu talven aikana ja osa kertyy maan päälle 

ja kasvillisuuden pinnalle. Lumen maan pinnalta mitatun maksimivesiarvon suuruus 

(Kuva 1) jääkin vuotuista lumisadantaa alhaisemmaksi ja on etelässä ja rannikolla 

tyypillisesti alle 15 % ja lapissa yli 30 % vuosisadannasta. (Mustonen 1986.) 

 

Kuva 1. Lumen maksimivesiarvon keskiarvo [mm] jaksolla 1952–1984 (Perälä & Reuna 1990). 
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Paikallisesti lumen kertymiseen ja sulamiseen vaikuttaa erityisesti metsäisyys. 

Latvuston peittävyys talviaikaan havupuuvaltaisissa metsissä lisää talven aikaista 

haihduntaa ja voi näin vähentää huomattavasti maahan päätyvän lumen määrää ja 

koko talven aikaista kertymistä (Lundberg & koivusalo 2003). 

Suomen pinta-alasta n. 80 % on metsää. Hallitsevina puulajeina ovat havupuut, joita on 

n. 80 % puuston kokonaistilavuudesta. (Kellomäki et al. 2001.) Metsien puuston 

tilavuudesta noin puolet on mäntyä, n. 30 % kuusta, runsaat 16 % koivua ja n. 3 % 

muita lehtipuita. Mäntyvaltaisten metsien osuus vaihtelee Etelä-Suomen 57 % ja 

Pohjois-Suomen 77 % välillä osuuden ollessa keskimäärin 66 %. Kuusivaltaisten 

metsien osuus on keskimäärin 24 % ja lehtipuuvaltaisten 9 %. Metsien kuutiotilavuus 

keskimäärin hehtaarilla vaihtelee Etelä-Suomen 160 m3 ha-1 ja Lapin 64 m3 ha-1 välillä. 

(Korhonen et al. 2007.) 

2.1 Lumen fysiikasta 

Lumi koostuu jääkiteistä ja näiden välissä olevista huokosia.  Kun lumen lämpötila on 

nollan asteen alapuolella, huokoset sisältävät vain ilmaa. Lämpötilan noustessa nollan 

yläpuolelle huokoset voivat sisältää myös vettä (Dingman 2002). 

Lumella on kerrosmainen rakenne. Kerroksia erottaa toisistaan lumikiteiden 

ominaisuudet ja niiden keskinäisten sidossuhteet (Oksanen 1999). Lumen rakenne 

muuttuu talven aikana ympäröivien olosuhteiden vaikutuksesta. Tällaisia 

muutosprosesseja kutsutaan lumen metamorfooseiksi, joita on neljä (Dingman 2002): 

1. Mekaaniseksi metamorfoosiksi kutsutaan prosessia, jossa lumi painuu kasaan 

painovoiman ja tuulen vaikutuksesta. Maahan sataessa lumihiukkasten 

kiderakenne muuttuu siten, että ne pystyvät pakkautumaan tiiviimpään. 

2. Hajottava metamorfoosi kohdistuu pääasiassa vastasataneisiin lumikiteisiin. 

Lumikiteiden muodot hioutuvat ja rikkoutuvat metamorfoosin aikana. 

3. Rakentava metamorfoosi tarkoittaa lumikiteiden yhdistymistä toisiinsa niiden 

muodostaessa sidoksia keskenään. 

4. Sulamismetamorfoosin aikana lumipeitteessä tapahtuu sulamis- ja 

jäätymisprosesseita. Sulamismetamorfoosin saa aikaan yleensä ilman 

lämpötilan nousu, auringon lyhytaaltosäteilyn tunkeutuminen kinokseen tai 

vesisateen tuoma lämpö. 

Lumen metamorfoosi jatkuu läpi talven aina sulamiseen asti ja ne vaikuttavat lumen 

tiheyteen, huokoisuuteen ja heijastuskykyyn ja näiden vaihteluun talven aikana 

(Oksanen 1999; Dingman 2002). Talven aikaiset muutokset lumipeitteessä ilmenevät 

erityisesti lumen tiheyden kasvuna (Mustonen 1986). 
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2.2 Lumen syvyys, tiheys ja vesiarvo 

Lumipeitteen syvyys kasvaa talven aikana. Suomessa lumipeitteen syvyys on usein 

suurimmillaan maaliskuun puolivälissä, mutta Lapissa syvyyden maksimi voi olla vasta 

huhtikuun alkupuolella (Ilmatieteenlaitos 2010).  

Syvyys ei vielä sellaisenaan kerro kaikkea lumipeitteen vaikutusta hydrologiaan ja siksi 

lumen syvyyshavaintoja tehdessä on myös tapana mitata sen tiheys. Lumen tiheys 

kuvaa lumipeitteessä olevien vesimolekyylien keskinäistä tiiviyttä ja toisaalta 

lumipeitteen huokostilavuutta. Lumen tiheys ρs [kg m-3] lasketaan jakamalla 

lumipatsaan massa ms [kg] sen tilavuudella Vs [m
3]. 

Vastasataneen lumen tiheys määräytyy lumihiutaleiden ominaisuuksien mukaan, jotka 

ovat puolestaan riippuvaisia ilman lämpötilasta, sadepilven ylikyllästyneisyydestä 

(supersaturation) ja tuulen nopeudesta (Dingman 2002). Uuden lumen tiheys on 

pienimmillään, kun ilma on kylmä ja tyyni. Vastasataneen lumen tiheys on tyypillisesti 

n. 100 kg m-3 (Mustonen 1986). 

Lumen tiheys kasvaa talven edetessä kun lumikiteiden väliin jäävä tila täyttyy 

sulamisvedellä ilman lämmetessä. Lumen tiheys saavuttaa yleensä maksiminsa aivan 

sulamiskauden lopulla, jolloin tiheys voi olla luokkaa 500 kg m-3 (Dingman 2002). 

Suomessa keväinen maksimitiheys on yleensä välillä 300–400 kg m-3 (Oksanen 1999). 

Vertailun vuoksi mainittakoon, että puhtaan jään tiheys on 917 kg m-3 (Mustonen 

1986). 

Kun tiedetään lumen syvyys ja tiheys, voidaan laskea lumelle vesiarvo, joka kertoo 

suoraan lumipatsaaseen varastoituneen vesikerroksen paksuuden millimetreinä. 

Vesiarvo kuvaa siis sitä veden määrää, joka vapautuu lumen sulaessa ja se on 

merkittävin yksittäinen muuttuja tarkasteltaessa esim. kevätylivaluntaa. Lumen 

vesiarvo lasketaan kaavalla (Kaitera 1939): 

missä hw [mm] on lumen vesiarvo (snow water equivalent, SWE) ja hs [cm] on lumen 

syvyys.  

Lumen vesiarvon maksimi hwmax [mm] tarkoittaa suurinta lumilinjalta mitattua talven 

aikaista vesiarvoa. Lumen vesiarvon kasvaa tyypillisesti talven edetessä ja saavuttaa 

talven aikaisen maksiminsa yleensä sulamiskauden alussa. Vesiarvon maksimi kertoo 

lumen kertymisestä tietylle alueelle ja sen avulla laskettuja suhdelukuja (ks. kappale 

3.2) voidaan käyttää vertailuun eri metsätyyppien ja alueiden välillä. 

    
    

   
 (1) 
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Kuva 2. Lumen maksimivesiarvon keskimääräinen esiintymispäivä jaksolla 1952–1984 (Perälä & Reuna 
1990). 

Suomessa lumen vesiarvon keskimääräinen maksimi (Kuva 1) on Etelä-Suomessa ja 

rannikolla n. 100 mm ja Pohjois-Suomessa 200 mm tuntumassa (Perälä & Reuna 1990). 

Vesiarvon maksimin keskimääräinen esiintymispäivä (Kuva 2) vaihtelee puolestaan 

Etelä-Suomen maaliskuun puolivälistä Pohjois-Suomen huhtikuun loppupuolelle ja 

toukokuun alkuun (Perälä & Reuna 1990). 
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2.3 Puuston tunnusluvuista 

Tyypillisiä metsän tunnuslukuja ovat puuston korkeus, halkaisija, poikkipinta-ala, 

tilavuus ja runkoluku. Puuston tunnusluvut kuvaavat metsän ja sen puuston rakennetta 

ja niiden avulla voidaan laskea puulajikohtainen lehtialaindeksi, joka kertoo metsän 

tiheydestä ja lehtien kokonaispinta-alasta. 

2.3.1 Halkaisija, korkeus, poikkipinta-ala ja runkoluku 

Kun puhutaan puun halkaisijasta tai läpimitasta, tarkoitetaan tällä puun halkaisijaa, 

jollain tietyllä korkeudella. Tyypillisesti puun halkaisija mitataan 1.3 m korkeudelta 

maanpinnasta katsottuna, jolloin puhutaan rinnankorkeusläpimitasta (Diameter at 

breast height, DBH). Tässä työssä, puhuttaessa puun tai puuston läpimitasta tai 

keskimääräisestä läpimitasta, tarkoitetaan tällä aina rinnankorkeusläpimittaa, jos ei 

muuta mainita. 

Puuston poikkipinta-ala on puun rinnankorkeusläpimitan perusteella laskettua 

poikkipinta-alaa (Rantala 2008). Pohjapinta-ala G [m2 ha-1] on puiden poikkipinta-

alojen summa ja se kuvaa puuston tiheyttä. 

Puun korkeus tarkoittaa maan pinnan tasoon rajatun tyven ja latvuston välistä 

välimatkaa. Korkeuden ja rinnankorkeushalkaisijan avulla lasketun pohjapinta-alan 

avulla voidaan puuston tilavuutta arvioida kaavalla (Kilkki 1989): 

missä Vt [m3 ha-1] on puulajikohtainen runkotilavuus, h [m] puulajikohtainen 

keskimääräinen korkeus ja ƒm [-] on muotoluku, joka kuvaa puun tilavuuden suhdetta 

vastaavanpaksuisen ja pituisen lieriön tilavuuteen. Muotoluku vaihtelee tyypillisesti 

0.45–0.55 välillä (Rantala 2008). 

Runkoluku RL [kpl ha-1] kuvaa puiden lukumäärää hehtaaria kohden. Tyypillisesti 

metsikön runkoluku vähenee sen ikääntyessä (Kilkki 1989). 

2.3.2 Lehtialaindeksi 

Lehtialaindeksi on lumen kertymisen kannalta tärkein yksittäinen metsän 

tunnusominaisuus. Lehtialaindeksi (leaf area index, LAI) kuvaa puuston latvuston 

peittävyyttä suhteessa sen alle jäävään maa-alueen pinta-alaan ja se voidaan ilmaista 

myös kaavalla: 

         (2) 

      
  

  
 (3) 
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missä ALAI [m
2 m-2] on yksipuolinen lehtialaindeksi, AL [m

2] on yksipuolinen lehtiala ja 

AG [m2] on latvuston alle jäävän maa-alueen pinta-ala. Lehtialaindeksi voidaan ilmaista 

ilman dimensiota, mutta usein käytetään kuitenkin yksikköä m2 m-2. Metsissä 

yksipuolinen lehtialaindeksi saa tyypillisesti yhden ylittäviä arvoja ja havumetsän 

lehtialaindeksiksi on saatu jopa 15 m2 m-2 ylittäviä arvoja, mutta näin suuret arvot 

johtuvat usein laskentatavan valinnasta. Yleensä lehtialaindeksin arvot jäävät 8 m2 m-2 

alapuolelle. (Scurlock et al. 2001.) 

Lehtialaindeksi voidaan laskea myös kaksipuolisena eli tällöin otetaan huomioon myös 

lehden tai neulasen alapuolinen pinta-ala. Tässä työssä lehtialaindeksillä tarkoitetaan 

kuitenkin aina yksipuolista lehtialaindeksiä. 

Puuston lehtialaindeksiä voidaan arvioida usealla eri menetelmällä. Kaikkein tarkin 

tapa on laskea neulaset ja lehdet käsin, mutta tämä on aikaa vievää ja kallista. Yleensä 

riittävän tarkka tulos saadaan epäsuoraa menetelmää käyttämällä. Tällaisia 

menetelmiä ovat lehtialaindeksin arvioiminen metsikön pohjalta laajakuvaobjektiivilla 

otettujen kalansilmäkuvien avulla ja lehtien ja puuston biomassaa estimoivien 

yhtälöiden käyttäminen lehtien kokonaispinta-alan laskemiseen. Pohjoisiin 

olosuhteisiin soveltuvia biomassan estimointimenetelmiä ovat mm. Repola et al. 

(2007) ja Marklund (1988) kehittämät yhtälöt. 

Kalansilmäkuvilla voidaan saada hyvin tarkka estimaatti lehtialaindeksille, jos lehtien 

päällekkäisyys toisiinsa nähden otetaan huomioon kuvia tulkittaessa (Chen et al. 1997). 

Biomassayhtälöiden käyttö antaa yleensä riittävän hyvän approksimaation 

lehtialaindeksin suuruudesta, mutta niiden tarkkuus voi kärsiä, jos metsän rakenne 

poikkeaa merkittävästi yhtälöihin muodostamiseen käytetyn metsän tai puuston 

rakenteesta (Repola et al. 2007). 

2.4 Lumen mittaamisesta 

Lumen syvyyttä ja tiheyttä mitataan tavallisesti lumilinjoilla. Lumilinjat valitaan siten, 

että ympäristön ominaisuudet kuten puusto ja maastotyyppi pysyvät mahdollisimman 

samanlaisina linjan alusta sen loppuun. Yksi linjoista sijoitetaan tavallisesti puuttomalle 

aukealle, johon muita linjoja voidaan suhteuttaa ja vertailu eri alueiden välillä on täten 

mahdollista. 

Tavallisimmat lumen mittausvälineet ovat lieriö, vaaka ja mittakeppi. Lumen syvyyttä 

mitataan mittakepeillä, jotka ovat joko valmiiksi asetettu paikalleen tai mittausten 

tekijä painaa kepin jokaisella mittauskerralla lumen läpi (Kuusisto 1984). Lieriötä ja 

vaakaa käytetään selvittämään lumen tiheys mittaamalla lumen massa tietyssä 

tilavuudessa (lieriön tilavuus). 

Kun mittalieriön pohjan pinta-ala on 100 cm2, voidaan lumen tiheys laskea kaavalla 

(Kuusisto 1984): 
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missä ρs [g m-3] on lumen tiheys, ms [g] on mittalieriössä olevan lumen massa ja hs [cm] 

on lumen syvyys mittauspisteessä. 

Lumilinjoilla lumen syvyyttä ja tiheyttä tulisi mitata talven aikana aina samoista 

pisteistä. Mittauksia on myös syytä tehdä useamman vuoden ajalta, mikä pienentää 

esim. poikkeuksellisesta talvesta johtuvaa vääristymää mittausaineistossa. Tarkempia 

ohjeita lumimittausten tekemiseksi on annettu esim. Kaiteran (1939) tutkimuksessa. 

2.4.1 Lumen mittaamisen virheistä 

Yksittäisiä lumimittauksia tehdessä mittausvirheet voidaan jakaa mittausvälineistä 

johtuviin virheisiin ja lumen rakenteesta ja lumen alaisesta maakerroksesta johtuviin 

virheisiin (Kuusisto 1984). 

Lumikepin, sekä mukana kulkevan että paikalleen asennetun, tarkkuus on luokkaa ±1 

cm. Lumen punnitsemiseen käytettävän vaa’an tarkkuus on puolestaan ±10 g ja lumen 

vesiarvoa mitattaessa, tarkkuus on ±1 mm. (Kuusisto 1984) 

Lumen tiheyden maksimivirhe saadaan kaavalla (Kuusisto 1984): 

Mittausvälineiden tarkkuuden lisäksi virheitä mittauksessa aiheuttavat lumen 

rakenteesta ja lumipeitteen alaisesta pinnasta johtuvat tekijät. Tällaisia virhelähteitä 

ovat (Kaitera 1939; Kuusisto 1984): 

1. Lumipeitteen alainen kasvillisuus voi saada aikaan lumen alle pieniä onkaloita, 
jotka voivat vaikuttaa lumen syvyyden ja tiheyden mittauksiin. Myös lehdet ja 
risut voivat kulkeutua tiheyden mittaamiseen käytettävään sylinteriin. Edellä 
mainitut voivat saada aikaan mittaustuloksissa sekä liian suuria että liian pieniä 
arvoja. 

2. Mukana kulkeva mittakeppi voi tuottaa liian suuria arvoja, jos se työntyy esim. 
lumipeitteen alapuoliseen maahan. 

3. Jos lumipeitteen alaosa koostuu jäästä, ei lumikeppi välttämättä painu riittävän 
syvälle, mikä johtaa liian pieniin syvyyden arvoihin. 

4. jos lumipeitteen ylin kerros on kovettunut sulamisen ja jäätymisen 
seurauksena, voi se romahtaa useita senttimetrejä kun tiheysmittauksia 
tehdään. Tämä voi johtaa liian suuriin tiheyden arvoihin. 

5. Lumen kova pintakerros voi johtaa myös vaikeuksiin työntää tai kiertää 
tiheyden mittaamiseen käytettävää sylinteriä lumen läpi. Osa lumesta voi 
tällöin työntyä sylinterin ulkopuolelle, mikä johtaa liian pieniin tiheyden 
arvoihin. 

    
  

     
 (4) 

      |
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6. Kun lumi sisältää paljon nestemäistä vettä, sen mittaussylinerin seinämän 
vastainen kitka on niin korkea, että osa lumesta voi työntyä sylinterin 
ulkopuolelle. Tämä johtaa liian pieniin tiheyden arvoihin. 

7. Kun lumipeitteen paksuus on yli 50 cm tiheysmittausten virheiden määrä voi 
kasvaa, koska tiheyden arvo joudutaan tuottamaan kahdesta erillisestä 
mittauksesta. 

8. Kun lumen alemmassa kerroksessa on kokonaan vedellä kyllästynyt kerros, 
vaikuttaa tämä olennaisesti tiheyden mittaamiseen. 

Edellä mainittujen virhelähteiden suuruusluokkaa on usein vaikea määrittää. 

Huolellisesti suoritettu mittaaminen auttaa ehkäisemään niiden vaikutusta. 

Kun lumimittauksia tehdään, lisääntyy tyypillisesti havaintojen hajonta kevään 

edetessä sulamiskaudella. Keskivirhe tiheys- ja syvyysmittauksille voidaan laskea 

kaavoilla (Kuusisto 1984): 

missä Sh on syvyysmittausten keskivirhe, Sρ on tiheysmittausten keskivirhe, σh on 

syvyyden keskihajonta, σρ on tiheyden keskihajonta, nh on syvyysmittausten määrä ja 

nρ on tiheysmittausten määrä. 

Suhteellinen keskihajonta laskea kaavoilla (Kuusisto 1984): 

missä sh on lumen syvyyden suhteellinen keskihajonta ja sρ on tiheyden suhteellinen 

keskihajonta. Variaatiokertoimet Cvh (syvyydelle) ja Cvρ (tiheydelle) saadaan kaavoista 

(Kuusisto 1984): 

Suhteellisen keskihajonnan laskeminen mahdollistaa lumen tiheyden ja syvyyden 

vertaamisen keskenään, koska se ei ole sidottu tiettyyn asteikkoon. On syytä 
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huomioida, että syvyyden ja tiheyden keskiarvon lähestyessä nollaa, suhteellinen 

keskihajonta lähestyy ääretöntä. 

2.5 Sadannan mittaaminen 

Sadantaa mitataan tyypillisesti maahan asennetuilla sademittareilla. Sademittareita on 

useaa eri tyyppiä, joista kaikki eivät kuitenkaan sovellu lumisadannan mittaamiseen 

(Dingman 2002). 

Sademittarin aukon on oltava riittävän suuri, jotta keräysastia ei tukkeudu (Dingman 

2002). Sademittari on myös tärkeää sijoittaa oikein, jotta ympäristön virheitä 

aiheuttavat tekijät pysyisivät mahdollisimman vähäisinä. Sademittari tulisi sijoittaa 

suojaan tuulelta, mutta suojaisuus ei saisi kuitenkaan vaikuttaa sadannan pääsyyn 

keräysastiaan (Mustonen 1986). 

Lumen muuttaminen nestemäiseen muotoon voidaan käytännössä toteuttaa esim. 

jäätymisenestoaineella tai mittariin asennettavalla lämmittimellä. Lämmittimen 

ongelmana voi kuitenkin olla haihdunnan lisääntyminen keräysastiasta. (Dingman 

2002.) 

2.5.1 Sadannan mittaamisen virheistä 

Riippumatta siitä, mitä mittarityyppiä käytetään, antavat ne poikkeuksetta liian pieniä 

sadannan arvoja suhteessa todelliseen sadantaan. Virheitä sadannan mittaamisessa 

aiheuttavat seuraavat tekijät: 

Tuuli on merkittävin yksittäinen virheiden aiheuttaja sadantaa mitattaessa. Tuulen 

vaikutus on suuri erityisesti lumelle. Turbulenttiselle virtaukselle ominaiset tuulen 

pyörteet vaikuttavat sadepisaroiden ja lumihiutaleiden liikeratoihin sademittarin 

läheisyydessä. Tämä johtaa siihen, että osa sateesta, joka muuten kerääntyisi mittariin, 

kulkeutuukin sen ulkopuolelle. (Mustonen 1986; Førland et al. 1996.) Tuuli vaikuttaa 

myös lumisateen intensiteettiin eri korkeuksilla ja voi liikuttaa lunta sadetapahtumien 

ulkopuolella (Sugiura et al. 2003). 

Kostumishäviö johtuu siitä kun vettä jää sademittarin seinämille ja osa vedestä haihtuu 

tai sublimoituu ennen kuin sitä voidaan mitata (Wagner 2009). 

Haihtumishäviöt aiheutuvat veden haihtumisesta mittarista havaintojen välillä. 

Haihtumishäviöt ovat merkittäviä erityisesti loppukeväästä, mutta talviaikaan häviöt 

ovat vähäisempiä. (Wagner 2003.) 

Seurantahäviöitä syntyy, kun sadanta on määrältään sellaista, että sademittarin 

tarkkuus ei riitä sen havainnointiin. Lumisateen osalta Jopa 80 % sadantatapahtumista 

voi pitää sisällään seurantahäviöitä (Sugiura et al. 2003).  
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Jos sademittarin sadetta keräävä alue on liian tasainen tai vedenpinta on lähellä 

mittarin reunaa, voivat nämä aiheuttaa räiskymishäviöitä, kun osa vedestä kimpoaa 

mittarin ulkopuolelle. Vastaavasti liian lähellä sijaitsevat rakennukset tai puut voivat 

räiskyttää ylimääräistä vettä mittariin (Dingman 2002). 

Huono sijainti voi vaikuttaa sademittarin keräämään sateen määrään. Esim. liian lähellä 

sijaitsevat puut voivat kerätä osan muuten mittariin päätyvästä vedestä tai lumesta. 

Nyrkkisääntönä Førland et al. (1996) esittää, että mittarin tulisi sijaita n. 1-4 kertaa niin 

kaukana puusta tai rakennuksesta kuin tämä on korkea. Toinen ohje on sijoittaa mittari 

siten, että 45 asteen kulmaa korkeammalla ei ole esteitä (Brakensiek et al. 1979). 

Mittalaitteesta johtuvat virheet johtuvat usein mittalaitteen rikkoutumisesta tai niiden 

vääränlaisesta käytöstä (Wagner 2009). 

Muut virheet voivat olla esim. sademittarin lukijan tekemät virheet tai laitteiden 

tahallinen rikkominen (Wagner 2009). Sademittarin lukijan tekemät virheet on usein 

erityisen hankalaa identifioida eteenkin, jos käytettävissä ei ole vertailuaineistoa esim. 

muiden mittaajien keräämistä havainnoista (Dingman 2002). 

Virheiden suuruusluokka voi vaihdella huomattavasti mittarityypin, sen sijoittamisen, 

käytön ym. mukaan. Taulukko 1 esittää eri virhelähteiden keskimääräisiä tilavuudellisia 

suuruusluokkia. 

Taulukko 1. Eri virhelähteiden aiheuttamien virheiden suuruusluokka (Sevruk 1982, Sevruk 1996, 
Vehviläinen 1992, Rauch 1998). 

Virhelähde Tilavuudellinen suuruusluokka, % 

Tuuli, vesisade 2…15 

Tuuli, lumisade 10…50 

Kostuminen 2…10 

Haihdunta 0…4 

Räiskyntä 1…2 

Suunnittelu ja kalibrointi 10 

Tuulen liikuttama lumi - 

 

Sademittareilla tuotettua sadantaa ei voida siis suoraan käyttää todellisen sadannan 

arvioimiseen vaan on käytettävä korjauskerrointa, joka koostuu edellä mainituista 

virheistä. Vesisateen korjauskerroin vaihtelee yleensä aukealla välillä 1.02–1.14 ja 

lumisateen korjauskerroin välillä 1.05–1.8 riippuen sademittarityypistä ja tuulioloista 

(Forland et al. 1996). Mustosen (1986) mukaan keskimääräinen lumisateen 

korjaustarve on Suomessa n. 35 %. 
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2.6 Lumen kertyminen ja sulaminen 

Lumen määrä ja lumipeitteen pysyvyys vaihtelee Suomessa merkittävästi 

maantieteellisen sijainnin mukaan. Etelä-Suomessa ja rannikolla pysyvä lumipeite tulee 

tyypillisesti joulukuun aikana ja sulaa keskimäärin huhtikuun loppuun mennessä. 

Vastaavasti pohjoisessa pysyvän lumipeitteen kesto on yleensä lokakuun loppupuolelta 

toukokuun lopulle. (Ilmatieteenlaitos 2010.) 

Pysyvän lumipeitteen kesto vaihtelee huomattavasti etelärannikon ja pohjoisimman 

Lapin välillä. Lumipeitteisten päivien lukumäärä on eteläisimmässä Suomessa 

keskimäärin alle 150 ja Lapissa vastaava lukumäärä voi olla yli 200 (ilmatieteenlaitos 

2010). Suurin keskimääräinen ero lumipeitteen pysyvyydessä on n. kaksi kuukautta. 

2.6.1 Lumen kertyminen 

Lunta kertyy läpi talven ja sen määrä saavuttaa huippunsa tyypillisesti juuri ennen 

sulamiskauden alkua. Vain osa sataneesta lumesta jää kinokseen koko talveksi ja osa 

lumesta voi esim. haihtua, sulaa tai kulkeutua tuulen mukana. 

Lumi voi kertyä paikallisesti hyvin epätasaisesti ja kertymän jakautumista onkin vaikeaa 

ennustaa (Dingman 2002). Lumen kertymiseen vaikuttaa erityisesti metsäisyys, joka 

puolestaan vaikuttaa vallitseviin tuulioloihin ja energiataseeseen. Lumen kertymiseen 

ja sen määrään vaikuttavia tekijöitä käsitellään tarkemmin kappaleessa 2.7. 

2.6.2 Lumen sulamisprosessi 

Merkittävin lumen sulamiseen vaikuttava tekijä on lumen energiatase, joka kuvaa 

lämpöenergian muutosta lumikinoksessa. Energiataseeseen eri komponentteihin 

puolestaan vaikuttavat epäsuorasti ympäristön ja lumen ominaisuudet; mm. 

kasvillisuus, pilvisyys ja sääolot sekä lumen koostumus. Eteenkin puuston suojaava 

vaikutus hidastaa lumen sulamista suhteessa aukeaan (Koivusalo & Kokkonen 2002; 

Winker et al. 2005). 

Lumen sulaminen voidaan jakaa kolmeen eri vaiheeseen (Dingman 2002): 

1. Lämpenemisvaiheen (warming phase) aikana lumikinoksen lämpötila nousee ja 

vaiheen lopulla lumikinos on isotermisessä tilassa lämpötilan ollessa 0 C. 

2. Toisessa vaiheessa (ripening phase) lumikinoksen vesipitoisuus kasvaa ja 

kinoksessa tapahtuu sulamista. Vaiheen lopulla lumikinos ei voi enää pidättää 

siinä olevaa sulaa vettä. 

3. Veden purkautumisvaiheen (output phase) aikana nestemäistä vettä karkaa 

lumikinoksesta, kun sen vedenpidätyskapasiteetti on ylittynyt. 
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Edellä mainitut vaiheet voivat tapahtua osittain päällekkäin ja eri aikoihin riippuen 

hieman sääoloista ja lumen ominaisuuksista. Sulamista voi tapahtua lumikerroksen 

pinnalla siten, että sulamisvesi valuu kinoksen sisään ja jäätyy uudelleen vapauttaen 

samalla energiaa lumikinoksen lämpenemiseen. Vastaavasti sulamisvaiheen aikana 

lumen pinnan lämpötila voi pudota nollan alapuolelle. (Dingman 2002.) 

 Energiatase ja lumen albedo 2.6.2.1

Lumen energiatase on kuvaa lämpöenergian määrää, joka on käytettävissä lumen 

sulattamiseen. Energiataseen suuruus muuttuu vallitsevien olosuhteiden mukaan. Jos 

oletetaan, että lumeen kohdistuvat energiavirtaukset ovat positiivisia ja lumesta 

poispäin suuntautuvat energiavirtaukset ovat negatiivisia, on näiden 

energiakomponenttien summa yhtä suuri kuin lumen lämpötaseen muutos. Lumen 

energiatase voidaan ilmaista kaavalla (Anderson 1976; Van Mullem & Garen 2004): 

missä Hm [W m-2] on Lumen sulamiseen käytettävä energia, Hrs [W m-2] on 

lyhytaaltoinen nettosäteily, Hrt [W m-2] on pitkäaaltoinen nettosäteily, Hs [W m-2] on 

ilmakehän ja lumikerroksen välinen konvektiivinen lämmönsiirto, Hl [w m-2] on latentti 

lämmönsiirto, Hp [W m-2] on sateen tuoma lämpö, Hg [W m-2] on maanpinnan ja 

lumikerroksen välillä johtuva lämpö ja ∆H [W m-2] on lämpötaseen muutos. 

Lyhytaaltosäteily (Hrs) on suoraan auringosta peräisin olevaa elektromagneettista 

säteilyä, jonka aallonpituus on alle 4 μm. Suurin osa lyhytaaltosäteilyn lumen 

sulattamiseen käytettävissä olevasta energiasta on aallonpituusvälillä 0.4-0.7 μm. 

Lyhytaaltoinen nettosäteily koostuu tulevasta lyhytaaltosäteilystä, josta on vähennetty 

heijastunut lyhytaaltosäteily ja se voidaan ilmaista kaavalla (Dingman 2002): 

missä Sin [W m-2] on lumen pinnalle tuleva lyhytaaltosäteily, Sout [W m-2] on lumen 

pinnasta heijastuva lyhytaaltosäteily ja α on lumipeitteen albedo. Lumen pinnalle 

tulevaan lyhytaaltosäteilyyn vaikuttavat vuodenaika, auringonsäteiden tulokulma, 

pilvisyys ja metsän latvuston peittävyys. Lyhytaaltosäteilyn suora vaikutus 

lumikinoksessa rajoittuu tyypillisesti n. 10 cm syvyyteen, jonka alapuolelle säteily ei 

tunkeudu. (Dingman 2002.) 

Pitkäaaltoinen nettosäteily (Hrt) koostuu pääasiassa ilmakehästä ja muusta 

ympäristöstä kuten pilvistä ja kasvillisuudesta peräisin olevasta pitkäaaltosäteilystä 

sekä lumikinoksen emittoimasta pitkäaaltosäteilystä. Pitkäaaltoinen nettosäteily 

voidaan ilmaista kaavalla (Dingman 2002):  

                           (12) 

                       (13) 

                   
       

  (14) 
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missä Lin [W m-2] on lumikerrokseen tuleva pitkäaaltosäteily, Lout [W m-2] on 

lumikerroksen emittoima pitkäaaltosäteily, σ [W m-2 K-4] on Stefanin-Boltzmannin 

vakio εa [-] on ilman emissiivisyys, Ta [K] on ilman lämpötila, εs [-] on lumen 

emissiivisyys ja Ts [K] on lumen lämpötila. 

Pilvisyys lisää pitkäaaltosäteilyä ja vähentää lyhytaaltosäteilyä. (Samposalo 2007). 

Pitkäaaltosäteilyn vaikutus rajoittuu vain lumen pintakerrokseen muutaman 

millimetrin syvyyteen (Mustonen 1986). 

Pitkäaaltosäteily on yleensä negatiivinen ja se dominoi säteilytasetta talviaikaan. 

Lyhytaaltosäteily on puolestaan positiivinen ja sen vaikutus on pitkäaaltosäteilyä 

suurempaa kesäisin. Kevään alussa, ennen sulamisen alkamista siirtymäkauden aikana, 

säteilykomponentit kumoavat toisensa ja niiden aiheuttama nettosäteily on lähellä 

nollaa. (Van Mullem & Garen 2004.)  

Metsän latvusto vähentää lumen pinnalle pääsevän lyhytaaltosäteilyn ja ilmakehästä 

tulevan pitkäaaltosäteilyn määrää. Pitkäaaltosäteilyn määrä voi kuitenkin nousta 

metsässä aukeaa korkeammaksi säteilyn lämmittäessä suojaavaa puustoa, jolloin puut 

emittoivat pitkäaaltosäteilyä (Essery et al. 2008). Ilmiö on voimakkaampi puuston 

latvuston ollessa lumeton (Esserey et al. 2003). Metsä kuitenkin suojaa sen pohjalla 

olevaa lunta lyhytaaltosäteilyltä yleensä niin tehokkaasti, että sulamiseen käytettävän 

kokonaisenergian määrä vähenee suhteessa aukeaan (Esserey et al 2007).  

Konvektiivista lämmönsiirtoa (Hs) tapahtuu, kun ilman lämpötila poikkeaa lumipeitteen 

lämpötilasta. Jos ilman lämpötila on alempi kuin lumen, Hs on negatiivinen eli 

lämmönsiirto on lumesta ilmaan ja vastaavasti, jos ilma on lämpimämpää, on Hs 

positiivinen (Van Mullem & Garen 2004). 

Latentti lämpö (Hl) tarkoittaa vesihöyryksi sitoutuneen lämpöenergian virtausta. 

Energiaa vapautuu, kun veden olomuoto muuttuu höyrystä nestemäiseen ja 

nestemäisestä kiinteään. Tällöin latentti lämpö on positiivinen. Lumen sulaminen ja 

sublimoituminen puolestaan sitovat energiaa, jolloin latentti lämpö on negatiivinen 

(Dingman 2002). Ilmankosteus ja lämpötila vaikuttavat veden olomuodon 

muutosnopeuteen höyrynpaineen eron kasvaessa tai pienentyessä. Kuiva ilma lisää 

tyypillisesti sublimaatiota ja haihduntaa, kun taas kostealla ilmalla veden tiivistyminen 

nesteeksi ja lumeksi lisääntyy (Van Mullem & Garen 2004). 

Hs ja Hl lisääntyvät tuulisissa olosuhteissa, jolloin ilmavirtauksen turbulenttisuus ja 

lämmönsiirto ovat tehokkaampia. Hs ja Hl kumoavat yleensä toisensa ilman ollessa 

lämmin ja kostea tai vastaavasti kylmä ja kuiva. Hs ja Hl ovat etumerkiltään samoja 

kuitenkin esim. silloin kun ilma on kylmä ja kostea tai lämmin ja kuiva. (Van Mullem & 

Garen 2004). Pitkäaaltosäteilyn tavoin myös konvektiivisen ja latentin lämmönsiirron 

vaikutus rajoittuu vain lumen pintakerrokseen (Mustonen 1986). 
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Sateen tuoma lämpö (Hp) on positiivinen, kun sadannan mukana tuoman veden 

lämpötila on suurempi kuin lumipeitteen. Vastaavasti Hp on negatiivinen, jos sadannan 

lämpötila on lumipeitettä alhaisempi (Van Mullem & Garen 2004). Sateen tuoma 

lämpö voi olla merkittävä eteenkin aukealla silloin, kun vesisade jäätyy lumipeitteessä 

vapauttaen energiaa. Metsän suojassa sateen vaikutus jää yleensä kuitenkin 

vähäiseksi. Esim. Lämpimän talvimyrskyn aikana Oregonissa lumen vesiarvo väheni 291 

mm aukealla, mutta samaan aikaan metsässä vain 44 mm. (Marks et al. 1998.) Sateen 

lumikinokseen tuoman lämmön määrä on yleensä hyvin alhainen, jos sadanta ei ole 

poikkeuksellisen voimakasta ja sen lämpötila ei ole huomattavasti 0 C yläpuolella (Van 

Mullem & Garen 2004). 

Lämmönsiirtoa maanpinnan ja lumipeitteen välillä tapahtuu, jos niiden lämpötila 

poikkeaa toisistaan. Maanpinnan johtama lämpö (Hg) on positiivinen, jos lumi on 

maanpintaa kylmempää ja negatiivinen, jos tilanne on päinvastainen. Yleensä 

maanpinnan lämpötila on lähellä lumen lämpötilaa ja lämmönsiirto näiden kahden 

välillä on tyypillisesti vähäistä. Sulannan aikana sekä maan että lumen lämpötila on 

nollassa, joten myös Hg on tällöin nolla. (Van Mullem & Garen 2004.) 

Taulukko 2. Energiataseen komponenttien suhteellinen vaikutus lämpötaseen muutokseen (Van Mullem 
& Garen 2004). 

Termi ∆H, % 

Hrs, Hrt 60…90 

Hs, Hl 5…40 

Hg 2…5 

Hp 0…1 

 

Tyypillisesti pitkä- ja lyhytaaltosäteily dominoivat lumipeitteen energiatasetta 

(Taulukko 2). Havaittavan lämmönsiirron ja latentin lämmön yhdessä muodostama 

osuus sulamiseen käytettävästä energiasta voi kuitenkin kasvaa merkittävästi 

olosuhteissa, joissa lumelle sataa nestemäistä vettä ilman ollessa lämmin ja tuulinen. 

Marks et al. (1998) Oregonissa lämpimän talvimyrskyn aikana tekemissä mittauksissa 

Hs ja Hl ovat yhdessä muodostaneet jopa 60–90 % lumen sulamiseen tarvittavasta 

energiasta aukealla. Metsän suojassa Hs:n ja Hl:n osuus vastaavissa olosuhteissa jäi 

kuitenkin n. 35 % tasolle. 

 Albedo 2.6.2.2

Albedo kuvaa pinnan kykyä heijastaa siihen tulevaa säteilyä. Lumen albedo vaihtelee 

tyypillisesti välillä 0.4 – 0.9. Arvo 0.4 vastaa ”vanhaa” lunta ja 0.9 vastasatanutta lunta 

(Bagchi 1983). Albedolla on huomattava merkitys säteilyn vaikutukseen eteenkin 

lumen sulamiskaudella. 

Lumen tiheys, ikä, lämpötila ja sen alapuolinen pinta vaikuttavat suoraan albedon 

suuruuteen. Lisäksi albedoon vaikuttaa lumeen tulevan säteilyn tulokulma. (Robock 
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1980; Dingman 2002; Van Mullem & Garen 2004.) Albedon suuruusluokkia on 

havainnollistettu taulukossa 3. 

Lämpötilan noustessa lumen albedo pienenee, mikä johtuu lumen pidättämästä 

sulamisvedestä ja kiderakenteen muutoksista. Vastaavasti myös tiheyden kasvamisen 

aikaansaama lumen rakenteen muutos laskee albedon arvoa (Dingman 2002). Albedoa 

vähentää myös lumen pinnalla olevat roskat, joiden määrä lisääntyy tyypillisesti 

sulamiskauden edetessä (Robock 1980). Albedo on pienimillään kun auringonsäteet 

tulevat lumen pintaan mahdollisimman kohtisuoraan. Albedon suuruus vaihtelee myös 

säteilyn aallonpituuden mukaan ja se on suurimmillaan näkyvän valon aallonpituuksilla 

(0.28–0.7 μm) (Dingman 2002). 

Lumen pinnan albedon lisäksi myös sitä suojaavien elementtien, kuten latvuston ja 

pilvien albedolla on merkitystä lumen lämpötaseeseen. Havumetsän latvuston ollessa 

lumeton, sen albedo on alhainen ja metsän pohjalle päätyvän nettosäteilyn määrä on 

tällöin korkeampi kuin tilanteessa, jossa latvustolla on lumipeite. Suzuki & Nakai (2008) 

tekemissä mittauksissa lumettoman latvuston albedo oli 0.1 ja latvuston lumen 

vesiarvon kasvaessa 8 mm:iin albedo kasvoi arvoon 0.4. Kuusinen et al (2012) mukaan 

latvuston lumipeite lisää sen albedoa n. 0.2:lla suhteessa lumettomaan tilanteeseen. 

Vastaavasti pilvipeitteen albedo vaikuttaa ilmakehästä pinnalle tulevan säteilyn 

määrään. Tavallisesti pilven albedo kasvaa, kun pilvipeite ja sen peittävyys lisääntyy ja 

pilvien madaltuessa (Petzold 1977). 

Taulukko 3. Albedon suuruus eri pinnoilla (Dingman 2002). 

Pinta Olosuhde Albedo 

Pilvi - 0.4…0.7 

Nestemäinen vesi Säteiden tulokulma 60 0.05 

 Säteiden tulokulma 30 0.1 

 Säteiden tulokulma 20 0.15 

 Säteiden tulokulma 10 0.35 

 Säteiden tulokulma 5 0.6 

Kiinteä vesi Tuore lumi 0.65…0.85 

 Vanha lumi 0.45…0.55 

 Jäätikköjää 0.25…0.35 

Havumetsä - 0.1…0.15* 

*Mustonen (1986)   

2.6.3 Haihdunta ja sublimaatio talvella 

Talven aikainen haihdunta ja sublimaatio ovat tyypillisesti voimakkaampia metsässä 

kuin aukealla (Pomeroy & Schmidt 1993; Lundberg & Koivusalo 2003). Lumen 

haihduntaan ja sublimaatioon vaikuttavat suoraan säteilyn määrä, tuulen voimakkuus 

ja ilman lämpötila sekä ilmankosteus. Näiden tekijöiden lisäksi voidaan myös latvuston 
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alttius edellä mainituille tekijöille laskea haihduntaan ja sublimaatioon vaikuttavaksi 

tekijäksi. (Scmidt & Troendle 1992.) 

2.7 Lumen määrään vaikuttavat tekijät 

2.7.1 Metsä 

Metsässä lumen kertyminen on aukeaan verrattuna tyypillisesti hyvin epätasaista ja 

usein vähäisempää, mikä johtuu puuston latvuston ja erityisesti havupuiden 

neulasmassan aiheuttamasta lumisateen interseptiosta. Storck et al. (2002) tekemissä 

mittauksissa puuston latvusto pysäytti enimmillään jopa 60 % talven aikaisesta 

sadannasta. Vastaavasti Scmidt & Gluns (1991) ovat todenneet, että havupuuston 

latvusto voi estää ympäristöstä ja sääoloista riippuen 11–80 % satavasta lumesta 

päätymästä maahan. 

Osa oksiston pysäyttämästä lumesta putoaa talven aikana tai keväällä maahan, mutta 

osa haihtuu ja sublimoituu takaisin ilmakehään. Pomeroy et al. (1998) mukaan 25–45 

% oksiston pidättämästä lumesta voi sublimoitua talven aikana. Pomeroy & Schmidt 

(1993) ovat todenneet, että havupuuvaltaisissa metsissä jopa yli 30 % latvuston 

pidättämästä lumesta voi sublimoitua talvella. Suuruusluokaltaan vastaavia arvoja ovat 

saaneet myös Lundberg & Koivusalo (2003), jotka havaitsivat Pohjois-Suomessa 

tehtyjen lumilinjamittausten pohjalta, että talven aikaiset häviöt voivat metsässä olla 

lähes 30 % talven sadannasta. Lundberg & koivusalo (2003) havaitsivat myös, että 

interseptiohäviöt olivat hieman suurempia kuusimetsissä kuin muissa metsätyypeissä.  

Hetkellinen sublimaatio voi talviaikaan ylittää 0.5 mm h-1 (Harding & Pomeroy 1996; 

Lundberg et al. 1998; Lundberg & Halldin 2001; Strock et al. 2002), mutta keskiarvo jää 

tyypillisesti huomattavasti tämän alapuolelle ja on saanut eri tutkimuksissa arvoja, 

jotka vaihtelevat 0.5 mm d-1 ja hieman alle 1 mm d-1 välillä (Parvianen & Pomeroy 

2000; Strock et al. 2002; Molotch et al. 2007).  

Sublimaatiota tapahtuu myös metsän pohjalla. Molotch et al. (2007) tekemässä 

tutkimuksessa sublimaatio metsän pohjan lumipeitteestä on ollut n. 60 % latvuston 

vastaavasta. 

Latvuston kyky pidättää lunta heikkenee, kun lumen määrä kasvaa ja yksittäiset oksat 

alkavat taipua, mikä puolestaan johtaa lumen rakenteen heikkenemiseen. Myös 

lämpötilan nousu lisää puiden oksien elastisuutta ja pienentää niiden kykyä kannatella 

lunta (Hedstrom & Pomeroy 1998; Suzuki & Nakai 2008). 

Oksiston kyky pidättää lunta ja vähentää sen kertymistä voivat tehdä merkittäviä eroja 

talven aikaiseen kertymiseen metsän ja läheisen aukean välillä. D´Eon (2004) 

Brittiläisessä Kolumbiassa tekemissä lumimittauksissa metsäisillä alueilla lumen syvyys 

jäi enimmillään 40 % vähäisemmäksi kuin aukealla. Winkler et al. (2005) tutkimuksessa 
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hakkuaukealle kertyi vesiarvoltaan 37–75 % enemmän lunta kuin läheiseen vanhaan 

havumetsään. Vastaava ero hakkuuaukean ja nuoren harventamattoman metsän 

kesken vaihteli välillä 8-40 %. Jost et al (2007) tekemissä yhden talven kattavissa 

mittauksissa talven aikana kertymä on ollut 27–39 % vähäisempää metsässä kuin 

aukealla. Suzuki & Nakai (2007) tekemissä mittauksissa 26 % sadannasta jäi 

havupuiden oksistoon. 

Adams (1976) on todennut metsätyypin vaikutuksen lumen tiheyteen olevan vähäinen. 

Mustosen (1986) mukaan lumen tiheys on aukealla yleensä hieman suurempi kuin 

metsässä. 

2.7.2 lumisateen intensiteetti 

Oksiston kyky kannatella lunta on rajallinen. Lumisateen intensiteetin lisääntyessä 

pienempi osa sataneen lumen määrästä jää oksistoon ja latvuston kyky lumisateen 

interseptioon loppuu, kun lumen paino ylittää oksiston kantokyvyn. (Henderson & 

Pomeroy 1998; Varhola et al. 2010.) 

2.7.3 Korkeus 

Tyypillisesti lumen kertyminen lisääntyy ja sulamisnopeus laskee korkeusaseman 

kasvaessa (Anderson 1963; Varhola et al. 2010). Toews & Gluns (1986) tekemässä 

tutkimuksessa lumen vesiarvo lisääntyi keskimäärin 11–15 mm aina korkeusaseman 

lisääntyessä 100 m. Lämpötilan lasku korkeusaseman kasvaessa oletetaan myös 

vaikuttavan lumen kertymiseen (Hendrick et al. 1971). 

2.7.4 Maaston kaltevuus 

Maaston kaltevuus vaikuttaa lumen määrään pääasiassa lumipeitteen pinnalle tulevan 

lyhytaaltosäteilyn lisääntyessä tai vähetessä kaltevuuden ilmansuunnan mukaan 

(Anderson 1963; Dingman 2002; Varhola et al 2010). Auringon puoleisilla rinteillä 

sulaminen on nopeampaa ja vastaavasti auringonvalolta suojassa olevalla puolella 

hitaampaa (Anderson 1963; Hendrick et al. 1971). 

Kaltevuus ja korkeusasema voivat olla metsäisyyden kanssa yhtä ratkaisevassa roolissa 

lumen kertymiseen vaikuttavana tekijänä. Jost et al. (2007) on todennut, että 

vuoristoisella alueella, jossa korkeuserot ovat suuria, rinne, korkeus ja metsäisyys 

voivat yhdessä selittää 80–90 % lumen kertymän alueellisesta vaihtelusta. 

2.7.5 Aukon koko 

Pienillä metsäaukeilla, joiden halkaisija on enintään kaksikymmentä kertaa suurempi 

kuin ympäröivän metsän korkeus, lunta kertyy tyypillisesti aukealle enemmän kuin 



32 

 

metsään. Tätä isommilla aukeilla vastaavanlaista eroa ei aina voida yhtä selvästi nähdä, 

koska tuuli voi puhaltaa osan lumesta metsään ja lisätä samalla aukealla tapahtuvaa 

haihduntaa ja kertyminen voikin täten olla metsässä suurempaa. (Golding & Swanson 

1986.) Eniten lunta kertyy tyypillisesti aukealle, jonka halkaisija on 2-5 kertaa 

ympäröivän puuston korkeus (Anderson 1963; Golding & Swanson 1978; Golding & 

Swanson 1986). 

2.7.6 Tuuli 

Lumen kulkeutuminen tuulen mukana voi aiheuttaa suuria eroja lumen kertymiseen 

lyhyilläkin välimatkoilla (Dingman 2002). Tuuli kuljettaa lunta ja lisää sulamisnopeutta 

ja haihduntaa (Anderson 1963). Tuuli voi myös edistää vesihöyryn tiivistymistä lumen 

pintaan sopivien ilmastollisten olosuhteiden vallitessa (Kaitera 1939). Tuulen merkitys 

on suurempi aukolla kuin metsässä ja aukealla jopa 75 % vuotuisesta lumisadannasta 

voi kulkeutua tuulen mukana (Oksanen 1999).  
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3 Menetelmät 

3.1 Sulamisnopeus 

Sulamisnopeus kuvaa lumen vesiarvon vähenemisnopeutta sulamiskauden aikana. 

Sulamisnopeus (dSWE) voidaan laskea kaavalla: 

missä dSWE [mm d-1] on sulamisnopeus ja tm [d] on sulamiskauden pituus päivissä. Tässä 

työssä sulamisnopeus on myös laskettu käyttämällä vesiarvon maksimin tilalla 

syvyyden maksimia tai valitsemalla arvo tietyltä päivältä sulamiskauden alussa. Näin on 

tehty, jos vesiarvon maksimin käyttö ei jostain edempänä mainitusta syystä ole ollut 

mielekästä. 

3.2 Lumen vesiarvon suhteellinen poikkeama aukkoon 

Eri alueilla ja eri ajankohtaan tehtyjen lumimittausten vertailua voidaan toteuttaa 

laskemalla metsän vesiarvon suhteellinen poikkeama aukolla mitattuun vesiarvoon 

nähden. Suhteellinen poikkeama lasketaan kaavalla: 

missä rswe [-] on lumen vesiarvon suhteellinen poikkeama aukkoon, hwcc [mm] on 

aukolla mitattu vesiarvo tiettynä ajankohtana ja hw [mm] on samalla ajankohdalla 

metsässä mitattu vesiarvo. Vastaavalla tavalla voidaan laskea myös syvyyden 

suhteellinen poikkeama aukkoon (rh), lumen tiheyden suhteellinen poikkeama aukkoon 

(rρ) ja sulamisnopeuden suhteellinen poikkeaminen aukkoon (rdSWE) 

3.3 Lehtialaindeksin arvioiminen 

Lehtialaindeksi on yleinen metsikkötunnus, jota vasten lumipeitteen vesiarvoa voidaan 

arvioida. Lehtialaindeksin estimoimiseen on kehitetty useita biomassayhtälöitä. 

Pohjoisiin olosuhteisiin soveltuvia menetelmiä ovat Marklundin (1988) männylle ja 

kuuselle Ruotsissa kerätystä tutkimusaineistosta tuotetut yhtälöt ja Repola et al. 

(2007) Suomessa sijaitsevien metsäkoealojen avulla tuotetut biomassayhtälöt 

männylle, kuuselle ja koivulle. Tässä työssä on käytetty Repola et al. (2007) 

muodostamia yhtälöitä eri puulajeille. 

Repola et al. (2007) ovat muodostaneet eri puulajeille sekä yksinkertaiset puun 

halkaisijaan ja korkeuteen perustuvat biomassayhtälöt että täydelliset puun 
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halkaisijaan, korkeuteen, kasvuun, ikään, latvuston pituuteen ja kaarnan paksuuteen 

perustuvat yhtälöt. Tässä työssä on käytössä ollut lehtialaindeksin laskemista varten 

vain puun pituus ja halkaisija, joten käyttöön on siis valittu yksinkertaiset 

biomassayhtälöt. 

Männyn neulasbiomassa lasketaan kaavalla (Repola et al. 2007): 

missä y [kg] on puun neulasbiomassa, h [m] on puun korkeus paikassa ja b0, [-] b1 [-] ja 

b2 [-] (Taulukko 4) ovat puulajikohtaisia vakioparametreja. Halkaisija dS [cm] on puun 

kannon halkaisija ja sitä voidaan approksimoida kaavalla (Repola et al. 2007): 

missä d (cm) on puun halkaisija rinnankorkeudella. Käyttämällä approksimoitua 

kannon halkaisijaa, voidaan tällä parantaa biomassayhtälön soveltumista alle 1.3 m 

korkeisiin puihin (Repola et al. 2007). 

Taulukko 4. Puulajikohtaiset vakioparametrit (Repola et al 2007). 

Parametri Mänty Kuusi Koivu 

b0 -5.007 -2.394 -29.566 

b1 15.066 12.752 33.372 

b2 -5.893 -4.470 - 

 

Vastaavasti kuusen neulasbiomassa saadaan kaavalla (Repola et al. 2007): 

Kun neulas- ja lehtibiomassa on laskettu, voidaan puulajikohtaista lehtialaindeksiä 

arvioida käyttämällä kaavaa (Repola et al. 2007): 

missä ALAI [m
2 m-2], on puulajikohtainen lehtialaindeksi, ASLA [m2 kg-1] on yksipuolinen 

lajikohtainen lehtipinta-alan ja massan suhde ja nRL [kpl] ]on puukohtainen runkoluku. 

ASLA vaihtelee puulajeittain ja sen suuruus vaihtelee huomattavasti myös saman 

puulajin kohdalla. Myös alueelliset olot vaikuttavat ASLA:n suuruuteen. (Luoma 1997; 

Kellomäki 2000; Johansson 2001; Mencuccini & Bonosi 2001.) 
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Mencuccini & Bonosi (2001) tutkivat männylle aikaisemmin saatuja SLA:n arvoja eri 

puolilla Eurooppaa. SLA vaihteli välillä 2.87 m2 kg-1 ja 5.51 m2 kg-1 keskiarvon ollessa 

4.37 m2 kg-1. Kumpikin ääriarvoista on mitattu Suomessa. Johanssonin (1999) Ruotsissa 

tekemissä mittauksissa kuusen SLA on vaihdellut välillä 2.6–8.5 m2 kg-1. Keskiarvoksi 

Johansson on saanut 5.9 m2 kg-1. 

Koska lehtipuut pudottavat lehtensä talveksi, on niiden vaikutus talven aikaiseen 

lehtialaindeksiin huomattavasti havupuita vähäisempää. Lehtipuiden talviaikainen 

lumen interseptio tapahtuu ainoastaan puiden oksille ja rungon pinnalle, jolloin näiden 

pinta-alojen vaikutus lehtialaindeksiin olisi huomioitava, mikä on kuitenkin hankalaa. 

Vaikutusta lehtialaindeksiin on pyritty arvioimaan laskemalla lehtipuiden biomassa 

käyttämällä koivun biomassan laskemiseen tarkoitettua funktiota (Repola et al. 2007): 

Lehtipuiden lehtialaindeksi on tämän jälkeen laskettu käyttämällä SLA-arvoa 18.46 

(Kellomäki et al. 2001). Tämän jälkeen on tehty oletus, että lehtipuiden oksiston pinta-

alan suuruus on n. 5 % lehdelliseen latvustoon verrattuna. 

Taulukko 5. Lehtialaindeksi laskemiseen käytetyt ASLA:n arvot. 

Puulaji ASLA [m2 kg
-1

] Lähde 

Mänty 5.506 Menuccini & Bonosi (2001) 

Kuusi 5.9 Johansson (1999) 

Koivu 18.46 Kellomäki et al. (2001) 

 

Lehtipuiden vaikutus eri metsätyyppien lehtialaindekseihin on vähäinen eteenkin 

lumilinjoilla jotka ovat havupuuvaltaisia. On kuitenkin syytä huomioida, että edellä 

kuvattu tapa laskea lehtipuiden vaikutusta puuston lehtialaindeksiin on hyvin karkea 

arvio. Paremman kuvan lehtipuuston vaikutuksesta voitaisiin saada esim. 

kalansilmäkuvien avulla puiden ollessa lehdettömiä keväällä tai syksyllä. 

Aluspuuston ja puuntaimien vaikutuksen lumen interseptioon oletetaan tässä olevan 

vähäinen. Lisäksi biomassayhtälöiden käyttö erityisen matalaan puustoon, voi antaa 

lehtialaindeksistä vääristyneen kuvan (Repola et al. 2007) joten aluspuuston 

lehtialaindeksi on jätetty tässä huomioimatta. 

3.4 Astepäivämalli 

Lumimalleja käytetään tyypillisesti kevätvalunnan selvittämiseen, mutta tässä 

tarkoituksena on selvittää eri metsätyyppien vaikutusta lumimallin parametreihin ja 

niiden kalibrointiin. 
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Kuva 3.Lumimallin rakenne. 

Lumen sulannan mallintamiseen on valittu tässä astepäivämalli (Kuva 3). 

Astepäivämalliin syötettäväksi tiedoksi riittää ilman lämpötila ja sadanta. Koska Iso-

Kauhean sääasema (ks. kappale 4.2.4) on altis virheille ja ilman lämpötilasta ja 

sadannasta on saatavilla tietoa myös ilmatieteenlaitoksen läheisiltä sääasemilta, on 

astepäivämallin käyttö tässä perusteltua. 

3.4.1 Sadannan tyyppi 

Sateen tyyppi määräytyy astepäivämallissa rajalämpötilojen Tmin [C] ja Tmax [C] 

mukaan kaavalla (Kokkonen et al. 2006): 

missä fr [-] on vesisateen osuus ja fs [-] on lumisateen osuus. Lämpötila T [C] on ilman 

lämpötila. Alle Tmin lämpötiloissa kaikki sadanta tulee lumena ja yli Tmax lämpötiloissa 

kaikki sadanta on vettä. Näiden lämpötilojen välillä osan sadannasta oletetaan tulevan 

vetenä ja osan lumena. Sadannan olomuoto muuttuu lineaarisesti rajalämpötilojen 

välillä (Vehviläinen 1992). 

Rajalämpötilojen arvot vaihtelevat kirjallisuudessa merkittävästi. Vehviläinen (1992) on 

saanut alemman rajalämpötilan vaihteluväliksi -6.5…+0 C ja ylemmän lämpötilan 

vaihteluväliksi -0.1…+4.0 C ja vastaavat keskiarvot näille ovat -3.5 C ja + 1.5 C. 

Hankimon (1976) saamat rajalämpötilojen keskiarvot ovat n. asteen verran 

lämpimämmät. Ólaffson & Haraldsdóttir (2003) puolestaan esittävät rajalämpötiloiksi 

arvoja n. +0.5 C ja +2.1 C Islannissa tehtyjen mittausten perusteella. 
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3.4.2 Sadannan suuruus 

Sadannan suuruus saadaan astepäivämallissa kaavoilla (Kokkonen et al. 2006): 

missä Pr [mm d-1] on vesisateen määrä, Ps [mm d-1] on lumisateen määrä, cr [-] on 

vesisateen korjauskerroin, cs [-] on lumisateen korjauskerroin ja Pobs [mm d-1] on 

mitattu lumi- tai vesisateen määrä. Ptot [mm d-1] on vuorokauden kokonaissadanta. 

Vesi- ja lumisateen korjauskertoimen suuruutta on käsitelty enemmän kappaleessa 

2.5.1. 

3.4.3 Vedenpidätysparametri 

Lumikinoksen kyky pidättää nestemäistä vettä huomioidaan mallissa 

vedenpidätyskapasiteetin avulla. Vedenpidätyskapasiteetti on siis se veden määrä, 

jonka lumikinos pystyy sitomaan ilman, että tapahtuu valuntaa kinoksesta. 

Lumikinoksesta voi poistua vettä vasta, kun vedenpidätyskapasiteetti ylittyy. 

Vedenpidätyskapasiteetti lasketaan kaavalla (Kokkonen et al. 2006): 

missä Lmax [mm] on vedenpidätyskapasiteetti ja rcap [-] on vedenpidätysparametri. 

Vedenpidätysparametrin arvo on tyypillisesti lähellä nollaa, mutta voi kuitenkin 

vaihdella jonkin verran. Lumen vedenpidätyskapasiteetin suuruus riippuu lumen 

rakenteesta ja sen arvo yleensä laskee sulamiskauden edetessä, kun lumen raekoko 

kasvaa ja vesi pääsee helpommin virtaamaan lumen läpi (Kuusisto 1984). Lumikinoksen 

vedenpidätyskapasiteetin on todettu vaihtelevan 2 % ja 52 % välillä, mutta yleensä se 

on alle 10 % (Anderson 1973). 

3.4.4 Lumen sulanta 

Lumen sulaminen on lineaarisesti yhteydessä ilman lämpötilaan, kun se on 

sulamislämpötilaa korkeampi. Lumen sulaminen lasketaan astepäivämallissa kaavalla 

(Kokkonen et al. 2006): 
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missä m [mm d-1] on sulavan lumen määrä, kd [mm C-1 d-1] on astepäivätekijä ja Tmelt 

[C] on rajalämpö lumen sulamiselle. 

Sulamislämpötilan arvo on yleensä lähellä nollaa, mutta se voi vaihdella, jos lämpötilan 

mittauspisteen ja mallinnettavan alueen välillä on systemaattisia lämpötilaeroja esim. 

silloin, kun lämpötilojen mittausasema sijaitsee muualla. 

Astepäivätekijän arvo voi vaihdella talven aikana. Sen arvon vaikuttavaa metsäisyyden 

lisäksi myös vallitsevat sääolot (Mustonen 1986). Astepäivätekijän arvo yleensä kasvaa 

kevään edetessä ja kasvu on voimakkaampaa aukealla kuin metsässä. Aukealla 

astepäivätekijä saa muutenkin suurempia arvoja kuin metsässä. (Kuusisto 1980; 

Mustonen 1986.) Astepäivätekijän muutokset ovat myös todennäköisesti yhteydessä 

lumen tiheyden muutokseen ja tuulen nopeuteen (Martinec 1960). 

3.4.5 Jäätyminen 

Lumikinoksen huokosissa olevan sulan veden jäätyminen lasketaan kaavalla (Kokkonen 

et al. 2006): 

missä f [mm d-1] on jäätyvän veden määrä ja kf [mm C-1 d-1] on jäätymisparametri. 

Jäätymisparametri on arvoltaan pienempi kuin astepäivätekijä (Seibert 1997). Seibert 

et al. (2002) ovat esittäneet sen vaihteluväliksi 4.0…7.0 % astepäivätekijän 

suuruudesta. 

3.4.6 Lumen massatasapaino 

Lumivarastossa olevan kiinteän veden muutosta kuvataan kaavalla (Kokkonen et al. 

2006): 

missä I [mm] on lumivarastossa oleva lumi ja jää ja dt [d] on aika-askel, joka 

astepäivämallissa on yksi vuorokausi. Vastaavasti lumikinoksessa olevan nestemäisen 

veden määrä voidaan laskea kaavalla (Kokkonen et al. 2006): 

missä L [mm] on lumihangen sisältämä nestemäinen vesi. Jos nestemäistä vettä on 

enemmän kuin lumikinoksella on kyky pidättää sitä (veden määrä on suurempi kuin 
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vedenpidätyskapasiteetti), muuttuu ylimääräinen vesi valunnaksi, joka purkautuu 

lumipeitteestä.  

Lumimallia muodostettaessa käytetään differentiaaliyhtälöiden 30 ja 31 numeerisia 

ratkaisuja. Lumivarastossa oleva veden määrä jokaisella aika-askeleella ratkaistaan 

käyttämällä implisiittistä Eulerin menetelmää. 

Lopuksi voidaan laskea lumen vesiarvo, joka koostuu lumikinoksessa olevasta lumesta 

ja jäästä sekä nestemäisestä vedestä ja se voidaan ilmaista kaavalla: 

3.5 GLUE 

Mallin kalibroinnissa on käytetty GLUE -menetelmää (generalized likelihood 

uncertainty estimation, Beven & Binley 1992), jolla tutkitaan mallin herkkyyttä 

parametrien muutoksille. Menetelmän avulla voidaan laatia mallin parametreille 

todennäköisyysjakauma ja ennusteiden luotettavuusjakauma. 

GLUE -menetelmässä luodaan satunnaislukuryhmiä, jotka koostuvat kalibroitavista 

parametreista. Jokaiselle parametrille annetaan vaihteluväli, jonka sisältä 

satunnaisluvut tuotetaan. Malli ajetaan käyttämällä luotuja parametrikombinaatioita ja 

jokaiselle kombinaatiolle lasketaan erillinen hyvyysluku. Hyvyysluku kuvaa eroa 

mitattujen ja mallinnettujen arvojen välillä ja sen avulla parametrikombinaatioita 

voidaan verrata keskenään. Hyvyysluvun laskentaan on olemassa useita erilaisia 

menetelmiä. (Beven & Binley 1992.) 

Tähän hyvyysluvun laskentamenetelmiä on otettu mukaan kaksi (a ja b). Hyvyysluvun 

laskentamenetelmä (a) perustuu residuaalien varianssien ja havaintojen varianssien 

suhteeseen (Beven & Binley 1992): 

missä Le [-] on hyvyysluku, σe [-] on residuaalien varianssi ja σo [-] havaintojen varianssi. 

Jos varianssit ovat yhtä suuret, hyvyysluku saa arvon nolla. Jos varianssit ovat kaikkialla 

nollia, hyvyysluku saa arvon yksi. Lumimallia kalibroitaessa hyvyysluku voidaan 

kirjoittaa myös muotoon: 
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missä hwobs [mm] on mitattu lumen vesiarvo, hwsim [mm] on mallin antama vesiarvo ja 

h‾ wobs [mm] vesiarvohavaintojen keskiarvo. 

Menetelmä (b) hyvyysluvun laskemiseen perustuu lumen vesiarvon muutoksen 

vaihtelunopeuteen ja se lasketaan kaavalla: 

missä hwobs-1 [mm] on havaintoajankohdaltaan edellinen mitattu lumen vesiarvo, hwsim-1 

[mm] on edellisen aika-askeleen mallinnettu lumen vesiarvo ja h‾ diff [mm] on vesiarvon 

muutosten keskiarvo. 

Mallia kalibroitaessa on hyvyysluvulle valittava raja-arvo, jonka ylittävät 

parametriryhmät otetaan mukaan luottamusvälien muodostamiseen. Raja-arvo on 

valittava siten, että se antaa riittävän suuret luottamusvälit ja toisaalta mitä 

korkeammaksi raja-arvo voidaan jättää, sen paremmin malli mukailee havaintoja. 

Kun piirretään kuvaaja hyvyyslukujen ja parametrien arvojen välille ja tuotetaan 

kumulatiiviset jakaumat jokaisesta parametrista, saadaan viitteitä siitä, mitkä 

parametrit vaikuttavat mallin toimintaan. 
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4 Lähtöaineisto 

Työtä tehdessä on ollut käytössä kaksi hyvin erilaista aineistoa. Aineistosta vanhempi 

on peräisin vuosilta 1931–1958 ja se käsittää hydrologisia mittauksia pienillä valuma-

alueilla ympäri suomea (Kaitera 1939). Toinen aineisto pitää sisällään 

Metsäntutkimuslaitoksen vuosien 2007–2010 välisenä aikana tehtyjä 

lumilinjamittauksia ja säähavaintoja Kainuussa Iso-Kauhealla. 

4.1 Vuosien 1931–1958 aineisto 

Osa aineistosta oli alkujaan käytössä Kaiteran (1939) lunta ja valuntaa käsittelevässä 

tutkimuksessa. Mittauksia jatkettiin Kaiteran (1939) tutkimuksen jälkeen aina vuoteen 

1958. Aineisto pitää sisällään ympäri Suomea tehtyjä mittauksia valumasta, 

aluesadannasta, lumen syvyydestä ja tiheydestä, roudan paksuudesta ja sen ylärajasta 

sekä havaintoja pohjavesistä. Lisäksi aineisto sisältää tietoa mittausalueiden puustosta, 

maaperästä ja rinteiden kaltevuuksista ja suunnista. 

4.1.1 Lumilinjat 

Lumen syvyyttä ja tiheyttä mitattiin 15 eri valuma-alueella (Kuva 4) yhteensä 144 

linjalla ympäri Suomea. Mittauksia ei tehty jokaisena vuonna ja osalla linjoista ei 

suoritettu lainkaan tiheysmittauksia. Lumilinjojen maastotiedot on lueteltu liitteessä 2 

ja niiden puustotiedot liitteessä 3. 



42 

 

 

Kuva 4. Vuosien 1931–58 aineiston valuma-alueiden jakautuminen ympäri Suomea (Kaitera 1939). 

Jokainen valuma-alue piti sisällään yhdestä viiteen eri mittauspaikkaa, joista jokainen 

sisälsi keskimäärin kolme lumilinjaa. Linjat pyrittiin valitsemaan sellaisista 

maastotyypeistä, jotka olivat alueella hallitsevia. Yksi linja sijoitettiin aina kullakin 

alueella kulkemaan pelto- tai niittyaukealle. 

4.1.2 Linjojen puusto 

Linjojen puusto määriteltiin kuusen, männyn ja lehtipuiden tilavuuden suhteellisilla 

osuuksilla. Lisäksi määriteltiin aukkojen määrä prosentteina. Sekä puulajisuhteet että 

aukkojen määrä määriteltiin jokaisella linjalla, muutamaa poikkeusta lukuun 

ottamatta, 10 % tarkkuudella. 

Puustosta määritettiin myös niiden keskimääräinen pituus, läpimitta ja ikä. Näitä ei 

kuitenkaan kiinnitetty mihinkään tiettyyn puulajiin, vaan ne kuvastavat koko linjan 

kaikkien puulajien keskiarvoja. 

Koska puustotiedot ovat hyvin suuntaa-antavia ja niistä on vaikea muodostaa kattavaa 

käsitystä metsän todellisesta rakenteesta, on niiden käyttöön suhtauduttava 
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varauksella. Muutamilta linjoilta puustotiedot puuttuvat kokonaan ja kyseisiä linjoja ei 

sen vuoksi ole otettu lainkaan mukaan tarkasteluun. 

Kaitera (1939) on jakanut lumilinjat maantieteellisen aseman perusteella kolmeen 

ryhmään; A, B ja C. Ryhmän A lumilinjat sijaitseva Etelä- ja Länsi-Suomessa, ryhmän B 

linjat Keski-Suomessa ja ryhmän C linjat Pohjois- ja Koillis-Suomessa. Ryhmä A sisältää 

linjat 1-43, ryhmä B linjat 44–95 ja ryhmä C linjat 96- 112. 

Linjoille Kaitera (1939) on määrittänyt tyyppiryhmät (Taulukko 6). Tässä työssä on 

poikettu Kaiteran esittämistä ryhmistä siten, että selvästi havupuista koostuvat 

metsiköt on pyritty erottamaan selvemmin lehti- ja sekametsistä. Tyyppiryhmät on 

jaettu kuuteen (Taulukko 7) valtapuuston mukaan. Valtapuuksi tai metsätyypiksi on 

valittu aina se puulaji, jota linjalla on vähintään 70 tilavuusprosenttia. Tämän jälkeen 

tyyppiryhmät on jaoteltu aukkoisuuden mukaan. 

Taulukko 6. Kaiteran (1939) määrittelemät tyyppiryhmät eri lumilinjoille 

Tyyppiryhmä Tyyppiryhmän kuvaus 

I Peltoaukeat 

II Niityt, hakamaat, metsäaukeat, nevat ja aukeat lehdot 

III Lehtimetsät, joissa on aukkoja 60–90 %, ja sekametsät, joissa aukkoja 80–90 % 

IV 
Havumetsät, joissa on aukkoja 60–90 %, sekametsät, joissa on aukkoja 40–70 %, ja 

lehtimetsät, joissa on aukkoja 0–50 % 

V Havumetsät, joissa on aukkoja 30–50 %, ja sekametsät, joissa on aukkoja 0–30 % 

VI Havumetsät, joissa on aukkoja 10–20 % 

VII Aukottomat havumetsät 

VIII Järvet ja vesiväylät 

 

Aukkojen määrää on lisätty 10–20 % havupuuvaltaisilla linjoilla, joilla lehtipuuston on 

oletettu vaikuttavan talven aikaiseen latvustopeittävyyteen. Tällaisia linjoja ovat ennen 

vuotta 1946 linjat 6 ja 111 sekä vuodesta 1947 eteenpäin linjat 10, 45, 51, 69 ja 91. 

Taulukko 7. Vuoden 1931–58 aineistosta muodostetut uudet lumilinjojen tyyppiryhmät. 

Tyyppiryhmä Tyyppiryhmän kuvaus 

1 Mäntyvaltainen metsä 

2 Kuusivaltainen metsä 

3 Havupuuvaltainen metsä 

4 Aukea 

5 Lehtimetsä 

6 Sekametsä 

 



44 

 

4.1.3 Lumen syvyys ja tiheys 

Lumilinjojen pituus oli keskimäärin n. 150 m ja sisälsivät keskimäärin 15 lumen 

syvyyden mittauspistettä, jotka sijoittuivat noin viiden metrin tai viiden askeleen 

välein. Mittauksen tekijöitä oli ohjeistettu siten, että mittauksia tehdessä olisi erityistä 

huomiota kiinnitettävä siihen, että lumikepin pää jää maanpinnan tasolle. Joillakin 

linjoilla on kuitenkin tehty myöhemmin korjauksia lumen syvyyteen, koska mittakeppi 

oli selvästi painunut maan sisään. Peltoaukealla sijaitsevista ojista oli erikseen 

ohjeistettu, että lumilinjan kulkiessa ojan poikki, tulisi mittakeppi painaa ojan pohjaan, 

jos mittauspiste sille kohdalle sattui. (Kaitera 1939.) 

Linjoilla, joilla tiheysmittauksia oli suoritettu, oli mittauspisteitä poikkeuksia lukuun 

ottamatta viisi ja ne sijaitsivat n. 30 m välein. Tarkoituksena oli ollut, että mitattuja 

tiheyden arvoja voitaisiin käyttää myös niillä linjoilla, joilla mittauksia ei ollut tehty. 

Tiheysmittauksia oli ohjeistettu tekemään sellaisesta kohdasta, jossa lumipeite oli 

koskematon. Jos lumen syvyys oli ollut yli 50 cm, oli punnituksia suoritettu useampia. 

tiheyden mittaamisesta oli annettu myös muita ohjeita, jotta mittaaminen tapahtuisi 

jokaisella kerralla samalla tavalla. (Kaitera 1939.) 

Siitä huolimatta, että mittaajille oli annettu tarkat ohjeet lumilinjahavaintojen teosta 

oli virheitä syntynyt. Osaan tuloksista Kaitera (1939) on suoraan esittänyt korjauksia. 

Esim. Linjalla 51 lumen syvyysmittaukset olivat olleet 1-5 cm liian suuria, koska 

mittakeppi oli painunut lumen alapuoliseen kasvustoon. Tiheysmittauksissa virheitä on 

selvästi enemmän, mutta niiden tunnistaminen on hankalampaa. Tiheyden 

linjakohtaisia keskiarvoja laskettaessa Kaitera (1939) on joissain tapauksissa jättänyt 

huomiotta viiden mittauspisteen eniten poikkeavan arvon. Esim. 15.3.1934 linjalla 99 

keskiarvo oli ilman korjausta 198 kg m-3 ja korjauksen jälkeen 206 kg m-3. Korjattu arvo 

oli laskettu jättämällä pois mittauspisteessä 3 saatu tiheyden arvo 165 kg m-3 (Kaitera 

1939).  

Linjoilta 90–92 tiheysmittaukset oli jätetty kokonaan kirjaamatta, koska Kaitera (1939) 

oli todennut niissä olevan niin suuria systemaattisia virheitä, että niiden korjaaminen ei 

ollut mahdollista. Kaitera (1939) on myös todennut, että linjoilla 108–112 

mittausvirheet olivat normaalia suurempia. 

Mittaukset oli Kaiteran (1939) mukaan ollut tarkoitus aloittaa siten, että mittausjakso 

sisälsi talven maksimivesiarvon. Alkamisajankohdaksi oli ennen vuotta 1944 (tämän 

vuoden jälkeen osalla linjoista mittaaminen oli voitu aloittaa jo aikaisemmin) otettu 

maaliskuun kymmenes päivä, jota oli perusteltu sillä, että tämän ajankohdan jälkeen 

kevätsulaminen maassamme yleensä alkaa. Aineistosta huomaa kuitenkin, että 

läheskään aina tämä ei pidä paikkaansa ja myös Kaitera (1939) oli tästä maininnut. 

Mittauspäiviksi oli valittu seuraavat päivät: 

 maaliskuun 10., 15., 20. ja 31. päivä 
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 huhtikuun 5., 10., 15., 20., 25. ja 30. päivä 

 toukokuun 5., 10., 15., jne. 

Mittausten teko ei aina toteutunut ohjeistettuna päivänä ja usein 

mittauksentekoajankohta oli esim. päivän myöhässä. Mittauksia oli tarkoitus jatkaa 

niin pitkään kun lunta oli maassa, mutta aina tämä ei ollut toteutunut ja lumen 

syvyyden nolla-arvo saattoi jäädä kokonaan mittausjakson ulkopuolelle. 

4.2 Vuosien 2007–2010 aineisto 

4.2.1 Lumilinjat 

Iso-Kauhealla on mitattu lumen syvyyksiä kahdeksalta eri lumilinjalta kolmen talven 

aikana vuosien 2007 ja 2010 välillä. Lumilinjat sijaitsevat vaihtelevissa metsätyypeissä 

alle 2 km2 kokoisen alueen sisällä Kainuun Sotkamossa lähellä Pohjois-Karjalan rajaa. 

Lähimmät kaupungit ovat Valtimo etelässä n. 20 km:n päässä, Kuhmo koillisessa n. 50 

km päässä ja Sotkamon keskusta luoteessa n. 30 km:n päässä. Alueen sijainti ja 

lumilinjojen sijoittuminen on esitetty tarkemmin kuvassa 5. 

 

Kuva 5. Iso-Kauhean lumilinjojen sijainnit 
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Lumilinjat sijoittuvat toisistaan poikkeaviin metsätyyppeihin ja yksi linjoista kulkee 

aukealla. Metsä on alueella havupuuvaltaista ja puhtaita lehtimetsiä ei aineistossa ole. 

Mittausten teko on aloitettu vuonna 2007 ja 2008 marraskuussa ja vuonna 2009 

lokakuussa. Viimeiset kevään mittaukset on tehty toukokuun alkupuolella. Mittauksia 

on tehty keskimäärin vajaan kahden viikon välein siten, että mittausväli on tihentynyt 

noin viikkoon sulamiskauden viimeisten mittauksen aikana. Mittauksia on kertynyt 

talvessa 15–20 kertaa. Mittaukset sisältävät muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta 

myös lumen syvyyden nolla-arvon eli ajankohdan, jolloin lunta ei enää ole maassa. 

Sekä lumen tiheyden että syvyyden mittaukset on tehty samoina päivinä yhden linjan 

sisällä, mutta eri linjojen väleillä on voinut olla päivän eroja. 

4.2.2 Lumen syvyys ja tiheys 

Lumen syvyyttä on mitattu lumikeppien avulla linjoilla 12 eri pisteestä ja lumen 

tiheyttä on mitattu jokaisella linjalla lumipuntarin avulla kolmessa eri pisteessä. Lumen 

tiheysmittauksissa on puutteita aikavälillä 3.10.2009–16.12.2009. Tällä aikavälillä lunta 

on syvyysmittausten perusteella ollut vähän ja varsinainen kertyminen on pääosin 

alkanut vasta 16.12.2009 jälkeen. 

Aineistoa on täydennetty muutaman yksittäisen päivän osalta, joiden aikaan 

syvyysmittaukset on tehty, mutta tiheysmittaukset puuttuvat. Tämä on toteutettu 

käyttämällä muiden linjojen tiheysmittausten keskiarvoja kyseisiltä päiviltä. Tällä on 

saatu lumen vesiarvolle arvio kyseisille päiville. Päiviä, joilla korjauksia on osalle 

linjoista tehty, ovat 25.11.2008, 19.1.2010 ja 19.4.2010. 

4.2.3 Puusto 

Jokaisen lumikepin ympäristöstä on Metsäntutkimuslaitoksen (METLA) toimesta 

vuoden 2008 elokuun ja lokakuun välisenä aikana määritetty valtapuiden 

rinnankorkeusläpimitta ja korkeus sekä poikkipinta-ala hehtaaria kohden jokaiselle 

puulajille. Taimikosta ja aluspuustosta on mitattu kaikkien yli 1.3 m korkuisten taimien 

rinnankorkeusläpimitta ja korkeus. Lisäksi taimikosta aluspuustosta on laskettu 

runkoluku ympyräkoealalla, jonka säde on 3.57 m ja keskipiste lumikeppi. 

Valtapuuston runkolukua n on arvioitu käyttämällä kaavaa (Kilkki 1989): 

missä Vt [m3 ha-1] on metsikön tilavuus, ƒm [-] on muotoluku, G [m2 ha-1] on 

puulajikohtainen poikkipinta-ala, h [m] on puulajikohtainen keskipituus, n [kpl] on 

puulajikohtainen runkoluku ja d [mm] on puulajikohtainen rinnankorkeusläpimitan 

keskiarvo. 

             (
 

 
)
 

    
  

   
 (36) 
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Aluspuuston runkoluku hehtaarille kullekin linjalle, jokaiselle puulajille on laskettu 

kaavalla: 

missä nkoeala [kpl] on mittauspistettä ympäröivällä koealalla olevien yli 1.3 m korkeiden 

aluspuiden ja taimien puulajikohtainen lukumäärä ja rkoeala [m] on koealan säteen 

pituus (3.57 m). 

Linjat (Taulukko 8) on valittu siten, että ne edustaisivat erilaisia metsätyyppejä. Yksi 

linjoista sijaitsee puuttomalla aukealla ja tämä linja toimii vertailukohtana 

tarkasteltaessa lumen kertymistä ja sulamista eri linjoilla. Puuston tunnuslukuja on 

kuvattu tarkemmin liitteessä 1. 

Taulukko 8. Puuston linjakohtaisia tunnuslukuja. Linjan 1 puusto koostuu vain aluspuustosta. 

Kuvaus Linja Mänty Kuusi Lehtipuut 

  nro nRL d [cm] h [m] nRL d [cm] h [m] nRL d [cm] h [m] 

Mäntytaimikko 1 1854 2.0 2.1 83 2.1 2.1 1375 0.6 1.8 

Mäntyvaltainen metsä 2 435 20.3 15.2 183 18.9 14.0 677 9.9 10.0 

Mäntyvaltainen metsä 3 392 18.9 14.4 112 10.7 8.0 361 11.9 10.6 

Nuorehko sekametsä 4 566 10.4 7.0 231 12.1 7.9 187 12.9 10.0 

Kuusivaltainen metsä 5 68 35.9 21.3 425 20.6 17.9 0 0 0 

Aukko 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vanha Kuusikko 7 42 31.1 20.0 539 23.5 19.3 0 0 0 

Nuori Männikkö 8 555 18.2 13.7 462 5.3 5.0 43 17.2 16.0 

 

Seuraavassa on esitetty kuvaus linjoista ja niiden puustosta: 

Linja 1 sijaitsee tuoreella taimikolla, jonka puusto on pääasiassa mäntyä. Puuston 

keskipituus on 2.1 m ja rinnankorkeusläpimitta on 20 mm. Männyn lisäksi linjalla 

kasvaa pihlajaa, koivua ja muutamia kuusentaimia, joiden keskipituus vaihtelee välillä 

1.6–2.1 m. Lumikepin numero yhdeksän lähettyvillä kasvaa iso kuusi ja mänty. 

Linja 2 kulkee mäntyvaltaisen metsän läpi. Mäntyjen keskipituus on 15.2 m ja 

rinnankorkeusläpimitta 203 mm. Mäntyjen seassa on kuusta ja jonkin verran 

lehtipuita. Aluspuustona on pääosin haapaa, pihlajaa, kuusta ja koivua. 

Linja 3 sijaitsee mäntyvaltaisessa metsässä. Mäntyjen keskipituus on 14.4 m ja 

rinnankorkeusläpimitta 189 mm. Männyn lisäksi linjalla kasvaa matalampaa kuusta ja 

lehtipuita; koivua, haapaa ja raitaa. Aluspuusto on 1.6–2.8 m korkuista lehtipuuta ja 

matalaa kuusta sekä katajaa. 

Linja 4 halkoo nuorehkoa sekametsää, jota hallitsevat mänty, kuusi ja koivu. 

Valtapuuston pituus vaihtelee männyn 6.98 m:stä koivun 10.0 m:iin. Linjalla on tiheä n. 

   
       

          
  (37) 
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2 m:n korkuinen aluspuusto, joka koostuu pääosin haavasta, pihlajasta, koivusta, 

raidasta, katajasta ja männystä. Joukossa on myös jonkin verran kuusta ja leppää. 

Linja 5 sijaitsee kuusikossa, jonka seassa kasvaa jonkin verran mäntyä. Kuusien 

keskipituus on 17.9 m ja keskirinnankorkeusläpimitta 206 mm. Linjalla on myös 

pystyyn kuolleita pienempiä kuusia ja mäntyjä. Aluspuusto koostuu keskipituudeltaan 

2.4 m kuusentaimista ja noin 1.5 m korkuisista pihlajista. 

Linja 6 kulkee puuttomalla aukolla. 

Linja 7 kulkee vanhassa kuusikossa, jossa kasvaa myös jonkin verran mäntyjä. Kuusten 

keskipituus on 19.3 m ja rinnankorkeusläpimitta 182 mm. Aluspuina linjalla on 

keskiarvoltaan 2.4 m korkuista kuusentaimikkoa ja 1.5 m korkuista pihlajaa. 

Linja 8 halkoo nuorta 13.7 m korkuista männikköä, jonka seassa on muutamia 

keskimäärin 5 m korkuisia kuusia ja 16 m korkuisia koivuja. Aluspuusto koostuu 

pääosin lehtipuista; haavasta, pihlajasta ja raidasta. Joukossa on myös hieman kuusen 

ja männyn taimia. 

4.2.4 Säähavainnot 

Lumimallia varten tarvitaan ilman lämpötilan lisäksi päivittäinen sadanta. Iso-Kauhean 

sääasemalta on saatu meteorologiset perusmittaukset, jotka pitävät sisällään ilman 

lämpötilan kahdessa metrissä ja lumen kertymismittaukset sekä vesisateen. Näiden 

lisäksi on käytössä ollut kahden ilmatieteenlaitoksen sääaseman mittauksia; Valtimon 

kirkonkylä ja Nurmes Mujejärvi. Valtimon sääasema sijaitsee n. 25 km Iso-Kauhealta 

kaakkoon ja Mujejärven asema n. 41 km Iso-Kauhealta itään. Valtimon sääasemalta on 

saatu käyttöön sekä sadanta että ilman lämpötilahavainnot, mutta Mujejärven 

asemalta vain sadehavainnot, koska kyseisellä asemalla ei ole lainkaan lämpötilan 

mittausta. 

Iso-Kauhealla tehdyt lumen sadannan kertymismittaukset on tehty pinta-alaltaan 

1146,1 cm2 olevan kertymisastian avulla. Kertymisastia on mitannut sillä olevan lumen 

massaa 20 min välein ja tästä on tuotettu lumen vesiarvo. Puntari rekisteröi jatkuvasti 

pieniä muutoksia, jotka johtuvat muista tekijöistä kuin lumen kertymisestä astiaan. 

Tämä aiheuttaa pientä jatkuvakestoista kohinaa (Kuva 6) ja kertymäastian avulla 

saatuja mittauksia ei voida suoraan käyttää lumisadantaa arvioitaessa. 
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Kuva 6. Iso-Kauhean lumipuntarin tuottamaa korjaamatonta mittausdataa ja korjattu sadanta. 

Kohinaa on poistettu jättämällä huomiotta hyvin pienet alle 0.01 mm muutokset 

vesiarvon muutoksessa. Lisäksi talven aikainen lumen väheneminen, joka ei selvästi ole 

voinut johtua lumen sulannasta on jätetty huomioimatta. Jos lumen vesiarvon 

väheneminen on ollut hetkittäistä ja se on palannut pian takaisin vähenemistä 

edeltäneeseen tilaan, on myös tämä jätetty huomioimatta. Sulamistapahtumia on 

pyritty tulkitsemaan laskemalla jokaiselle mittausajankohdalle päivän keskiarvo ja 

vertailemalla näitä toisiinsa. Ottamalla huomioon ilman lämpötila ja tarkastelemalla 

vesiarvon muutoksia kuvaajasta, on jokainen sulamista aiheuttava ajankohta pyritty 

vielä varmistamaan. On syytä myös huomioida, että tarkoituksena on selvittää 

lumisadannan alkamisaikaa, kestoa ja intensiteettiä. Tämä tarkoittaa sitä, että 

sulamistapahtumaa selvitettäessä tärkeintä on selvittää sen suuruus, eikä esim. sen 

alkamis- tai loppumisajankohdalla välttämättä ole merkitystä pelkkää lumisadantaa 

tuotettaessa. 

Kohinan lisäksi ongelmana on, että kertymisastia ei pysty rekisteröimään yli 7 kg:n 

painoista massaa, joten sitä on täytynyt tyhjentää lumesta. Keräysastian tyhjennys 

näkyy kuvassa 6 lumen vesiarvon jyrkkänä laskuna. Mittausjakson aikana on ollut 

lyhyitä ajanjaksoja, joiden aikana kertymisastiaa ei ole tyhjennetty ajoissa ja mittaus on 

käytännössä keskeytynyt kunnes tyhjennys on suoritettu. Mittaukset ovat myös 

muutaman kerran katkenneet lyhyeksi ajankohdaksi muista syistä. 

Myös Iso-Kauhean lämpötilahavainnoissa on paikoin puutteita, jos mittauslaitteet eivät 

ole toimineet. Sekä sadanta että lämpötilahavaintoja on täydennetty Valtimon 

säähavainnoilla, jotka ovat kattavimmat ja etäisyys Iso-Kauheaan kohtuullisen lyhyt. 

Säähavainnot ovat puutteellisia aikaväleillä 5.11.–31.12.2008, 8.10.–31.10.2009 ja 

1.1.–11.1.2010. 

Iso-Kauhealta tuotettu korjattu sadanta on suuruusluokaltaan ja sadetapahtumien 

ajankohdaltaan järkevää, kun niitä vertaa Valtimon ja Mujejärven vastaaviin 

havaintoihin. Iso-Kauhean kumulatiivinen sadanta jää näiden kahden sääaseman väliin 

ja ajallisesti kertymät ovat lähellä toisiaan (Kuva 7) 
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Kuva 7. Kumulatiivinen korjaamaton sadanta eri sääasemilla aikavälillä 1.9.2007–1.6.2010 (yllä) ja 
lumen vesiarvo mitattu kertyminen aukealla ja Iso-Kauhean, Nurmeksen ja Valtimon sadeasemien 
vastaavalla aikavälillä toteutunut sadanta (alla). 

Iso-Kauhean lämpötilahavainnoissa on selvää eroa Valtimon lämpötiloihin eteenkin 

vuoden 2008 lokakuun ja vuoden 2009 syyskuun välisenä aikana (Kuva 8). Iso-Kauhean 

sääasema ei ole operatiivisessa käytössä ilmatieteenlaitoksen aseman tapaan ja sen 

huolto ja laadunvalvonta evät ole jatkuvaa tai säännöllistä. Tämä altistaa Iso-Kauhean 

aseman alttiiksi mittauskatkoille ja muille häiriöille ja ilmatieteenlaitoksen mittauksia 

on pidettävä varmempina. 
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Kuva 8. Sääasemien vuorokauden keskilämpötila-aikasarja ja kuukausikeskiarvojen erotus. i: Iso-
Kauhean sääaseman lämpötila. ii: Valtimon sääaseman lämpötila. iii: Iso-Kauhean ja Valtimon 
kuukausikeskiarvojen erotus. 
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5 Tulokset ja niiden tarkastelu 

5.1 Lehtialaindeksi 

5.1.1 Vuosien 1931–58 aineisto 

Vanhalle vuosien 1931–58 aineistolle on pyritty löytämään puulajikohtaisia 

halkaisijoita vertaamalla aineistoa metsäntutkimuslaitoksen ”valtakunnan metsien 

inventointi” -tietokantaan (VMI3, Ilvessalo 1956). Tämä on toteutettu siten, että 

linjoille on etsitty VMI3-tietokannasta alle 150 km säteelle osuvat alueet, joiden 

puuston rakenne vastaa mahdollisimman hyvin vanhan aineiston vastaavaa. 

Yhtäläisyyksiä aineistojen välillä etsittäessä on vertailtavina muuttujina käytetty 

puulajisuhteita, puulajien pituutta, läpimittaa ja ikää sekä metsien aukkoisuutta. 

Koska tarkoituksena on vanahan aineiston osalta keskittyä havupuuvaltaisiin metsiin ja 

talviaikaisen lehtialaindeksin laskeminen onnistuu paremmin havupuille, linjoiksi 

valittiin ne, joilla havupuiden osuus linjan puustosta on vähintään 70 %. 

Puulajisuhteet on laskettu VMI3-aineistosta käyttämällä hyväksi eri puulajeille 

annettuja kuutiotilavuuksia. Puiden pituudeksi on otettu VMI3-aineistosta suoraan 

valtapuuston keskipituus ja läpimitaksi puuston keskimääräinen läpimitta. Puuston 

keskimääräiseksi iäksi on aineistosta valittu metsikön ikä.  

Taulukko 9. Koealojen puuston tiheyden luokittelu (VMI3) 

Tiheys Kuvaus 

0 Paljas ala 

1…2 Hyvin harvapuinen 

3…5 Harveikko 

6…7 Välttävä-tyydyttävä 

8…10 Hyvä 

11 Ylitiheä 

 

Aukkojen tilavuutta laskettaessa on jouduttu suhteuttamaan kaksi eri asteikkoa 

toisiinsa, koska vanhassa aineistossa aukkoisuus on ilmaisut aukkojen määränä 

prosentteina ja VMI3-aineistossa aukkoisuus on puolestaan ilmaistu tiheytenä 

(Taulukko 9). Tiheyden arvot on muutettu aukkojen määriksi taulukon 10 mukaisesti, 

jotta vertailu aineistojen välillä on ollut mahdollista. 
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Taulukko 10. VMI3-aineiston tiheys muutettuna aukkojen määräksi. 

Tiheys Aukkojen määrä [%] 

0 100.0 

1 90.9 

2 81.8 

3 72.7 

4 63.6 

5 54.5 

6 45.5 

7 36.4 

8 27.3 

9 18.2 

10 9.1 

11 0.0 

 

Aineistojen välille on laskettu Eroindeksi kaavalla: 

missä IErr [-] on eroindeksi, TVi on vanhan aineiston metsikkötunnus (i) ja TVMI3i uuden 

aineiston vastaava tunnus. Hyväksyttävän eroindeksin maksimiksi on asetettu 2, jolloin 

saatiin pääosin vähintään viisi VMI3-aineiston mukaista metsäkoealaa kullekin 

tutkitulle linjalle. 

Koska lehtialaindeksin on oletettu kuvaavan metsän aukkoisuutta, on aukkojen määrää 

painotettu laskettaessa hyvyyslukua kertomalla sen tuottama virhe kahdella. Metsikön 

iän merkitystä on puolestaan vähennetty kertoimella 0.5 koska puuston 

keskimääräisen iän ei voida täysin olettaa vastaavan metsikön ikää. 

Lumilinjoille valittiin VMI3-aineistosta viisi pienimmän eroindeksin saanutta metsäalaa 

ja näistä laskettiin keskiarvot eri puustotunnuksille. Jos sopivia kohteita ei saatu 

vähintään viittä, laskettiin keskiarvo saatujen metsäalueiden mukaan.  

Lehtialaindeksi on laskettu käyttämällä linjojen VMI3-aineiston metsäkoealavastineista 

haettuja puulajikohtaisia halkaisijoita ja runkolukuja sekä arviota kunkin puulajin 

SLA:sta (ks. kappale 3.3). Puiden pituutena on jouduttu käyttämään vanhan aineiston 

mukaisia keskipituuksia, koska VMI3-aineisto ei sisällä siitä merkintöjä. 

      ∑ |
          

   
|

 
 (38) 
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Kuva 9. A: Vuosien 1931–58 aineiston aukkojen määrän suhde lehtialaindeksiin. B: VMI3-aineistosta 
tuotetun aukkojen määrän suhde lehtialaindeksiin. 

Kuvaan 9 on koottu linjoille laskettu lehtialaindeksin arvo ja sen suhde vanhan 

aineiston mukaiseen aukkojen määrään ja VMI3-aineistosta tuotettuun aukkojen 

määrään. Kuvassa A negatiivinen korrelaatio LAI:n ja aukkojen määrän välillä saa arvon 

0.62 (p = 1.6*10-8) ja kuvassa B vastaavasti arvon 0.63 (p = 2.6*10-9). 
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Kuva 10. Vuoden 1931–58 aineiston havupuiden keskimääräisen korkeuden suhde VMI3-aineistosta 
haettuihin läpimittoihin. 

Korrelaatio vanhasta aineistosta saadun puuston keskipituuden ja VMI3-aineistosta 

tälle haetun rinnanympärysläpimitan välinen korrelaatio on männylle 0.73 (p = 

4.7*10˗13) ja kuuselle 0.64 (p = 1.6*10-9). 

VMI3-aineiston avulla tuotettua lehtialaindeksin arvoa on verrattu suhteessa lumen 

syvyyteen (kappale 5.3.1), vesiarvoon (kappale 5.4.1) ja sulamisnopeuteen (kappale 

5.5.1). Lehtialaindeksi on tuloksissa ryhmitelty 0.4 m2 m-2 välein siten, että esim. 

ensimmäiseen ryhmä sisältää kaikki havupuuvaltaiset linjat, joilla lehtialaindeksi on 

välillä 0-0.4 m2 m-2. 

5.1.2 Iso-Kauhea 

Iso-Kauhealle lehtialaindeksi on laskettu Repola et al. (2007) kehittämän menetelmän 

avulla. Lehtipuuston vaikutus lehtialaindeksiin jää kappaleessa 3.3 kuvailulla tavalla 

laskettaessa häviävän pieneksi ja lehtialaindeksi määräytyy havupuiden neulasmassan 

perusteella. Linjat ovat havupuuvaltaisia ja voidaankin olettaa, että lehtipuiden 

vaikutus on, huolimatta laskentatavasta, suhteellisen vähäinen.  

Suurin LAI:n arvo saadaan linjoille 5 ja 7, jotka ovat vanhoja kuusivaltaisia metsiä 

(Taulukko 11). Nuori sekametsä (linja 4) saa varsinaisista metsistä pienimmän 

lehtialaindeksin arvon ja taimikon lehtialaindeksin arvo jää lähelle nollaa. Muut metsät 

sijoittuvat näiden ääripäiden väliin. 
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Taulukko 11. Iso-Kauhean lumilinjoille lasketut lehtialaindeksin arvot. 

LAI [m
2
 m

-2
]     

Linja Mänty Kuusi Lehtipuut Summa 

1 0.08 0.01 0.00 0.09 

2 1.48 1.46 0.02 2.95 

3 1.17 0.25 0.02 1.44 

4 0.56 0.74 0.01 1.31 

5 0.56 3.91 0.00 4.48 

6 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 0.29 6.57 0.00 6.86 

8 1.56 0.22 0.01 1.78 

 

Saadut lehtialaindeksin arvot korreloivat havupuuston halkaisijan, korkeuden ja 

poikkipinta-alan keskiarvon kanssa (Kuva 11). Vastaavat korrelaatiokertoimet ovat 

halkaisijalle 0.86 (p = 0.013), korkeudelle 0.89 (p = 0.007) ja poikkipinta-alalle 0.92 (p = 

0.003). 

 

Kuva 11. Iso-Kauhean havupuuston korkeuden, halkaisijan ja poikkipinta-alan suhde lehtialaindeksiin. 

5.2 Lumen tiheys 

5.2.1 Vuosien 1931–58 aineisto 

Kaiteran (1939) mukaan poikkeamat lumen tiheyden (ja syvyyden) mittausarvoissa 

johtuvat pääosin niiden eroista kuin mittausvirheistä. Vain poikkeuksellisen korkean 

lumen tiheyden hajonnan omaavat sarjat on tarkastettu erikseen vanhemmasta 

aineistosta. Jos yhden mittauskerran minimi ja maksimiarvon ero on ollut yli 200 kg 

m˗3, on muista selvästi poikkeava arvo poistettu. Korjausta ei ole tehty, jos mittaus on 

tehty keväällä siihen aikaan, kun lunta on ollut maassa enää vaihtelevasti tai jos ei 

pystytä selvästi toteamaan, mikä (tai mitkä) arvoista ovat todennäköisesti virheellisiä. 
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Jotta vanhan aineiston mittausten hajontaa voitaisiin kuvata yhdessä, lumen tiheyden 

muutosta ajan suhteen on pyritty kuvaamaan siten, että lasketaan aikaa siitä hetkestä 

taaksepäin, kun lunta ei enää ole maassa. Koska mittaukset on tehty pääosin viiden 

päivän välein, on lumen tiheys ilmoitettu nolla-arvon omaavasta päivästä taaksepäin 

siten, että viimeinen tiheyden arvon ajankohta on t-5 (viisi päivää lumen syvyyden 

nolla-arvosta taaksepäin), toiseksi viimeisen tiheyden arvon ajankohta on t-10 

(kymmenen päivää syvyyden nolla-arvosta taaksepäin) jne. Jos tiheystieto ei ole osunut 

seuraavaan viiteen päivään, on käytettäväksi otettu ajankohdaltaan lähin päivän sisään 

osuva tiheyden arvo. Näin on jatkettu 40 päivää sulamishetkestä taaksepäin.  

Jos mitatussa aineistossa ei ole nolla-arvoa, on viimeinen mittauspäivän oletettu 

olevan toisiksi viimeinen ajankohta, jolloin lunta on maassa. Jos lunta on kuitenkin ollut 

linjan viimeisen mittauspäivän aikana massa enemmän kuin 30 cm, on linjan kyseisen 

vuoden havainnot jätetty laskennan ulkopuolelle. 

 

Kuva 12. Vuosien 1931–58 aineistosta laskettu lumen tiheyden suhteellinen keskihajonta. 

Tiheysmittausten suhteellinen keskihajonta kasvaa talven aikana, kun lumen määrä 

vähenee (Kuva 12). Suuremmat muutokset hajonnassa metsäisillä alueilla voivat johtua 

lumipeitteen heterogeenisyydestä eteenkin sulamiskaudella lopulla, jolloin säteilyn 

jakautuminen on metsän aukkoisuuden takia vaihtelevaa ja lumen sulaminen on 

epätasaisempaa. 

Tiheyden muutos on kuvassa 13 laskettu siten, että jokaiselta linjalta on tiheydet 

valittu suoraan suhteessa kyseisen linjan nolla-arvoon. Tiheyden poikkeama suhteessa 

aukkoon on kuvassa 13 puolestaan laskettu siten, että metsälinjan tiheyttä on verrattu 

saman päivän aukean tiheyteen. Jos metsän tiheys on siis esim. otettu 30 päivää ennen 

sulamishetkeä, voi tähän verrattava aukean tiheys olla esim. 25 päivää ennen aukealla 

kulkevan linjan sulamispäivää. Tämä vastaa Kaiteran (1939) käyttämää menetelmää, 
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jossa T0 -ajankohdaksi on valittu jokaiselta linjalta päivä, jolloin lumi on suurin piirtein 

hävinnyt läheiseltä peltoaukealta. 

 

Kuva 13. Vuosien 1931–58 aineistosta laskettu lumen tiheyden muutos (yllä) ja tiheyden suhteellinen 
poikkeama aukkoon (alla). 

Lumen tiheys kasvaa selvästi sulamiskauden edetessä (Kuva 13). Tiheys kasvaa 

viimeisen sulamiskuukauden aikana n. 100 kg m-3 ja tiheyden kasvu vastaa myös 

Kaiteran (1939) samaa tulosta.  

Jos sulamispäivä määritellään jokaisella linjalla erikseen, eroja eri metsätyyppien välillä 

ei voida havaita. Kun sulamispäiväksi valitaan kaikilla linjoilla läheisen aukean 

sulamispäivä (Kuva 13, alla), nähdään, että lumen tiheys on aukealla suurempaa. Eroa 

tiheyksiltään poikkeavien havumetsien tai havumetsien ja lehti- ja sekametsien välillä 

ei voida kuitenkaan selkeästi havaita. Ero suhteellisessa poikkeamassa metsän ja 

aukean välillä voi johtua siitä, että aukealla sulamisprosessi ja lumen pakkautuminen 

tiiviimmäksi alkaa metsäisiä alueita aikaisemmin. 

Kaitera (1939) on saanut valitsemalla sulamispäiväksi aukean sulamispäivän selkeän 

eron lumen tiheydessä metsän ja aukean välille. Kaiteran (1939) tuloksissa eroa eri 

metsätyyppien välillä ei voida kuitenkaan nähdä. Tämä voi johtua käytetyn metsien 
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ryhmittelymenetelmien eroista ja siitä, että Kaiteran (1939) käyttämä havaintoaineisto 

on suppeampi. 

5.2.2 Iso-Kauhea 

Iso-Kauhealla tehtyihin tiheyden mittauksiin ei ole tehty korjauksia, koska aineisto ei 

sisällä poikkeuksellisen suuria tiheyden arvoja. Lumilinjakohtaista tiheyden vaihtelua 

on kuvattu liitteessä 4. 

Tiheyden hajonnan ajallista vaihtelua on kuvattu laskemalla sille suhteellinen hajonta 

(Kuva 14). Suhteellista hajontaa laskettaessa on jätetty huomioimatta kaikki tiheyden 

arvot, jotka on mitattu kun lumen vesiarvo on ollut alle 10 mm. Kuusiston (1984) 

mukaan tiheysmittausten suhteellinen hajonta kasvaa tyypillisesti kevään edetessä. 

Iso-Kauealla hajonta ei selkeästi lisäänny kevään kuluessa. Suhteellista hajontaa on 

kuitenkin selvästi enemmän, kun lumen vesiarvo on alhainen. Tämä nähdään esim. 

ensimmäisen talven alkuun sijoittuneesta ajanjaksosta, jonka aikana on tapahtunut 

sulamista. 

  

Kuva 14. Iso-Kauhean tiheysmittausten suhteellinen keskihajonta kolmen talven ajalta. 

Vastaavanlaista sulamisajankohtaan suhteutettua tiheyden muuttumista ajan suhteen 

kuin vuosien 1931–58 aineistolle ei ole Iso-Kauhean aineistolle tehty, koska 

havaintoväli vaihtelee ja on pääosin 1-2 viikkoa. 
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Kuva 15. Lumen tiheyden suhteellinen poikkeama aukeaan (rρ), kun tiheyden arvo haettu samalta 
päivältä kuin lumen vesiarvon maksimi (yllä) ja, kun tiheyden arvona käytetty talven aikaista maksimia 
(keskellä sekä suhteellisen tiheyden muutos mittausjakson aikana (alla). 

Lumen tiheydellä ei Iso-Kauhean aineiston perusteella olevan selkeää yhteyttä 

lehtialaindeksiin (Kuva 15). Selkein ero tiheydessä metsän ja aukean välillä on vuosien 

2007–08 välisen talven tammikuulle sattuneen lyhyen sulamiskauden aikana ja vuosien 

2009–10 välisen talven lopulla. 
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Kuva 16. Iso-Kauhealla mitatun lumen tiheyden muutos kolmen talven aikana. i: aukea, ii: nuori taimikko 
ja nuori sekametsä, iii: loput metsälinjat 

Iso-Kauhealta mitattu tiheys kasvaa talven aikana (Kuva 16). Tiheys keskimäärin 

kolminkertaistuu talven alusta aivan sulamiskauden loppuun. Merkittävää eroa eri 

metsätyyppien välille ei voida vetää, ja myös aukean tiheyden arvot ovat samaa 

luokkaa kuin metsäisillä linjoilla. Tiheyden linjakohtaiset maksimit pysyvät pääosin 

välillä 300–400 kg m-3, joka vastaa Suomessa tyypillistä kevään maksimitiheyttä 

(Oksanen 1999). 
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5.3 Lumen syvyys 

5.3.1 Vuosien 1931–58 aineisto 

Kuten lumen tiheydelle, on vastaavalla tavalla myös lumen syvyydelle laskettu 

keskihajonta ja suhteellinen keskihajonta (Kuva 17). Suhteellinen keskihajonta 

lisääntyy kevään edetessä ja lumen vähetessä. Hajonta linjojen sisällä on kuitenkin 

huomattavasti tiheyden hajontaa vähäisempää, eikä korjauksia vuosien 1934–58 

aineistoon sen perusteella ole tehty. Aineistoa on verrattu Kaiteran (1939) korjauksia 

sisältävään aineistoon ja muutamalle linjalle on tehty pieniä muutoksia vertailun 

pohjalta. Kolmella linjalla korjauksia on tehty sillä perusteella, että mitattaessa 

lumikeppi on painunut maan sisään. Tästä syystä linjalla 7a ja 15 lumeen syvyyden 

arvoista on vähennetty keskimäärin 1.5 cm ja linjalla 51 syvyydestä on vähennetty 

keskimäärin 2.5 cm. Vuoden 1937 jälkeen minkäänlaisia korjauksia ei ole tehty. 

Yksittäisiä Kaiteran (1939) korjaamia syvyyden arvoja, joille ei ole annettu suoraan 

perusteita, ei ole lähdetty muuttamaan. 

 

Kuva 17. Vuosien 1931–58 aineistosta laskettu lumen syvyyden suhteellinen keskihajonta. 

Mittauspisteiden lumen syvyysarvoista on laskettu keskiarvo, jolloin on saatu lumen 

syvyys jokaiselle linjan mittausajankohdalle. Keskiarvoista on puolestaan haettu kevään 

maksisyvyys. Jos maksimisyvyys on ollut alle 20 cm, on kyseisen vuoden maksimi 

oletettavasti osunut ennen mittausjakson alkua ja kyseinen linja on jätetty tarkastelun 

ulkopuolelle. Jos peltoaukean maksimi on siis ollut alle 20 cm, ovat myös tähän 

verrattavat metsäiset linjat jääneet huomioimatta. Syvyyden maksimiarvoa on verrattu 

kyseiseltä alueelta saatuun aukean syvyyden maksimiin (Kuva 18). 
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Kuva 18. Vuosien 1931–58 aineistosta laskettu lumen maksimisyvyyden suhteellinen poikkeama (rh) 
aukkoon nähden. 

Aukkojen määrä ja talven aikaisen maksimisyvyyden keskiarvo korreloivat (r = 0.82, p = 

0.007). Vastaavasti myös VMI-3 aineiston avulla tuotetun lehtialaindeksin ja 
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maksimisyvyyden välillä on negatiivinen korrelaatio (r = 0.88, p = 0.004). 

Havupuuvaltaisissa metsissä, joissa aukkojen määrä on 30 % tai vähemmän, lumen 

syvyyden maksimi on keskimäärin 96 % aukean syvyydestä. Aukkojen määrän ollessa 

40–60 % vastaava osuus on 107 %. Kun aukkojen määrä on 70 % tai enemmän, metsän 

ja aukean suhde on keskimäärin 119 %. 

Syvyyden maksimin suhteellinen poikkeama vaihtelee huomattavasti eri tiheysluokissa 

ja alueelliset ja vuotuiset erot lisäävät hajontaa. Myös maksimisyvyysmittausten määrä 

eri tiheysluokissa vaihtelee eteenkin tarkasteltaessa mittauksia aukkojen määrän 

suhteen (Kuva 19). 

 

Kuva 19. Vuosien 1931–58 aineiston lumen syvyysmittausten (syvyyden maksimi) määrän jakautuminen 
suhteessa aukkojen määrään ja lehtialaindeksiin. 

Kaitera (1939) havaitsi, että lumen syvyys on harvoissa metsissä keskimäärin n. 10 cm 

suurempi kuin pelloilla ja niityillä. Kaiteran (1939) mukaan keskimääräinen lumen 

syvyyden talven aikainen maksimi on ainoastaan tyyppiryhmissä V ja VI (ks. Taulukko 6) 

hieman pienempi kuin aukealla. Aukean koolla voi olla vaikutusta lumen kertymiseen 

(Anderson 1963; Golding & Swanson 1978; Golding & Swanson 1986) ja linjojen 

sijoittuminen laajoille peltoaukeille voi vaikuttaa siihen, että lumen maksimisyvyys jää 

aukealla paikoin selvästi pienemmäksi kuin metsässä. Myös Kaitera (1939) on 

maininnut tuulen vaikutuksesta ja sen kyvystä kuljettaa lunta osalla linjoista. 

Ongelmana lumen syvyyden maksimia tutkittaessa on myös kevään aikaisen maksimin 

todennäköinen sijoittuminen osalla linjoista ennen mittausjakson (pääosin 10.3.) alkua. 

Myös Kaitera (1939) on pitänyt tätä mahdollisena verrattuaan ilmatieteenlaitoksen 

kevätmaksimeita ja niiden päivämääriä mitatun aineistoon. 

5.3.2 Iso-Kauhea 

Iso-kauhean lumilinjojen syvyyden vaihtelua on kuvattu liitteessä 4. Lumen syvyyden 

suhteellinen keskihajonta pysyy talven aikaan tasaisena ja on tiheyden hajontaa 

vähäisempää (Kuva 20). Lumen syvyyden suhteellinen hajonta lisääntyy hieman talven 

loppua kohden. Se saa myös korkeampia arvoja alkutalven sulamiskausien aikana. 
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Kuva 20. Iso-Kauhean syvyysmittausten suhteellinen keskihajonta kolmen talven ajalta. Suhteellista 
hajontaa laskettaessa on jätetty huomiotta kaikki syvyyden arvot, jotka on mitattu kun lumen vesiarvo 
on ollut alle 10 mm. 

Taulukossa 12 on esitetty lumen syvyyden maksimit. Suurimmat lumen syvyydet on 

mitattu pääasiassa tuoreessa taimikossa ja nuoressa sekametsässä. Vuosien 2009–

2010 välisenä talvena suurin syvyyden maksimi on mitattu aukealta. Pienimmät talven 

aikaiset maksimit on mitattu linjoilla 5 ja 7, jotka ovat lehtialaindeksiltään tiheimmät 

metsätyypit. 

Taulukko 12. Iso-Kauhella mitatut linjakohtaiset lumen syvyyden maksimit. 

Syvyyden maksimi [cm] 

Linja 1 2 3 4 5 6 7 8 

LAI [m
2
 m

-2
] 0.1 2.9 1.4 1.3 4.5 0.0 6.9 1.8 

2007–08 83 68 73 87 62 78 54 72 

2008–09 68 52 60 67 48 64 41 55 

2009–10 80 67 78 82 66 83 64 75 

 

Jokaista metsälinjalla mitattua lumen syvyyden maksimia on verrattu saman vuoden 

aukean maksimiin ja tulokset on esitetty kuvassa 21. 
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Kuva 21. Iso-Kauhean lumen syvyyden suhteellinen poikkeama aukkoon. 

Lumen syvyyden keskiarvolla ja lehtialaindeksillä on selvä negatiivinen korrelaatio (r = 

0.93, p = 0.002). Tämän perusteella latvuston tiheydellä on selvästi vaikutusta lumen 

syvyyteen. Vastaavanlaisia tuloksia on saanut myös D´Eon (2004) Brittiläisessä 

Kolumbiassa tehdyssä tutkimuksessa. D’Eon (2004) on todennut lumen syvyyden 

jäävän sitä pienemmäksi mitä tiheämpi metsä on kyseessä. Latvuston peittävyyden 

ollessa 50 % lumen keskisyvyys on mittausalueesta riippuen ollut 9–21 % vähäisempää 

kuin läheisellä aukealla. Kun latvuston peittävyys on ollut 100 %, lumen keskisyvyys on 

jäänyt vastaavasti 18–42 % pienemmäksi kuin aukealla. Kirchhoff & Schoen (1987) ovat 

puolestaan todenneet lehdistön peittävyysprosentin ja lumen syvyyden välillä olevan 

negatiivinen korrelaatio (r = 0.76). 

5.4 Vesiarvo 

5.4.1 Vuosien 1931–58 aineisto 

Lumen vesiarvo on laskettu vain linjoille, joilla on tehty sekä tiheyden että syvyyden 

mittauksia. Mitattuja tiheyden arvoja ei ole sovellettu linjoille, joilta ne puuttuvat, 

koska tiheysmittauksissa on selvää vaihtelua metsätyyppien väleillä jo saman valuma-

alueen linjojen sisällä. 
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Kuva 22. Vuosien 1931–58 aineistosta tuotettu Lumen vesiarvon suhteellinen poikkeama aukkoon 
havupuuvaltaisissa metsissä 
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Lumen vesiarvon keskiarvon ja aukkojen määrän välillä ei ole selvää korrelaatiota (r = 

0.51, p = 0.199). Korrelaatiokerroin on hieman suurempi, kun vesiarvon poikkeamaa 

verrataan VMI3-aineiston avulla tuotettuun lehtialaindeksiin (r = 0.70, p = 0.037). 

Havupuuvaltaisissa metsissä, joissa aukkojen määrä on 30 % tai vähemmän, lumen 

vesiarvon maksimi on keskimäärin 96.5 % aukean syvyydestä. Aukkojen määrän 

vaihdellessa välillä 40–60 % vastaava osuus on 96.4 %. Kun aukkojen määrä on 70 % tai 

enemmän, metsän ja aukean suhde on keskimäärin 113.0 %. Linjoilla, joiden 

lehtialaindeksi on yli 2 m2 m-2, lumen vesiarvo on keskimäärin 88 % aukean vastaavasta 

ja linjoilla, joilla lehtialaindeksi on alle 2 m2 m-2, vastaava arvo on 106 %. 

Lumen vesiarvon maksimi vaihtelee huomattavasti ja alueelliset ja vuotuiset erot 

lisäävät hajontaa. Tämän lisäksi mittausten määrä vaihtelee huomattavasti aukkojen 

määrän ja lehtialaindeksin suhteen (Kuva 23), mikä lisää tulosten epävarmuutta. 

 

Kuva 23. Vuosien 1931–58 aineiston lumen vesiarvomittausten (vesiarvon maksimi) määrän 
jakautuminen suhteessa aukkojen määrään ja lehtialaindeksiin. 

Kaitera (1939) on todennut, että lumen vesiarvo on harvoissa (aukkoisuus 50 % tai 

enemmän) metsissä suurempi kuin aukealla. Vain kaikkein tiheimmissä metsissä 

tyyppiryhmässä V ja VI lumen vesiarvo on pienempi metsässä kuin aukealla. 

Tyyppiryhmissä V ja VI vesiarvo on Kaiteran (1939) mukaan n. 93 % vastaavasta aukean 

vesiarvosta. Aukean koko voi vaikuttaa vastaavalla tavalla kuin lumen syvyyden 

maksimiin (ks. kappale 5.3.1) myös sen vesiarvon maksimiin.  

Vanhan aineiston selvänä ongelmana on mittausten alkamispäivän myöhyys, koska 

vesiarvon maksimi on voinut osalla linjoista olla jo ennen mittausten alkamista (Kaitera 

1939; Vakkilainen & Hiitiö 1983). 

5.4.2 Iso-Kauhea 

Lumen vesiarvon perusteella on Iso-Kauhealla lunta kertynyt talven aikana eniten 

nuoreen sekametsään ja taimikkoon sekä aukealle. Talven 2008–09 aikana lunta kertyi 

eniten aukealle (Taulukko 13). Muiden talvien aikana lumen vesiarvon maksimi 

painottuu metsäisille linjoille. Vuosien 2009–10 talven aikana suurimmat lumen 
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vesiarvot on mitattu linjalta 3, joka on lehtialaindeksin perusteella lähes yhtä harva 

kuin linjan 4 nuori sekametsä. Selvä ero on nähtävissä vanhojen ja tiheiden (linjat 5 ja 

7), sekä suurimman maksimivesiarvon välillä. Tiheimmissä metsissä lumen vesiarvon 

maksimi on keskimäärin n. 67 % suurimmasta maksimivesiarvosta ja enimmillään ero 

on lähes kaksinkertainen. 

Taulukko 13. Iso-Kauhean havainnoista lasketut linjakohtaiset lumen vesiarvon maksimit. 

Vesiarvon maksimi [mm] 

Linja 1 2 3 4 5 6 7 8 

LAI [m
2
 m

-2
] 0.1 2.9 1.4 1.3 4.5 0.0 6.8 1.8 

2007–08 213 194 188 230 177 185 125 195 

2008–09 168 128 142 156 117 178 95 136 

2009–10 175 145 188 152 159 176 130 164 
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Kuva 24. Iso-Kauhealla mitatun metsän ja aukean lumen vesiarvojen erotus (hw-hwcc) kolmen talven 
aikana. 

Kuva 24 esittää metsäisten linjojen (ks. Taulukko 8) ja aukean lumen vesiarvon erotusta 

eri lumilinjoilla.  Aukealle kerääntyy keskimäärin enemmän lunta kuin metsään lukuun 

ottamatta nuorta taimikkoa. Enimmillään metsässä on lunta jopa 70 mm (40 %) 

enemmän kuin aukealla sulamiskauden loppupuolella. Vastaavasti aukealla on lunta 

enimmillään yli 80 mm eli lähes kaksinkertainen määrä verrattuna tiheään metsään. 

Suurimmat erot metsän ja aukean välillä (lunta enemmän metsässä kuin aukealla) ovat 

sulamiskauden lopulla, kun sulaminen aukealla on nopeampaa. Sulamiskauden 

loppupuolella puolestaan ainoastaan lehtialaindeksin perusteella tiheimmässä 

metsässä (linja 7) lunta on keskimäärin vähemmän kuin aukealla. 
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Kuva 25. Iso-Kauhealta mitatun lumen vesiarvon suhteellisen poikkeaman aukkoon (rSWE) muutos eri 
lumilinjoilla. 

Kuvassa 25 on esitetty vesiarvon suhteellinen poikkeama aukkoon ja sen muutos 

kolmen talven aikana. Poikkeama kasvaa nopeasti sulamiskauden lopulla, mikä 

osoittaa sen, että lumi sulaa nopeammin aukealta. Myös ensimmäisen talven 

tammikuun alun lämmin kausi, jonka aikana tapahtui sulamista, näkyy kuvaajissa 

suhteellisen poikkeaman kasvuna. 
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Kuva 26. Iso-Kauhealla mitatun lumen vesiarvon maksimin suhde lehtialaindeksiin (yllä) ja vesiarvon 
maksimin suhteellinen poikkeama aukkoon (rSWE) ja tämän suhde lehtialaindeksiin (alla). 

Lumen vesiarvon maksimi laskee metsän tiheyden kasvaessa (Kuva 26). Sama nähdään 

myös selvästi kun tarkastellaan vesiarvon maksimin suhteellista poikkeamaa aukkoon. 

Korrelaatio lumen vesiarvon maksimin keskiarvon suhteellisen poikkeaman ja 

lehtialaindeksin välillä on 0.98 (p = 0.0001). Linjalla, jolla lehtialaindeksi on 6.86 (linja 

7), lumen vesiarvon maksimi on keskimäärin n. 65 % aukean maksimista. Taimikossa 

(linja 1) vastaava osuus on puolestaan n. 103 %. Keskimäärin metsässä (ei sisällä 

taimikkoa) lumen vesiarvon maksimi on n. 87 % aukean vesiarvon maksimista. 

Lehtialan ollessa alle 2 m2 m-2 vesiarvon maksimi on metsässä keskimäärin 98 % 

aukean arvosta ja on n. 9 % pienempi kuin vuosien 1931–58 aineiston vastaava. 

Lehtialaindeksin ollessa 2–4 m2 m-2 lumen vesiarvon maksimi on metsässä keskimäärin 

86 % (Iso-Kauhea) ja 88 % (vuosien 1931–58 aineisto) aukean vesiarvosta. 
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Kuva 27. Iso-Kauhean havainnoista laskettu vesiarvon maksimin suhteellinen poikkeama aukkoon (rSWE) 
ja tämän suhde havupuuston keskimääräiseen läpimittaan ja korkeuteen. 

Kuvassa 27 on esitetty puuston läpimitan ja korkeuden suhde kolmen talven 

keskimääräiseen lumen vesiarvoon. Korrelaatio havupuuston halkaisijan keskiarvon ja 

lehtialaindeksin välillä on 0.86 (p = 0.013) ja korkeuden keskiarvon ja LAI:n välillä 0.89 

(p = 0.007). Kirchhoff & Schoen (1987) ovat todenneet tutkimuksessaan, että lumen 

syvyyden ja puuston keskimääräisen korkeuden ja keskihalkaisijan välillä on 

negatiivinen korrelaatio (r = 0.85 ja r = 0.65). 

5.5 Sulamisnopeus 

5.5.1 Vuosien 1931–58 aineisto 

Vuosien 1931–58 aineistosta sulamisnopeus on laskettu kaavasta 15 poiketen siten, 

että maksimivesiarvon tilalla on käytetty lumen vesiarvoa ja metsässä kuukausi ennen 

sulamispäiväksi määritettyä hetkeä. Tätä sulamisnopeuden arvoa on verrattu alla 

(Kuva 28) samalla alueella sijaitsevaan aukean samasta päivästä laskettuun 

sulamisnopeuteen. Tämä siitä syystä, että on todennäköistä, että vesiarvon maksimi 

on jäänyt osalla linjoista havaintojakson ulkopuolelle. Lisäksi sulamisnopeus on 

laskettu käyttämällä vesiarvon tilalla myös vastaavaa syvyyden arvoa, koska havaintoja 

on näin saatu lisää. Sulamisnopeuden ulkopuolelle on jätetty ne linjat, joilla lumen 

syvyys ei ole ylittänyt 10 cm kuukautta ennen sulamishetkeä sekä sellaiset linjat, joilla 

viimeisen lumipeitteisen kuukauden aikana on ollut merkittävää lumen kertymistä. 

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1.1

1.2

0.0 10.0 20.0 30.0

r S
W

E 
[-

] 

Puuston läpimitan keskiarvo [cm] 

Keskiarvo

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1.1

1.2

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

r S
W

E 
[-

] 

Puuston korkeuden keskiarvo [m] 



74 

 

 

Kuva 28. Vuosien 1931–58 aineistosta laskettu sulamisnopeuden suhteellinen poikkeama aukkoon (rd) 
havumetsissä. a) sulamisnopeuden määrittämiseen on käytetty lumen vesiarvoa. b) sulamisnopeuden 
määrittämiseen on käytetty lumen syvyyttä. 

Kun sulamisnopeus määritetään lumen syvyyden mukaan, saadaan sulamisnopeuden 

keskiarvon ja aukkojen määrän väliselle korrelaatiolle arvo 0.78 (p = 0.013). Kun 

sulamisnopeus määritellään vesiarvon perusteella ja tätä verrataan aukkojen määrään, 

korrelaatiota ei ole (r = 0.05 ja p = 0.905). Jos jätetään pois vain kolmesta havainnosta 

koostuva keskiarvo (aukkojen määrän ollessa 10 %), vastaava korrelaatiokerroin saa 

arvon 0.58 (p = 0.169). Sulamisnopeuden ja lehtialaindeksin välinen korrelaatio on 0.81 

(p = 0.016), kun sulamisnopeus määritetään syvyyden mukaan ja 0.82 (p = 0.024), kun 

sulamisnopeus määritetään lumen vesiarvon mukaan. Suhteellinen sulamisnopeus 

vaihtelee huomattavasti alueittain ja vuosittain, mikä näkyy hajontana kuvassa 28. 

Myös havaintojen vähyys tietyissä tiheysluokissa voi näkyä näiden keskiarvoissa. 
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Taulukko 14. Vuosien 1931–58 aineistosta lasketun sulamisnopeuden suhteellinen poikkeama aukkoon 
(rd). 

Aukkojen määrä [%] rd [-]* rd [-]** 

10…30 0.829 0.772 

40…60 0.896 0.816 

70…90 1.104 0.962 

Lehtialaindeksi [m
2
 m

-2
] rd [-]* rd [-]** 

LAI 2 0.995 0.879 

LAI 2 0.885 0.703 

*Sulamisnopeus laskettu syvyyden avulla 

**Sulamisnopeus laskettu vesiarvon avulla 

 

Taulukkoon 14 on kerätty sulamisnopeuden suhteellinen vaihtelu aukkojen määrän ja 

lehtialaindeksin vaihdellessa. Sulamisnopeus on metsässä keskimäärin n. 85 % aukean 

sulamisnopeudesta kun sulamisnopeuden laskemiseen on käytetty lumen vesiarvoa. 

Lumi myös häviää aukealta keskimäärin n. 5 vuorokautta aikaisemmin kuin metsästä. 

Myös Kaiteran (1939) lumen sulaminen on nopeampaa aukealla. 

5.5.2 Iso-Kauhea 

Sulamisnopeus on määritetty Iso-Kauhealta mitatusta aineistosta kahdella eri 

menetelmällä (Kuva 29):  

i. Sulamisnopeus on määritetty suoraan vesiarvon maksimin perusteella 

huomioimatta sitä, jos vesiarvon maksimi sijoittuu linjoille eri ajankohtaan. 

ii. Sulamisnopeus on määritetty valitsemalla sulamisjakson alkupäiväksi 

havaintopäivä, jolle suurin osa lumen maksimivesiarvoista sattuu. 

On syytä huomioida, että esim. rinteen suuntautuminen ja muut ympäristön tekijät 

voivat vaikuttaa sulamisnopeuteen ja sulamisnopeuden laajempaan tarkasteluun olisi 

syytä saada mittauksia useammalta alueelta. Sulamisnopeuden tarkempaan 

määrittämiseen olisi mittausajankohtien väliä myös syytä tihentää, jotta vesiarvon 

maksimi ja eteenkin sulamiskauden pituus voitaisiin määrittää tarkemmin. 
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Kuva 29. Iso- Kauhean mittausten perusteella laskettu sulamisnopeuden suhteellinen poikkeama 
aukkoisuuteen (rd) ja sen suhde lehtialaindeksin. 

Menetelmällä (ii) määritetyn sulamisnopeuden suhteelliset poikkeamat antavat 

hieman selvemmän kuvan lehtialaindeksin ja sulamisnopeuden välisestä suhteesta, 

koska se jättää paremmin huomioimatta pitkän havaintovälin ja tästä johtuvan 

epätarkkuuden sulamiskauden pituuden määrittämisessä. Molemmilla menetelmillä 

lumen sulamisnopeus on kaikkein tiheimmässä metsässä (linja 7) selvästi hitaampaa 

kuin aukealla.  Menetelmällä (ii) käytettäessä aukealla oleva lumi sulaa keskimäärin 1.7 

kertaa nopeammin kuin kaikkein tiheimmässä metsässä ja 1.2 kertaa nopeammin kuin 

metsäisellä linjalla yleisesti. Aukean ja taimikon välillä eroa sulamisnopeudessa ei voida 

havaita. Korrelaatio sulamisnopeuden keskiarvon ja lehtialaindeksin välillä on 

menetelmää (i) käytettäessä 0.91 (p = 0.004) ja vastaavasti menetelmällä (ii) 0.96 (p = 

0.001). 
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Taulukko 15. Iso-Kauhelta määritetty sulamisnopeus eri linjoilla. 

Linja LAI Sulamisnopeus* [mm d
-1

] 

1 0.1 9.4 

2 2.9 7.1 

3 1.4 8.3 

4 1.3 9.1 

5 4.5 6.6 

6 0.0 9.2 

7 6.9 5.4 

8 1.8 7.7 

*menetelmä (ii) 
 

 

Vuosien 1931–58 aineistossa lehtialaindeksin ollessa yli 2 m2 m-2 sulamisnopeus on 70–

89 % aukean sulamisnopeudesta laskentatavasta riippuen. Vastaavasti linjalla 2 (LAI = 

2.9 m2 m-2) sulamisnopeuden suhde aukeaan on 76 %, joka jää vanhan aineiston 

vaihteluvälin sisälle.  

Lumen sulamisnopeuden on todettu hidastuvan metsän tiheyden kasvaessa (Hardy & 

Hansen-Bristow 1990; Winkler 2001; Winkler et al. 2005). Winkler et al. (2005) havaitsi 

Brittiläisessä Kolumbiassa tehdyssä tutkimuksessa sulamisnopeuden olevan vanhassa 

metsässä keskimäärin 2.4 kertaa hitaampaa ja nuoressa harventamattomassa 

metsässä keskimäärin 1.2 kertaa hitaampaa kuin läheisellä aukealla. Harvennetun 

nuoren metsän ja aukean välillä ero on ollut vähäinen ja sulamisnopeus on ollut 

aukealla vain n. 1.06 kertaa nopeampaa. Sulamisnopeuksien keskiarvot ovat 

vaihdelleet hakkuuaukean 9.2 [mm d-1] ja vanhan havumetsän 4.1 [mm d-1] välillä. 

5.6 Astepäivämalli 

5.6.1 Mallin kalibrointi 

Jokaisella Iso-Kauhean metsätyypillä ja aukolla mallin parametrien kalibrointi on tehty 

vuosien 2007–2008 ja 2008–2009 välisiltä talvilta. Tämän jälkeen malli on validoitu eli 

tutkittu kuinka hyvin malli ennustaa lumen vesiarvon vuosien 2009–2010 välisenä 

talvena. 

Eri parametreille määritetyt vaihteluvälit on valittu siten, että kaikki mahdolliset 

hyvyysluvun ylittävät parametrikombinaatiot jäävät tämän välin sisään. Jos väli ei 

selvästi ole ollut riittävä, on sitä kasvatettu siihen suuntaan, jossa hyvyysluku on 

kasvanut. 

Satunnaislukujen avuilla luotuja parametriryhmiä on oltava riittävästi, jotta tietyn 

hyvyysluvulle annetun kriteerin ylittäviä ryhmiä voitu tuottaa tarpeeksi ja parametrien 

luottamusvälit on voitu riittävällä tarkkuudella selvittää. Lumimallia kalibroitaessa 
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parametrikombinaatioita on muodostettu kullekin metsätyypille ja aukolle 20 000 

kappaletta. 

Hyvyysluvun arvon valinta vaikuttaa luottamusvälien suuruuteen ja sen valintaan liittyy 

subjektiivinen elementti. Hyvyysluvuksi on tässä valittu ensisijaisesti 0.9, jonka on 

todettu antavan linjoja 5 ja 7 lukuun ottamatta riittävän määrän hyväksyttäviä 

parametrikombinaatioita. Linjoille 5 ja 7 hyvyysluvun arvoksi on valittu 0.85.  

Kalibrointi aloitettiin linjalta 6 (aukea) ja linjalta 7 (vanha kuusikko), joiden voidaan 

katsoa olevan metsän tiheyden suhteen ääripäitä. Tarkoituksena on ensin selvittää 

onko joidenkin parametrien arvon vaihtelu merkityksetöntä mallin toiminnan kannalta 

ja onko osa parametreista syytä kiinnittää ennalta. Kun kalibrointi aloitetaan metsän 

tiheyden ääripäistä, oletuksena on, että kaikki parametrit, joilla on vaikutusta 

kalibrointiin, voidaan identifioida. 

Ensimmäinen kalibrointikerta on tehty ottamalla mukaan kaikki parametrit. On 

oletettu, että sulamislämpötila (Tmelt) ja rajalämpötilat (Tmin ja Tmax) ovat yhteydessä 

toisiinsa ja niiden vaihtelu on siksi kiinnitetty sulamislämpötilaan. Sulamislämpötilan 

annetaan kalibroinnissa vaihdella vapaasti ja rajalämpötilat ovat yhteydessä tähän: 

Parametrikombinaatioita on luotu ensimmäistä kalibrointikertaa varten 20 000 ja malli 

on ajettu ensin käyttämällä Iso-Kauhean sadantaa ja lämpötilaa sekä hyvyysluvun 

laskentamenetelmää (a). Kalibroitavista parametreista tuotetuista jakaumista (Kuva 

30) nähdään, että lumisateen korjauskerroin jää aukealla selvästi liian alhaiseksi. 

Tämän takia säähavainnoiksi on vaihdettu Valtimon mittausasemalta saadut lämpötila- 

ja sadantahavainnot, joiden avulla tuotetut lumisateen korjauskertoimen arvot ovat 

realistisempia (ks. kappale 4.2.4). 

            (39) 

              (40) 
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Kuva 30. Parametrien kumulatiiviset jakaumat tiheässä metsässä (i) ja aukealla (ii), kun kalibroinnissa on 
käytetty Iso-Kauhean lämpötilaa ja sadantaa ja kaikkien parametrien annetaan vaihdella. 

Jakaumista (Kuva 30) ja hyvyyslukua vasten muodostetuista pistepilvistä (Kuva 31) 

nähdään, että lumisateen korjauskerroin identifioituu parametreista parhaiten. Myös 

sulamislämpötila, astepäivätekijä ja vedenpidätysparametri identifioituvat, mutta 

jokseenkin heikosti. Sulamislämpötila ja astepäivätekijä vaikuttavat toisiinsa (Kuva 32) 

ja mallin toimivuutta ja parametrien identifioitumista on saatu parannettua 

merkittävästi, kun sulamislämpötila kiinnitetään nollaan. Sulamislämpötilan 

kiinnittäminen parantaa myös lumisateen korjauskertoimen identifioitumista. 
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Kuva 31. Parametrien muodostamat pistepilvet (aukealla), kun kalibroinnissa on käytetty Iso-Kauhean 
lämpötilaa ja sadantaa ja kaikkien parametrien annetaan vaihdella. 

Koska vesisateen korjauskerroin ja jäätymisparametri eivät identifioidu, on tästä 

eteenpäin kiinnitetty vakioiksi. Vesisateen korjauskerroin on kiinnitetty Forlandin 

(1996) esittämään arvoon 1.05. Jäätymisparametrin arvo on pienempi kuin 

astepäivätekijän (Seibert 1997) ja se saa Seibertin (2000) mukaan arvoja, jotka 

vaihtelevat n. 4-7 % astepäivätekijän suuruudesta. Tämän perusteella 

jäätymisparametri on jätetty pieneksi arvoon 0.1.  
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Kuva 32. Sulamislämpötilan ja Astepäivätekijän suhde aukealla, kun käytetään Iso-Kauhean 
säähavaintoja ja kaikkien parametrien annetaan vaihdella. 

Hyvyysluvun laskentamenetelmäksi on myös tästä eteenpäin valittu tapa (b) (ks. 

kappale 3.5), koska tämä tuottaa suuremman määrän hyväksyttäviä 

parametrikombinaatioita ja ottaa paremmin huomioon lumen vesiarvon 

muutosnopeuden. 

5.6.2 Kalibroinnin tulokset 

Astepäivämalli on ajettu kalibrointiin käytetyillä parametrikombinaatioilla, mikä on 

mahdollistanut 95 % luottamusvälien muodostamisen mallin antamalle lumen 

vesiarvon ennusteelle (Kuva 33 ja Kuva 34).  

 

0

2

4

6

8

10

12

14

-2 -1 0 1 2 3 4 5 6

A
st

ep
äi

vä
te

ki
jä

 [
m

m
 

C
-1

 d
-1

] 

Sulamislämpötila  



82 

 

 

Kuva 33. Parametriryhmistä tuotetut lumen vesiarvon luottamusvälit linjoille 1, 2, 3 ja 4. 
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Kuva 34. Parametriryhmistä tuotetut lumen vesiarvon luottamusvälit linjoille 5, 6, 7 ja 8. 

Ensimmäisen talven alussa tapahtuu Iso-Kauhealla tehtyjen mittausten perusteella 

selvää sulamista, jota malli ei samassa laajuudessa näytä. Kolmannen vuoden alussa on 

lyhyt lumen kertymisjakso, jonka aikana satanut lumi kuitenkin sulaa kokonaan tai 

lähes kokonaan. Havaintoaineistossa tämä ei näy, koska lumen tiheysmittauksia ei ole 

tältä ajalta, mutta lumen syvyyshavainnot kertovat kuitenkin siitä, että lunta on ollut 

maassa. (Tämä ei vaikuta mallin kalibroimiseen, koska kalibrointi on suoritettu 

kahdelta ensimmäiseltä vuodelta.) Mallin antamassa ennusteessa lumen syksyn 

aikainen kertyminen ja sulaminen näkyvät (Kuva 33 ja Kuva 34). 
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Iso-Kauhean vesiarvon mitatut arvot pysyvät pääosin luottamusvälien sisällä, mutta 

mallilla on taipumus tuottaa hieman mitattua pienempiä lumen vesiarvon arvoja 

viimeiseltä talvelta. 

Virheitä ennusteen toimivuudessa voivat aiheuttaa esim. maaston ja ympäristön 

ominaisuudet, mallin yksinkertaisuus ja virheet säähavainnoissa (lämpötilassa ja 

sadannassa) sekä syvyys- ja tiheysmittauksissa. Myös pitkät havaintovälit voivat 

vaikuttavat malliin eteenkin sitä kalibroitaessa.  

Dingmanin (2002) mukaan astepäivämalli soveltuu hyvin päivittäisen sulannan 

ennustamiseen, mutta mallin astepäivätekijän soveltamista paikallisten olojen 

ulkopuolelle ei suositella. Myös käytetty GLUE -menetelmä sisältää hyvyyslukua 

valittaessa subjektiivisen elementin, joka näkyy sen tuottamissa luottamisväleissä, 

mistä menetelmää onkin kritisoitu (Stedinger et al. 2008). 

 Lehtialaindeksin suhde kalibroitaviin parametreihin 5.6.2.1

Luottamusvälit voidaan selvittää lumisateen korjauskertoimelle ja astepäivätekijälle ja 

vedenpidätysparametrille (Kuva 35 ja Kuva 36). Vedenpidätysparametri ei saa nollaa 

pienempiä arvoja käytetyillä hyvyysluvun arvoilla siitä huolimatta, että 

parametrikombinaatioita luotaessa sille annettaan mahdollisuus saada negatiivisia 

arvoja. 
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Kuva 35. Linjan 6 kalibroinnista saatujen parametrien arvot hyvyyslukua vasten (pystykatkoviivat 
kuvaavat kunkin parametrin 95 % luottamusvälejä) ja näistä tuotetut kumulatiiviset jakaumat. 
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Kuva 36. Linjan 7 kalibroinnista saatujen parametrien arvot hyvyyslukua vasten (pystykatkoviivat 
kuvaavat kunkin parametrin 95 % luottamusvälejä) ja näistä tuotetut kumulatiiviset jakaumat. 
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Taulukko 16. Parametrien arvot ja niiden keskihajonnat ja keskivirheet. 

Linja 1 2 3 4 5 6 7 8 

LAI 0.1 2.9 1.4 1.3 4.5 0.0 6.9 1.8 

Lumisateen korjauskerroin [-]       

Mediaani 1.03 0.80 1.00 1.04 0.73 1.26 0.73 0.82 

Keskihajonta 0.30 0.26 0.28 0.31 029 0.30 0.23 0.18 

Keskivirhe 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 

Astepäivätekijä [mm C-1 d-1]       

Mediaani 1.86 1.45 1.70 1.77 1.14 2.77 1.29 1.16  

Keskihajonta 0.48 0.37 0.45 0.44 0.37 0.61 0.37 0.22 

Keskivirhe 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 

Vedenpidätysparametri [-]       

Mediaani 0.38 0.48 0.27 0.37 0.31 0.23 0.15 0.18 

Keskihajonta 0.36 0.49 0.27 0.32 0.33 0.22 0.13 0.12 

Keskivirhe 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 

 

Lumisateen korjauskertoimen mediaani saa aukealla arvon 1.26, joka jää tyypillisen 

lumisateen korjauskertoimen vaihteluvälin 1.05–1.8 (Forland et al. 1996) sisään. 

Lumisateen korjauskerroin voi sisältää paikallisista eroista johtuvan elementin, koska 

lämpötila- ja sadantahavainnot ovat Valtimolta ja lumimittaukset puolestaan Iso-

Kauhealta. Arvo on lähellä Vehviläisen (1992) tutkimuksessaan saamaa keskiarvoa 1.23 

(vaihteluväli: 1.04–1.5). Pienimmillään lumisateen korjauskertoimen mediaani on 

tiheässä kuusikossa (linja 7). Metsäisellä alueella lumisateen korjauskerroin voi jäädä 

alle yhden, koska osa satavasta lumesta jää puun latvustoon eikä päädy maahan asti 

(Kokkonen et al. 2011). 

Astepäivätekijän mediaani on aukealla 2.77 mm C-1 d-1 ja on selvästi muita linjoja 

korkeampi (Taulukko 16). Tiheimmässä metsässä (Linja 7) astepäivätekijä jää arvoon 

1.29 mm C-1 d-1, mutta alimman arvonsa se saa linjalla 5 (1.14 mm C-1 d-1). 

Tyypillisesti astepäivätekijä saa arvoja välillä 1.4–6.0 mm C-1 d-1 (Van Mullem & Garen 

2004). Kuusiston (1980) tutkimuksessa astepäivätekijän arvo on vaihdellut aukealla 

välillä 2.82–4.94 mm C-1 d-1 ja metsässä välillä 1.75–3.36 mm C-1 d-1. Vastaaviksi 

keskiarvoiksi Kuusisto (1980) on saanut aukealle 3.51 mm C-1 d-1 ja metsälle 2.42 mm 

C-1 d-1. Mustosen (1986) mukaan astepäivätekijä on keskimäärin n. 2.8 mm C-1 d-1 kun 

metsän latvuston peittävyys on 20 % ja sen keskiarvo pienenee lineaarisesti arvoon 1.2 

mm C-1 d-1 peittävyyden kasvaessa 80 %:iin. 

Astepäivätekijän arvo voi vaihdella huomattavasti talven aikana. Kuusiston (1992) 

tutkimuksessa astepäivätekijän arvo on ollut välillä 0.8–14 mm C-1 d-1 vuotuisten 
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minimien keskiarvon ollessa 1.4 mm C-1 d-1 ja vastaavien maksimien keskiarvon ollessa 

4.7 mm C-1 d-1. 

 

Kuva 37. Lumisateen korjauskertoimen, astepäivätekijän ja vedenpidätysparametrin keskihajonta ja 
suhde lehtialaindeksiin. 

Lumisateen korjauskerroin saa suurimman arvonsa aukealla ja sen mediaani laskee 

lehtialaindeksi kasvaessa. Mediaanin ja lehtialaindeksin välillä on negatiivinen 

korrelaatio (r = 0.82, p = 0.012). Myös astepäivätekijä saa selvästi suurimman arvonsa 

aukealla ja metsän tiheyden kasvaessa myös sen mediaanin arvo pienenee (Kuva 37). 

Mediaanin ja lehtialaindeksin välinen korrelaatio ei ole yhtä voimakasta kuin 
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lumisateen korjauskertoimella (r = 0.67, p = 0.02). Kuusisto (1980) on todennut, että 

metsän latvuston peittävyyden lisääntyessä 10 % astepäivätekijän arvo laskee 

keskimäärin n. 0.16 mm C-1 d-1. 

Kuvaan 37 on myös sovitettu eksponenttifunktio Lumisateen korjauskertoimen ja 

astepäivätekijän sekä lehtialaindeksin riippuvuudelle sillä oletuksella, että parametrin 

mediaani on aukealla lähellä todellista arvoa. Sovitteen tarkkuus heikkenee selvästi 

lehtialaindeksin kasvaessa yli 5 m2 m-2 ja tiheimmässä metsässä se antaa eteenkin 

astepäivätekijälle selvästi liian pieniä arvoja. 

Vedenpidätysparametrin arvossa ei ole nähtävissä yhteyttä lehtialaindeksiin ja 

keskihajonta vaihtelee selvästi muita parametreja enemmän. Korrelaatiota mediaanin 

ja LAI:n välillä ei ole (r = 0.29, p = 0.16). Vedenpidätysparametrin suuruus riippuu 

lumen rakenteesta, johon puusto voi vaikuttaa, mutta suoraa yhteyttä sen ja puuston 

peittävyyden välille ei voida tämän otannan perusteella vetää. 

On syytä huomioida, että vedenpidätysparametrin mediaani ei tässä vastaa täysin 

arvoja, jotka kuvaavat jakauman huippukohtaa (Kuva 35 ja Kuva 36), koska jakauma 

katkeaa nollassa. Jos oletetaan, että hyvyysluvultaan parhaat vedenpidätysparametrin 

arvot kuvaavat jakauman huippukohtaa ja lasketaan tämän perusteella parametrille 

arvo (kymmenen hyvyysluvultaan parhaan vedenpidätysparametrin keskiarvo), jää 

korrelaatiokerroin tästä huolimatta arvoon 0.57 (p = 0.143). Myöskään tämän 

perusteella ei voida sanoa, että metsän latvuston tiheys selvästi vaikuttaisi 

vedenpidätysparametrin arvoon. Yleisesti lumikinoksen vedenpidätyskapasiteetin on 

todettu saavan arvoja, jotka ovat alle 0.1 (Anderson 1973). Vedenpidätysparametrin 

arvo voi kuitenkin vaihdella 0.02 ja 0.52 välillä (Anderson 1973), jonka sisään saadut 

vedenpidätysparametrin arvot jäävät laskettiin ne sitten koko joukon mediaaneina 

(Taulukko 16) tai kymmenen hyvyysluvultaan parhaan vedenpidätysparametrin 

keskiarvona (vaihteluväli: 0.06-0.35). 
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6 Johtopäätökset 

Tulosten perusteella VMI3-aineiston avulla vanhalle aineistolle tuotetut 

lehtialaindeksin arvot kuvaavat kohtalaisesti lumilinjojen puuston latvustiheyttä. 

Suurta eroa ei kuitenkaan ole nähtävissä sen välillä käytetäänkö metsän tiheyden 

kuvaamiseen lehtialaindeksiä vai aukkojen määrää. Jos vertailtavia muuttujia saataisiin 

vielä lisää yhdistettäessä linjakuvauksia VMI3-aineiston metsäaloihin, voisi käytetyn 

menetelmän tarkkuus parantua huomattavasti. Ongelmana on myös, että VMI3-

aineistossa ei ole puulajikohtaisia pituuksia. Tämä johtaa siihen, että lehtialaindeksiä 

laskettaessa on jouduttu käyttämään vanhan aineiston puiden keskipituutta, mikä ei 

tee eroja eri puulajien välille ja voi siten vaikuttaa merkittävästi saatuun 

lehtialaindeksin tarkkuuteen. Yleistä epätarkkuutta voi myös lisätä se, että puusto ja 

aukkojen määrä on määritelty vain vuosina 1938 ja 1947, mikä tarkoittaa, että 

puustossa tapahtuvat muutokset ja esim. mahdolliset hakkuut eivät näy aineistossa. 

Vuosien 1931–58 aineistosta nähdään selvästi, että lumen tiheyden ja syvyyden 

suhteellinen keskihajonta lisääntyvät sulamiskauden edetessä. Tiheyden suhteellinen 

keskihajonta on keksimäärin suurempaa metsässä, mikä voi johtua lumen rakenteen 

epätasaisemmasta kehittymisestä metsässä. Ero on suuri eteenkin sulamiskauden 

lopulla, jolloin metsän latvuston aukot estävät säteilyn tasaisen jakautumisen 

lumikerrokseen. Myös puuston emittoima säteily voi vaikuttaa lumen rakenteen 

kehitykseen eteenkin puiden välittömässä läheisyydessä. Lumen syvyydessä 

suhteellisessa keskihajonnassa ei ole nähtävissä vastaavanalaista eroa metsän ja 

aukean välillä ja suhteellisen keskihajonnan kasvu johtuu lumen syvyyden 

vähenemisestä, jolloin pienten erojen merkitys lisääntyy. Lumen syvyys on vanhan 

aineiston perusteella suurinta lehti- ja sekametsissä, joissa suhteellinen keskihajonta 

onkin vähäisempää. 

Lumen tiheys kasvaa kummassakin aineistossa kevään edetessä ja linjakohtaiset 

maksimitiheydet jäävät pääosin 300–400 kg m-3 välille, mikä vastaa Suomessa 

tyypillistä kevään maksimitiheyttä (Oksanen 1999). Lumen tiheydessä ei ole 

huomattavissa eroja kummassakaan aineistossa eri metsätyyppien tai metsän ja 

aukean välillä. Vanhasta aineistosta havaitaan kuitenkin, että tiheyden kasvu on 

aukealla metsäisiä alueita edellä. Havupuuvaltaisissa metsissä tiheys on saman päivän 

aikana keskimäärin 96 % aukean tiheydestä, mikä viittaa siihen, että sulamisprosessi on 

alkanut aukealla aikaisemmin. Myös Kaitera (1939) on todennut lumen tiheyden 

olevan aukealla suurempaa kuin metsässä saman päivän aikana sulamiskaudella. 

Iso-Kauhealta mitatussa aineistossa metsän tiheyden (LAI) kasvu näkyy selvästi lumen 

syvyyden ja vesiarvon pienentymisenä ja näiden sekä lehtialaindeksin välillä on 

nähtävissä selkeä negatiivinen korrelaatio. Lumen vesiarvon maksimi jää metsissä 

keskimäärin 87 %:iin aukean vesiarvosta. Iso-Kauhella epävarmuutta tuloksissa voi 

aiheuttaa pitkä havaintoväli ja on mahdollista, että vesiarvon maksimi on voinut jäädä 
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mittausajankohtien väliin. Myös vanhassa aineistossa on nähtävissä, että lumen syvyys 

ja vesiarvo saavat pienempiä arvoja metsän tiheyden kasvaessa, mutta vuotuiset 

maksimit sijoittuvat kuitenkin selvästi metsäisille linjoille aukean sijaan. Tähän saattaa 

vaikuttaa vanhassa lumilinjojen sijoittuminen laajoille peltoaukeille, joilla lumi voi 

kulkeutua tuulen vaikutuksesta. Myös Kaitera (1939) on maininnut tuulen mahdollisen 

vaikutuksen osalla linjoista. Vanhan aineiston selkeänä ongelmana on myös lumen 

vesiarvon ja syvyyden maksimin mahdollinen sijoittuminen ennen mittausjakson 

alkamishetkeä. 

Iso-Kauhealta laskettu sulamisnopeus laskee selvästi lehtialaindeksin kasvaessa. 

Sulamisnopeus on metsässä keskimäärin 81 % aukean vastaavasta ja tiheimmässä 

metsässä sulamisnopeus jää 61 %:iin aukean sulamisnopeudesta. Taimikon ja aukean 

välillä eroja sulamisnopeudessa ei voida nähdä. Vuosien 1931–58 aineistosta 

laskettujen sulamisnopeuksien perusteella sulaminen on aukealla keskimäärin 

nopeampaa kuin metsässä. Yhtä selkeää eroa metsän tiheyden ja sulamisnopeuden 

välille ei voida vetää, mutta eteenkin lumen syvyyden perusteella lasketuista 

sulamisnopeuksista voidaan nähdä, että metsän tihentyessä sulamisnopeus 

todennäköisesti hidastuu. 

Kalibroitu malli toistaa pääosin havaitun lumen kertymisen ja sulamisen 95 % 

luottamustasolla käytettäessä Valtimon sääaseman aineistoa. Etäisyys Iso-Kauhean ja 

Valtimon sääaseman välillä on n. 25 km ja paikallisista sääoloista johtuvat erot voivat 

vaikuttaa mallin antamaan ennusteen tarkkuuteen.  

Lumimallin parametrien muuttuminen metsän tiheyden suhteen on jossain määrin 

nähtävissä lumisateen korjauskertoimen ja astepäivätekijän osalta. Lumisateen 

korjauskerroin saa arvoja, jotka jäävät kirjallisuudessa esitettyjen arvojen väliin, mutta 

astepäivätekijän arvot ovat keksimääräistä alhaisemmat. Vedenpidätys-parametrilla on 

myös vaikutusta malliin, mutta sen identifioituminen on heikompaa eikä sen osalta ole 

nähtävissä yhteyttä metsän tiheyteen. Myös sulamislämpötilalla on selkeä vaikutus 

malliin, mutta sen kiinnittäminen ennalta parantaa huomattavasti lumisateen 

korjauskertoimen ja astepäivätekijän identifioitumista. Epätarkkuutta mallin 

parametrien kalibroimiseen aiheuttavat todennäköisesti käytetyt lämpötila- ja 

sadantahavainnot. Koska säähavainnot ovat Valtimon sääasemalta Iso-Kauhean sijaan, 

voi tästä aiheutua lumisateen korjauskertoimeen ja astepäivätekijään paikallisista 

oloista johtuva elementti. Myös lumimittausten vaihtelevalla havaintovälillä voi olla 

vaikutusta saatuihin tuloksiin.  
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 Liite 1 (1/13)

      

Liite 1. Iso-Kauhean puuston tunnuslukuja. 

Linja 1 2 3 4 5 6 7 8 

LAI 0.09 2.95 1.44 1.31 4.48 0 6.86 1.78 

Valtapuusto                 

Mänty                 

h [m] 0 15.2 14.4 7.0 21.3 0 20.0 13.7 

d [mm] 0 203.0 189.0 103.7 358.5 0 311.4 182.4 

G [m
2
/ha] 0 14.1 11.0 4.8 6.8 0 3.2 14.5 

RL [kpl/ha] 0 435 392 566 68 0 42 555 

Kuusi                 

h [m] 0 14.0 8.0 7.9 17.9 0 19.3 5.0 

d [mm] 0 189.0 107.0 121.2 206.1 0 235.1 52.5 

G [m
2
/ha] 0 5.1 1.0 2.7 14.2 0 23.4 1.0 

RL [kpl/ha] 0 183 112 231 425 0 539 462 

Lehtipuut                 

h [m] 0 10.0 10.6 10.0 0 0 0 16.0 

d [mm] 0 99.0 119.0 129.0 0 0 0 172.0 

G [m
2
/ha] 0 5.6 4.0 2.4 0 0 0 1.0 

RL [kpl/ha] 0 677 361 187 0 0 0 43 

Aluspuusto                 

Mänty                 

h [m] 2.1 0 0 3.1 0 0 0 4.7 

d [mm] 19.8 0 0 2.7 0 0 0 38.0 

RL [kpl/ha] 1854 0 0 562 0 0 0 83 

Kuusi                 

h [m] 2.1 2.6 1.7 2.7 2.6 0 2.4 2.5 

d [mm] 12.0 24.5 15.0 24.7 34.0 0 26.0 21.6 

RL [kpl/ha] 83 521 104 250 458 0 417 125 

Lehtipuut                 

h [m] 1.8 2.8 2.0 2.1 1.6 0 1.5 1.8 

d [mm] 6.3 14.3 8.3 7.4 7.0 0 3.7 6.0 

RL [kpl/ha] 1375 3270 1678 5040 229 0 167 2437 
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Liite 3. Vuosien 1931–58 lumilinjojen maastotiedot. 

Linjan   Tyyppiryhmä     

nro vuosi* Kaitera Tässä** havaintopaikka maastotyyppi 

Putaanjoki         

1 1938 I 4 Vehmaa, Vinkkilä Pelto 

1 1947 I 4 Vehmaa, Vinkkilä Pelto 

2 1938 V 2.5 Vehmaa, Vinkkilä MT-havumetsä 

2 1947 V 3.6 Vehmaa, Vinkkilä MT-havumetsä 

3 1938 IV 5.2 Vehmaa, Vinkkilä MT-sekametsä 

3 1947 III 5.8 Vehmaa, Vinkkilä MT-sekametsä 

4 1938 I 4 Vehmaa, Kinnuvuori Pelto 

5 1938 V 1.3 Vehmaa, Kinnuvuori VT-havumetsä 

6 1938 IV 1.3 Vehmaa, Kinnuvuori MT-sekametsä 

1_x1   I     pelto 

1_x2   V     havumetsä 

1_x3   IV     lehtimetsä 

1_y1   I   Vehmaa   

1_y2   V   Vehmaa   

1_y3   IV   Vehmaa   

Mynäjoki         

7a 1938 IV 1.7 Karjala, Kalela MT-havumetsä 

7b 1938 V 2.5 Karjala, Kalela MT-havumetsä 

7b 1947 IV 3.6 Karjala, Kalela MT-havumetsä 

8 1938 I 4 Karjala, Kalela Pelto 

8 1947 I 4 Karjala, Kalela Pelto 

9 1938 III 1.9 Yläne, Halikonpaltta Isovarp. Räme 

9 1947 III 1.7 Yläne, Halikonpaltta Isovarp. Räme 

10 1938 IV 1.8 Yläne, Halikonpaltta MT-havumetsä 

10 1947 IV 3.6 Yläne, Halikonpaltta MT-havumetsä 

11 1938 I 4 Yläne, Halikonpaltta Pelto 

11 1947 I 4 Yläne, Halikonpaltta Pelto 

12 1938 V 2.3 Yläne, Kolinummi MT-havumetsä 

12 1947 V 2.3 Yläne, Kolinummi MT-havumetsä 

13 1938 IV 5.7 Yläne, Kolinummi MT-sekametsä 

13 1947 IV 6.6 Yläne, Kolinummi MT-sekametsä 

14 1938 I 4 Yläne, Kolinummi Pelto 

14 1947 I 4 Yläne, Kolinummi Pelto 

Köyliönjärvi         

15 1938 IV 3.8 Köyliö, Ehtamo MT-havumetsä 

15 1947 V 1.5 Köyliö, Ehtamo MT-havumetsä 

16 1938 III 5.8 Köyliö, Ehtamo MT-lehtimetsä 

16 1947 III 5.6 Köyliö, Ehtamo MT-lehtimetsä 

17 1938 I 4 Köyliö, Ehtamo Pelto 

17 1947 I 4 Köyliö, Ehtamo Pelto 

18 1938 I 4 Köyliö, Puolimatka Pelto 

18 1947 I 4 Köyliö, Puolimatka Pelto 

19 1938 III 6.7 Köyliö, Puolimatka Mt-sekametsä 

20 1938 IV 3.7 Köyliö, Puolimatka MT-havumetsä 

20 1947 V   Köyliö, Puolimatka MT-havumetsä 

21 1938 I 4 Köyliö, Voitoinen Pelto 

22 1938 IV 1.8 Köyliö, Voitoinen MT-havumetsä 

23 1938 III 6.8 Köyliö, Voitoinen MT-sekametsä 

3_x1       Köyliö, Yttilä pelto 

3_x2       Köyliö, Yttilä havumetsä 
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Linjan   Tyyppiryhmä     

nro vuosi* Kaitera Tässä** havaintopaikka maastotyyppi 

Löytäneenoja         

24 1938 I 4 Kokemäki, Askola pelto 

25 1938 IV 1.6 Kokemäki, Askola MT-havumetsä 

26 1938 IV 5.2 Kokemäki, Askola MT-lehtimetsä 

27 1938 I 4 Kokemäki, Vähä-Askola pelto 

28 1938 VI 1.1 Kokemäki, Vähä-Askola MT-havumetsä 

29 1938 IV 5.1 Kokemäki, Vähä-Askola MT-lehtimetsä 

Ekoluoma         

33 1938 I 4 Alahärmä, Huhtamäki Pelto 

33 1947 I 4 Alahärmä, Huhtamäki Pelto 

34 1938 IV 2.5 Alahärmä, Huhtamäki MT-havumetsä 

34 1947 V 3.5 Alahärmä, Huhtamäki MT-havumetsä 

35 1938 III 5.5 Alahärmä, Huhtamäki MT-lehtimetsä 

35 1947 IV 1.7 Alahärmä, Huhtamäki niittyvilla-sararäme 

36 1938 I 4 Alahärmä, Vakkuri Pelto 

37 1938 V 6.1 Alahärmä, Vakkuri Mt-sekametsä 

38 1938 IV 6.6 Alahärmä, Vakkuri Mt-sekametsä 

39 1938 I 4 Oravainen, Kuoppala Pelto 

39 1947 I 4 Oravainen, Kuoppala Pelto 

40 1938 IV 1.5 Oravainen, Kuoppala VT-havumetsä 

40 1947 IV 1.7 Oravainen, Kuoppala MT-VT-havumetsä 

41 1938 V 6.2 Oravainen, Kuoppala MT-sekametsä 

41 1947 IV 6.7 Oravainen, Kuoppala MT-havumetsä 

42 1938 I 4 Vöyri,Yli-Eko Pelto 

42 1947 I 4 Vöyri,Yli-Eko Pelto 

43 1938 IV 1.6 Vöyri,Yli-Eko CT-havumetsä 

43 1947 IV 1.6 Vöyri,Yli-Eko CT-havumetsä 

Kähtävänoja         

44 1938 I 4 Alavieska, Kähtävä Pelto 

44 1947 I 4 Alavieska, Kähtävä Pelto 

45 1938 IV 6.4 Alavieska, Kähtävä MT-sekametsä 

45 1947 IV 3.7 Alavieska, Kähtävä MT-sekametsä 

46 1938 III 5.6 Alavieska, Kähtävä MT-lehtimetsä 

46 1947 III 6.5 Alavieska, Kähtävä MT-lehtimetsä 

5_1 1947 V 1.5 Ylivieska, Riekko CT-havumetsä 

5_2 1947 III 6.6 Ylivieska, Riekko MT-lehtimetsä 

5_3 1947 I 4 Ylivieska, Riekko Pelto 

Savonoja         

47 1938 I 4 Pulkkila, Kirkonkylä pelto 

48 1938 IV 1.6 Pulkkila, Kirkonkylä VT-havumetsä 

49 1938 IV 6.5 Pulkkila Kirkonkylä VT-sekametsä 

Tuohinonoja         

50 1938 I 4 Kempele, Tuohino pelto 

51 1938 III 1.7 Kempele, Tuohino 
Korpiräme, 
sekametsä 

52 1938 IV 2.5 Kempele, Tuohino MT-havumetsä 

Kilpeenjoki         

53 1938 I 4 Viipuri, Ihantala pelto 

54 1938 VI 2.2 Viipuri, Ihantala MT-havumetsä 

55 1938 IV 5.4 Viipuri, Ihantala MT-lehtimetsä 

56 1938 I 4 Viipuri, Heinlammenoja pelto 

57 1938 V 2.2 Viipuri, Heinlammenoja OMT-havumetsä 

58 1938 III 6.8 Viipuri, Heinlammenoja MT-sekametsä 
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Linjan   Tyyppiryhmä     

nro vuosi* Kaitera Tässä** havaintopaikka maastotyyppi 

59 1938 I 4 Viipuri, Pihkalanjärvi pelto 

60 1938 IV 6.6 Viipuri, Pihkalanjärvi MT-sekametsä 

61 1938 V 2.3 Viipuri, Pihkalanjärvi MT-havumetsä 

62 1938 I 4 Viipuri, Kilpeenjoki pelto 

63 1938 IV 6.5 Viipuri, Kilpeenjoki Mt-sekametsä 

64 1938 III 5.8 Viipuri, Kilpeenjoki MT-lehtimetsä 

65 1938 I 4 Nuijamaa, Kontu pelto 

66a 1938 IV 1.6 Nuijamaa, Kontu MT-havumetsä 

66b 1938 V 1.3 Nuijamaa, Kontu MT-havumetsä 

67 1938 III 5.5 Nuijamaa, Kontu MT-lehtimetsä 

Alasenjärvi         

68 1938 I 4 Rantasalmi, Niemelä Pelto 

68 1947 I 4 Rantasalmi, Huvila Pelto 

69 1947 IV 3.6 Rantasalmi, Huvila MT-havumetsä 

69a 1938 III 5.6 Rantasalmi, Niemelä Korpi, lehtimetsä 

69b 1938 IV 5.1 Rantasalmi, Niemelä Korpi, lehtimetsä 

70 1947 V 3.5 Rantasalmi, Huvila MT-havumetsä 

70a 1938 V 3.3 Rantasalmi, Niemelä MT-havumetsä 

70b 1938 VN 3.3 Rantasalmi, Niemelä MT-havumetsä 

71 1938 I 4 Rantasalmi, Kolkonpää Pelto 

71 1947 I 4 Rantasalmi, Kolkonpää Pelto 

72 1938 IV 5.2 Rantasalmi, Kolkonpää MT-lehtimetsä 

72 1947 III 6.6 Rantasalmi, Kolkonpää MT-lehtimetsä 

73 1938 V 1.4 Rantasalmi, Kolkonpää VT-havumetsä 

73 1947 IV 1.6 Rantasalmi, Kolkonpää VT-havumetsä 

74 1938 I 4 Rantasalmi, Kolkontaip. Pelto 

74 1947 I 4 Rantasalmi, Kolkontaip. Pelto 

75 1938 VI 1.6 Rantasalmi, Kolkontaip. MT-havumetsä 

75 1947 V 1.4 Rantasalmi, Kolkontaip. MT-havumetsä 

76 1938 III 6.7 Rantasalmi, Kolkontaip. MT-sekametsä 

76 1947 IV 6.7 Rantasalmi, Kolkontaip. MT-sekametsä 

77 1938 I 4 Sulkava, Kotaniemi Pelto 

77 1947 I 4 Sulkava, Kotaniemi Pelto 

78 1938 V 3.4 Sulkava, Kotaniemi MT-havumetsä 

78 1947 V 2.4 Sulkava, Kotaniemi MT-havumetsä 

79 1938 III 5.6 Sulkava, Kotaniemi MT-lehtimetsä 

79 1947 IV 5.5 Sulkava, Kotaniemi MT-lehtimetsä 

Huhtisuo         

80 1938 I 4 Ruokolahti, Kotaniemi Pelto 

80 1947 I 4 Ruokolahti, Kotaniemi Pelto 

81 1938 V 1.3 Ruokolahti, Kotaniemi VT-havumetsä 

81 1947 V   Ruokolahti, Kotaniemi VT-havumetsä 

82 1938 I 4 Ruokolahti, Pien-Listinki Pelto 

82 1947 I 4 Ruokolahti, Pien-Listinki Pelto 

83 1938 VN 3.4 Ruokolahti, Pien-Listinki MT-havumetsä 

83 1947 IV 6.4 Ruokolahti, Pien-Listinki MT-havumetsä 

13_4 1947 IV 5.3 Ruokolahti, Kotaniemi OMT-lehtimetsä 

13_5 1947 I 4 Valkjärvi, Suikki Pelto 

13_6 1947 IV 1.6 Valkjärvi, Suikki MT-havumetsä 

13_7 1947 III 6.7 Valkjärvi, Suikki MT-lehtimetsä 

13_8 1947 I 4 Ruokolahti, Kurrola Pelto 

13_9 1947 IV 6.3 Ruokolahti, Kurrola OMT-lehtimetsä 

13_10 1947 V 1.3 Ruokolahti, Kurrola VT-havumetsä 
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Linjan   Tyyppiryhmä     

nro vuosi* Kaitera Tässä** havaintopaikka maastotyyppi 

13_y1       Ruokolahti, Kalpiiviita pelto 

13_y2       Ruokolahti, Kalpiiviita havumetsä 

13_y3       Ruokolahti, Kalpiiviita lehtimetsä 

Hirvijärvi         

84 1938 I 4 Juupajoki, Petäjävesi Pelto 

84 1947 I 4 Juupajoki, Petäjävesi Pelto 

85 1938 V 2.3 Juupajoki, Petäjävesi MT-havumetsä 

85 1947 V 2.5 Juupajoki, Petäjävesi MT-havumetsä 

86 1938 IV 6.3 Juupajoki, Petäjävesi OMT-sekametsä 

86 1947 IV 6.5 Juupajoki, Petäjävesi OMT-sekametsä 

15_13 1947 I 4 Juupajoki, Korkeakoski Pelto. soistunut 

15_14 1947 IV 6.8 Juupajoki, Korkeakoski MT-sekametsä 

15_15 1947 V 2.5 Juupajoki, Korkeakoski MT-havumetsä 

Sysmäjärvi         

87 1938 I 4 Kuusjärvi, Alavi Pelto 

87 1947 I 4 Kuusjärvi, Alavi Pelto 

88 1938 V 3.4 Kuusjärvi, Alavi MT-havumetsä 

88 1947 V 1.5 Kuusjärvi, Alavi MT-havumetsä 

89 1938 IV 6.3 Kuusjärvi, Alavi Mt-sekametsä 

89 1947 IV 6.4 Kuusjärvi, Alavi Mt-sekametsä 

90 1938 I 4 Kuusjärvi, Sysmäjärvi Pelto 

90 1947 I 4 Kuusjärvi, Sysmäjärvi Pelto 

91 1947 IV 1.7 Kuusjärvi, Sysmäjärvi VT-havumetsä 

91a 1938 IV 1.6 Kuusjärvi, Sysmäjärvi VT-havumetsä 

91b 1938 VIS 1.1 Kuusjärvi, Sysmäjärvi VT-havumetsä 

92 1947 III 6.6 Kuusjärvi, Sysmäjärvi MT-lehtimetsä 

92a 1938 IIN   Kuusjärvi, Sysmäjärvi MT-lehtimetsä 

92b 1938 IVN 5.3 Kuusjärvi, Sysmäjärvi MT-lehtimetsä 

93 1938 I 4 Kuusjärvi, Maljasalmi Pelto 

93 1947 I 4 Kuusjärvi, Maljasalmi Pelto 

94 1938 IV 1.7 Kuusjärvi, Maljasalmi VT-havumetsä 

94 1947 IV 1.6 Kuusjärvi, Maljasalmi VT-havumetsä 

95 1938 IV 5.2 Kuusjärvi, Maljasalmi MT-lehtimetsä 

95 1947 IV 5.5 Kuusjärvi, Maljasalmi MT-lehtimetsä 

Kalliojärvi         

96 1938 I 4 Sotkamo, Kalliojärvi Pelto 

97 1938 V 3.5 Sotkamo, Kalliojärvi MT-havumetsä 

98 1938 IV 6.4 Sotkamo, Kalliojärvi MT-sekametsä 

99 1938 I 4 Sotkamo, Vihtamojärvi Pelto 

99 1947 I 4 Sotkamo, Vihtamojärvi Pelto 

100 1938 IV 6.6 Sotkamo, Vihtamojärvi Korpi, sekametsä 

100 1947 IV 6.5 Sotkamo, Vihtamojärvi Korpi, sekametsä 

101 1938 V 2.4 Sotkamo, Vihtamojärvi MT-havumetsä 

101 1947 IV 2.6 Sotkamo, Vihtamojärvi MT-havumetsä 

102 1938 I 4 Sotkamo, Joutenusjärvi Pelto 

102 1947 I 4 Sotkamo, Joutenusjärvi Pelto 

103 1938 III 5.6 Sotkamo, Joutenusjärvi MT-lehtimetsä 

103 1947 III 6.6 Sotkamo, Joutenusjärvi MT-lehtimetsä 

104 1938 IV 1.4 Sotkamo, Joutenusjärvi MT-havumetsä 

104 1947 V 3.5 Sotkamo, Joutenusjärvi MT-havumetsä 

Ylijoki           

105 1938 I 4 Ranua, Palovaara Pelto 

106 1938 IV 2.8 Ranua, Palovaara MT-havumetsä 
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Linjan   Tyyppiryhmä     

nro vuosi* Kaitera Tässä** havaintopaikka maastotyyppi 

107 1938 III 6.9 Ranua, Palovaara MT-sekametsä 

108 1938 I 4 Ranua, Yliportimo Pelto 

109 1938 III 6.6 Ranua, Yliportimo MT-sekametsä 

110 1938 I 4 Ranua, Saarijärvi Pelto 

111 1938 IV 3.6 Ranua, Saarijärvi MT-havumetsä 

112 1938 IV 6.6 Ranua, Saarijärvi Mt-sekametsä 

*Vuosi, jolta maastotiedot ovat peräisin   

**Tässä työssä käytetty tyyppiryhmä   
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Liite 4. Vuosien 1931–58 lumilinjojen puustotiedot. 

Linjan   Puulajisuhde [%] Aukkojen Puiden keskim. 

nro vuosi* mänty kuusi lehtip. määrä [%] h [m] d [cm] ikä [y] 

Putaanjoki               

1 1938               

1 1947               

2 1938 30 70   50 17 18 50 

2 1947 40 60   60 14 15 50 

3 1938 10 20 70 20 17 18 30 

3 1947 10   90 75 11 13 40 

4 1938               

5 1938 80 20   30 11 15 50 

6 1938 70   30 60 13 18 50 

1_x1                 

1_x2                 

1_x3                 

1_y1                 

1_y2                 

1_y3                 

Mynäjoki               

7a 1938 70 20 10 70 15 15 50 

7b 1938 20 80   50 19 20 70 

7b 1947 30 60 10 60 16 18 80 

8 1938               

8 1947               

9 1938 100     90 5 10 50 

9 1947 100     70 2 2 50 

10 1938 70 20 10 80 13 18 50 

10 1947 60 20 20 60 16 19 80 

11 1938               

11 1947               

12 1938 10 80 10 30 13 15 50 

12 1947   90 10 30 16 18 70 

13 1938 10 20 70 70 17 20 70 

13 1947   50 50 60 18 20 70 

14 1938               

14 1947               

Köyliönjärvi               

15 1938 60 40   80 9 10 30 

15 1947 70 20 10 50 14 18 45 

16 1938 10 10 80 80 9 10 30 

16 1947   20 80 60 13 14 40 

17 1938               

17 1947               

18 1938               

18 1947               

19 1938 10 30 60 70 9 13 50 

20 1938 60 30 10 70 9 13 50 

20 1947 80 20   40 12 13 40 

21 1938               

22 1938 70 20 10 80 9 10 50 

23 1938 10 20 70 80 9 10 50 

3_x1                 

3_x2                 
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Linjan   Puulajisuhde [%] Aukkojen Puiden keskim. 

nro vuosi* mänty kuusi lehtip. määrä [%] h [m] d [cm] ikä [y] 

Löytäneenoja               

24 1938               

25 1938 90 10   60 11 15 50 

26 1938     100 20 13 20 50 

27 1938               

28 1938 80 20   10 15 20 50 

29 1938 10   90 10 10 13 30 

Ekoluoma               

33 1938               

33 1947               

34 1938 10 80 10 50 11 10 30 

34 1947 40 60   50 10 9 35 

35 1938 10   90 50 7 8 30 

35 1947 80 20   70 3 4 20 

36 1938               

37 1938 20 10 70 10 19 18 70 

38 1938 30 40 30 60 13 10 50 

39 1938               

39 1947               

40 1938 90 10   50 15 13 50 

40 1947 90 5 5 70 8 10 35 

41 1938 30 40 30 20 15 15 50 

41 1947 25 55 20 70 14 16 60 

42 1938               

42 1947               

43 1938 100     60 9 13 70 

43 1947 100     60 10 15 70 

Kähtävänoja               

44 1938               

44 1947               

45 1938 40 30 30 40 13 10 50 

45 1947 30 50 20 70 11 14 50 

46 1938 10   90 60 9 10 50 

46 1947 10 30 60 50 11 15 60 

5_1 1947 100     50 2 3 10 

5_2 1947 40   60 60 14 20 70 

5_3 1947               

Savonoja               

47 1938               

48 1938 100     60 10 8 50 

49 1938 30   70 50 10 8 50 

Tuohinonoja               

50 1938               

51 1938 70   30 70 7 8 50 

52 1938 10 90   50 17 13 90 

Kilpeenjoki               

53 1938               

54 1938 10 90   20 15 13 50 

55 1938     100 40 7 5 10 

56 1938               

57 1938 30 70   20 15 18 50 

58 1938   30 70 80 13 10 50 

59 1938               



9 

 

Linjan   Puulajisuhde [%] Aukkojen Puiden keskim. 

nro vuosi* mänty kuusi lehtip. määrä [%] h [m] d [cm] ikä [y] 

60 1938 50   50 60 11 13 50 

61 1938 20 70 10 30 19 18 70 

62 1938               

63 1938 50   50 50 13 15 50 

64 1938 10   90 80 15 15 50 

65 1938               

66a 1938 70 20 10 60 17 18 70 

66b 1938 80 20 10 30 19 18 70 

67 1938     100 50 7 5 30 

Alasenjärvi               

68 1938               

68 1947               

69 1947 30 50 20 60 14 15 60 

69a 1938     100 60 9 5 30 

69b 1938 10   90 10 19 18 70 

70 1947 50 40 10 50 15 18 70 

70a 1938 40 50 10 30 17 13 70 

70b 1938 60 40   30 17 13 70 

71 1938               

71 1947               

72 1938 10 10 80 20 11 8 30 

72 1947 40   60 60 15 16 60 

73 1938 70 30   40 15 15 70 

73 1947 90   10 60 13 15 60 

74 1938               

74 1947               

75 1938 100     20 15 15 50 

75 1947 90 10   40 15 18 60 

76 1938 20 10 70 70 13 10 30 

76 1947 20 10 70 70 10 10 30 

77 1938               

77 1947               

78 1938 40 50 10 40 19 20 50 

78 1947 30 70   40 18 20 60 

79 1938 10   90 60 7 8 30 

79 1947 20   80 50 9 9 40 

Huhtisuo               

80 1938               

80 1947               

81 1938 100     30 13 8 50 

81 1947               

82 1938               

82 1947               

83 1938 40 50 10 40 15 13 50 

83 1947 30 50 20 40 12 20 80 

13_4 1947 5 5 90 30 15 13 40 

13_5 1947               

13_6 1947 95 5   60 8 12 50 

13_7 1947 30 10 60 70 16 17 60 

13_8 1947               

13_9 1947 10 30 60 30 8 12 50 

13_10 1947 70 10 20 30 14 20 40 

13_y1                 
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Linjan   Puulajisuhde [%] Aukkojen Puiden keskim. 

nro vuosi* mänty kuusi lehtip. määrä [%] h [m] d [cm] ikä [y] 

13_y2                 

13_y3                 

Hirvijärvi               

84 1938               

84 1947               

85 1938 20 70 10 30 15 10 50 

85 1947 20 70 10 50 15 14 60 

86 1938 30 10 60 30 15 10 50 

86 1947 20 20 60 50 13 10 60 

15_13 1947               

15_14 1947 30 40 30 75 8 9 35 

15_15 1947 30 70   50 11 11 40 

Sysmäjärvi               

87 1938               

87 1947               

88 1938 50 50   40 17 13 50 

88 1947 80 20   50 17 14 50 

89 1938 50   50 30 15 13 50 

89 1947 40 10 50 40 15 13 50 

90 1938               

90 1947               

91 1947 70   30 70 10 11 70 

91a 1938 100     60 15 18 70 

91b 1938 100     10 13 15 50 

92 1947 30   70 60 10 9 40 

92a 1938               

92b 1938     100 30 20 18 70 

93 1938               

93 1947               

94 1938 100     70 7 5 50 

94 1947 100     60       

95 1938     100 20 7 5 30 

95 1947 10   90 50 8 7 40 

Kalliojärvi               

96 1938               

97 1938 40 60   50 13 10 50 

98 1938 20 50 30 40 15 15 50 

99 1938               

99 1947               

100 1938 30 30 40 60 9 8 50 

100 1947 10 60 30 50 11 13 50 

101 1938   100   40 13 10 50 

101 1947 10 90   60 12 13 50 

102 1938               

102 1947               

103 1938     100 60 7 8 30 

103 1947 20 10 70 60 6 7 30 

104 1938 70 30   40 13 12 50 

104 1947 60 40   50 14 14 60 

Ylijoki                 

105 1938               

106 1938   90 10 80 9 10 50 

107 1938 30 30 40 90 7 8 30 
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Linjan   Puulajisuhde [%] Aukkojen Puiden keskim. 

nro vuosi* mänty kuusi lehtip. määrä [%] h [m] d [cm] ikä [y] 

108 1938               

109 1938 40 20 40 60 5 8 30 

110 1938               

111 1938 50 30 20 60 9 10 50 

112 1938 10 20 70 60 7 10 50 

*Vuosi, jolta puustotiedot ovat peräisin 
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Liite 4. Lumen syvyyden ja tiheyden vaihtelu Iso-Kauhealla. 
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