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Sää vaikuttaa suoraan tai välillisesti mm. lintujen liikehdintään, talvehtimiseen, pesinnän
aloitukseen ja poikastuottoon samalla, kun
lintujen tarkkailija ja tutkija on usein sään
armoilla joutuen tekemään kompromisseja
lintujen seurantatoimissaan. Tämä katsaus
keskittyy vuoteen 2007, mutta vertailukohteena ovat sekä edellinen vuosi 2006 että viimeisin tilastoitu 30-vuotisjakso 1971-2000.
Painotus on sään ajallisessa eikä niinkään
alueellisessa vaihtelussa.
Sään päivittäistä ja kuukausittaista kulkua
kuvataan havaintoasemilla mitattujen ilman

lämpötilan (2 m korkeus maan pinnasta), sademäärän ja lumen syvyyden kautta. Näillä
tekijöillä on ehkä eniten merkitystä tarkasteltaessa tässä vuosikirjassa esitettyjä seurantatuloksia. Lopussa on lisäksi katsaus vuoden
2007 aikana sattuneisiin merkittävimpiin
sään ääri-ilmiöihin.
Graaﬁseen tarkasteluun valittiin kolme pitkään toiminutta havaintopaikkaa: Jokioinen
Observatorio (koordinaatit: 60°48`50”N;
23°30`03”E, korkeus meren pinnasta 104
m), Maaninka Halola Pohjois-Savon maatalouden tutkimusasema (63°08`36”N;

27°18`58”E, 90 m) ja Sodankylä Observatorio (67°22`05”N; 26°37`58”E, 179 m). Jokioinen ja Maaninka sijaitsevat eteläisellä havumetsävyöhykkeellä, joskin niiden ympäristö
on alavaa ja maatalousvaltaista. Maaningan
aseman lähistöllä on lisäksi runsaasti järviä.
Sodankylä kuuluu pohjoiseen havumetsävyöhykkeeseen ja ympäristö on etupäässä
mäntykangasta. Asemat sijaitsevat suhteellisen kaukana Itämeren vaikutuspiiristä, joten
niiden voidaan katsoa edustavan oman ilmastoalueensa sisämaaoloja varsin laajasti.
Kuvissa esitetään sääsuureiden päivittäis-

Kuva 1. Vuorokauden keski-, maksimi- ja minimilämpötilan, sademäärän
sekä lumensyvyyden vaihtelu vuonna 2007 verrattuna jakson 1971-2000
tilastollisiin arvoihin Jokioisten observatoriolla (a), Maaningan Halolassa (b)
ja Sodankylän observatoriolla (c). (Lähdeaineisto: Ilmatieteen laitos)
Fig 1. Variation of daily mean, maximum and minimum temperature, precipitation and snow depth during 2007 compared with statistics from the
time period 1971-2000 at following locations: Jokioinen Observatory (a),
Maaninka Halola (b) and Sodankylä Observatory (approximate locations
shown in Fig. 3). The smoothed curves denote the typical range of variation of daily mean temperature based on data from the period 1971-2000.
The curve in the middle (--) illustrates the annual pattern of the median.
Outer smoothed curves ( ) represent a 2.5% possibility for daily mean
temperatures more extreme than the value of the curve. The edges of the
grey zone that follow the observed daily mean temperature ( ) indicate the observed daily maximum and minimum temperatures. The annual
course of daily precipitation is illustrated as monthly cumulative curves (
) and is compared with long term mean monthly precipitation (horizontal
bars). Snow depth (down-ward scale on the right vertical axis) is presented
as observed daily values for 2007 ( ) and mean values for the 15th and
the last day of the month for the period 1971-2000 (--). (Source data: Finnish Meteorological Institute)
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Kuva 2. Keskilämpötilan, sademäärän ja lumensyvyyden kuukausivaihtelu
vuosina 2006 ja 2007 verrattuna jakson 1971-2000 vertailuarvoihin Jokioisten observatoriolla (a), Maaningan Halolassa (b) ja Sodankylän observatoriolla (c). (Lähdeaineisto: Ilmatieteen laitos)
Fig. 2. Monthly variation of mean temperature, precipitation and snow
depth during 2006 and 2007 in comparison with corresponding reference data from the period 1971-2000. (Source data: Finnish Meteorological
Institute)

ten (kuvat 1 a-c) sekä kuukausittaisten (kuvat
2 a-c) arvojen kulku vuoden 2007 aikana
ja lisäksi suureiden keskimääräistä käyttäytymistä ilmentäviä tilastoarvoja vertailujaksolta 1971-2000. Kuviin 2 a-c on sisällytetty
myös v. 2006 havaitut kuukausiarvot kahden
peräkkäisen vuoden sääolojen eron havainnollistamiseksi.
Kuvan 1 tasoitetut lämpötilakäyrät kuvaavat vuorokauden keskilämpötilan todennäköisintä vaihteluväliä kalenteripäivittäin
perustuen jakson 1971-2000 havaintoihin:
keskimmäinen käyrä (--) esittää vrk-jakauman mediaanin vuosikulkua. Laitimmaiset
käyrät (–) edustavat puolestaan 2.5% mahdollisuutta sille, että vrk:n keskilämpötila
on käyrän osoittamaa lukemaa äärevämpi.
Vrk:n keskilämpötilan havaittua vaihtelua (––)
seurailevan harmaan vyöhykkeen reunoja
tarkastelemalla saa käsityksen havaituista
vuorokauden maksimi- ja minimilämpötiloista. Vaaka- ja pystyakselien suuntaisten
viivojen avulla voi lisäksi arvioida tiettyjen
termisten kynnysarvojen ohittamisajankohtia
havaintovuonna ja suhteessa pitkäaikaiskeskiarvoon. Esim. termisen kevään (vrk-lämpötila ylittää pysyvämmin 0°C) voidaan todeta alkaneen Jokioisilla n. 1kk aikaisemmin
kuin keskimäärin kaudella 1971-2000. Sademäärän vuosikulku on esitetty vuorokausittain mitattujen sademäärien kertymänä
kuukausittain (asteikko oikean pystyasteikon
alaosassa). Kertymä siis nollautuu jokaisen
kuukauden viimeisenä päivänä. Kertymä-
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käyrän paikallinen jyrkkyys on verrannollinen sateen intensiteettiin (mm/vrk). Vaakasuorat osuudet ilmentävät puolestaan kuivia
jaksoja. Vertailuarvot eli kuukauden keskimääräiset sademäärät esitetään selvyyden
vuoksi vaakasuorina janoina. Lumensyvyydestä (käänteinen asteikko oikean pystyakselin yläosassa) esitetään päivittäin mitatut
arvot (–) sekä kuukauden 15. ja viimeisenä
päivänä mitatut kauden 1971-2000 keskiarvot (--).

Talvi 2006-2007 oli
jälleen lauha
Talvi oli Suomessa kuten myös suuressa osassa Euroopassa tavanomaista lauhempi ja sateisempi. Myös vuotta aiempi talvi oli Suomessa lauha, mutta vastaavasti Keski-Euroopassa
poikkeuksellisen kylmä. Talvella 2006-2007
oli poikkeuksellisen lauhaa maassamme etenkin marraskuun puolivälistä tammikuun kolmannelle viikolle. Joulukuun keskilämpötila kipusi koko maassa ennätyksellisesti jopa
7-8 astetta yli tavanomaisen. Koko Euraasian
mantereella lunta tuli niukasti, jopa niin, että
lumen peittämä ala oli toiseksi pienin koskaan
havaittu. Tammikuun lopulla koillisvirtauksen
myötä talvi saapui vihdoin Suomeen ajoittain
kireinekin pakkasineen. Lunta saatiin meillä
lopulta sen verran, että helmikuun lopussa lumipeite oli koko maassa vähintään yli puolet
keskimääräisestä. Etelämpänä Euroopassa sää
ei viilentynyt helmikuussakaan, vaan suures-

sa osassa Keski-Eurooppaa joulu-helmikuun
keskilämpötila oli 4-5 astetta yli pitkän ajan
keskiarvon. Vastaava poikkeama Suomessa
jäi kylmän helmikuun johdosta vain noin 2
asteen verran plussan puolelle. Poikkeavaa
talvessa oli myös sen lyhyys, sillä talvisista
olosuhteista siirryttiin maaliskuun alkupäivinä Etelä-Suomessa kertaheitolla termiseen
kevääseen lämpötilojen kivutessa jo kuun
alkupuolella yli 0 asteen. Etelä- ja LounaisSuomessa terminen talvi (lämpötila alle 0 ºC)
kesti vain 41-55 päivää tavanomaisen noin
neljän kuukauden sijasta. Tämä talven pituuden poikkeama kuitenkin tasoittui pohjoista
kohti mentäessä.

Kevät tuli aikaisin ja eteni
nopeasti lämpöaaltojen myötä
Kevät eteni vauhdilla, sillä maaliskuulle osui
pari varsin lauhaa, jopa lämmintä jaksoa etelänpuoleisine ilmavirtauksineen. Uusia vrk:n
lämpöennätyksiä rikottiin monin paikoin; korkeimmillaan lämpötila kipusi 27.3. 17.5 asteeseen Vantaalla. Kontrasti edellisvuoteen
oli huomattava: Maaliskuun keskilämpötilat
olivat v. 2007 jopa yli 10 astetta korkeammat kuin edellisvuonna koko maassa. V. 2006
talviset olosuhteet jatkuivat aina maaliskuun
lopulle saakka ja lumipeite katosi Etelä-Suomesta vasta reilusti huhtikuun puolella.
Myös huhtikuusta muodostui keskimääräistä lämpimämpi, vaikka sää vaihteli laidasta laitaan kylmien ja lämpimien jaksojen

5

Säävuosi 2007

Sääkatsaus
malla. Vaikka toukokuu oli lämpöoloiltaan
keskimääräinen, vältyttiin yleensä kovilta
halloilta. Verrattuna vuoteen 2006 kevät tuli
siis noin kuukauden etuajassa ja toukokuu oli
yleisesti ottaen edellisvuotta sateisempi.

Enimmäkseen sateinen kesä
alkoi ja päättyi lämpimänä

Kuva 3. Maalis-huhtikuussa 2007 lämpimän ja kylmänilman purkaukset vuorottelivat tiheään tahtiin,
niinpä lintujen muuttokin eteni aalloissa ja oli lämpöaaltojen aikana varsin näyttävää. (Sääanalyysit:
Ilmatieteen laitos, Sääpalvelu)
Fig. 3. Warm and cold weather conditions alternated frequently during March and April in 2007. Bird
migration advanced in waves and was quite imposing during warm spells.

vuorotellessa (kuva 3). Kevät olikin otollinen lintujen muuton seurannan kannalta,
sillä muutto pääsi lyhyiden kylmien jaksojen aikana patoutumaan, mutta purkautui
sitten näyttävästi aina uuden lämpöjakson
kuluessa. Kasvukautta ilmentävä +5 ºC vrk:n
keskilämpötilan raja ylittyi pysyvämmin jo
11.-13.4. tienoilla eteläosissa maata, kun taas
maan keski- ja pohjoisosissa esiintyi vielä koviakin yöpakkasia sekä lumi- ja räntäsateita,
ja kasvukauden olosuhteet saavutettiin pysyvämmin vasta toukokuun 1. tai 2. viikolla.
Lämpimän sään vallitessa lumipeitekin hupe-
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ni vauhdilla niin, että maat paljastuivat linjan
Oulu-Joensuu eteläpuolella noin 3-4 viikkoa
etuajassa. Huhtikuun alussa maan etelä- ja
länsiosa oli jo pääosin lumeton. Pohjoisestakin lumet sulivat laajemmin jo toukokuun
alkupuolella. Kevät oli siis poikkeuksellisen
lämmin, viileät vaiheet jäivät lyhyiksi, eikä
varsinaisia takatalvijaksoja esiintynyt.
Kevätkuukausien sademäärät olivat yleensä
lähellä keskimääräisiä tai sitä suurempia. Toukokuun lopun ukkoskuuroissa satoi paikoin
rankastikin. Pohjaveden pinnat olivat kesän
kynnyksellä hieman keskimääräistä korkeam-

Edellisvuoden aurinkoisesta hellekesästä nauttineille kesä 2007 saattoi tuottaa pettymyksen, sillä pouta- ja hellejaksot jäivät yleensä
muutaman päivän pituisiksi pitempien lämpimien vaiheiden osuessa aivan kesäkuun alkuun ja elokuun kolmelle ensimmäiselle viikolle. Kesäkuun puolivälistä elokuun alkuun
jatkuneeseen epävakaaseen jaksoon vaikutti
matalapainetoiminta, joka toi sateita tasaisin
välein koko maahan pitäen sään myös poikkeuksellisen pilvisenä ja hieman keskimääräistä viileämpänä. Lämpimän elokuun ansiosta koko kesän keskilämpötila oli kuitenkin
0.5-1.5 astetta keskimääräistä korkeampi.
Kesän sademäärät vaihtelivat paljon alueellisesti, mutta useimmilla paikkakunnilla
päästiin kesäkuun alun kuivasta vaiheesta huolimatta vähintään keskimääräiselle
tasolle, 180 – 230 mm:iin. Yli 300 mm:n
sademääriä mitattiin kymmenellä paikkakunnalla. Sateisinta oli kaakossa ja länsirannikolla Vaasa-Uusikaupunki linjalla. Kesä
2007 oli siis vuoteen 2006 verrattuna viileämpi ja huomattavasti sateisempi. Kesän
2006 sademäärät jäivät jopa alle puoleen
tavanomaisesta, jonka seurauksena maasto
ja kasvustot olivat kesän lopulla rutikuivia.
Varsinkin etelärannikon tuntumassa sademäärät jäivät v. 2006 alhaisimmiksi, mitä
koskaan on mitattu.
Kesän alkupuolella järvien vedenpinnat
olivat aikaisen kevään ja vähäsateisen kesäkuun alun vuoksi yleensä vähän alle keskimääräisen. Heinäkuun lopussa tilanne oli
jo korjaantunut ja keskiveden pinnat olivat
nousseet vertailuarvon yli. Elokuussa vedenkorkeus vaihteli ukkoskuuroista riippuen alueellisesti keskiarvon molemmin puolin.

Syksy ja alkutalvi olivat lauhoja
Elokuun lopulla sää viileni merkittävästi keskilämpötilojen pudotessa alle 10 asteen termisen syksyn alkamisen merkiksi. Kolea sää
toi myös ensi lumen Enontekiölle. Syyskuun
aikana ei totuttua viilenemistä kuitenkaan
tapahtunut, vaan kuun lopulla etelästä virtasi Suomeen lämmintä ilmaa ja tuntuma
oli vielä kuin normaalisti loppukesällä. Aivan kuun loppupuolella kylmän rintaman
ylityksen jälkeen nähtiin pohjoisvirtaukses-
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sa mm. komeaa kurkimuuttoa. Lokakuun
9.-11. päivän tienoilla luoteesta virtasi lisää
kylmää ilmaa tuoden ensimmäisen lumipeitteen myös maan eteläosiin. Lokakuun
lopun sää oli taas tavanomaista lauhempi
ja vasta marraskuussa lämpötilat putosivat
pidemmäksi aikaa nollan asteen alapuolelle.
Syksyn keskilämpötila oli koko maassa 1-2
astetta keskimääräistä korkeampi ja sademäärät koko maassa tavanomaisia.
Marras-joulukuun vaihteessa sää oli muutaman päivän talvinen koko maassa ja lunta
kertyi ajankohtaan nähden odotetusti. Sää
kuitenkin lauhtui ja joulukuusta muodostui
edellisvuoden tapaan poikkeuksellisen lauha, melko runsaiden sateiden tullessa etupäässä vetenä.
Kokonaisuudessaan vuosi 2007 oli edellisvuosien tapaan harvinaisen lämmin, keskilämpötilan asettuessa 1.0-1.6 astetta yli jakson
1971-2000 keskiarvon siten, että suurimmat
poikkeamat osuivat maan pohjoisosiin. Vuosi
2007 oli kaikkiaan yhdeksänneksi lämpimin
1900-luvun alusta tarkasteltuna. Keskilämpötilaa nostivat leuto ja lyhyeksi jäänyt talvi
sekä lämmin loppukesä ja syksy. Ainoastaan
helmikuu oli kuukausi, jonka keskilämpötila jäi selvästi keskimääräistä alemmaksi. Sademäärät olivat koko maassa lähellä pitkäaikaista keskiarvoa tai hieman sitä runsaampia.
Maan etelä- ja keskiosassa sekä Oulun läänissä sademittareihin kertyi 550-800 mm ja
Lapin läänissä 405-600 mm. Vuoden sateisin
kuukausi oli sisämaassa heinäkuu, etelä- ja
lounaisrannikolla syyskuu.

Säävuosi 2007
naismäärä huhtikuusta syyskuuhun jäi ainoastaan 43 prosenttiin keskimääräisestä. Rankat
ukkossateet koettelivat useita eteläisen Suomen paikkakuntia erityisesti toukokuun lopussa (27.5.) ja elokuun puolivälissä (12.8., 14.8.,
22.8. ja 24.8.). Toukokuun lopussa ilmankosteus nousi vuodenaikaan nähden poikkeuksellisen korkeaksi ja Uudenmaan yli pyyhkäisseet
ukkoskuurot toivat parissa tunnissa 20-40 mm
sadetta aiheuttaen paikallisia tulvia etenkin
Helsingin seudulla. Yli 20 m/s puhaltaneet ukkospuuskat kaatoivat vaarallisesti metsää 19.7.
Valkealan Hillosensalmessa. Koko kesän pahin paikallistulva koettiin 12.8. Porin seudulla,
jossa satoi säätutkamittausten mukaan vajaassa kolmessa tunnissa peräti 50-100 mm vettä.
Suurin virallinen sademäärä mitattiin tuolloin
Luvialla, 80 mm. Elokuussa rankkoja kuurosateita saatiin etenkin etelärannikolla ja Mikkelin
seudulla, jossa satoi myös 14. elokuuta 5-senttisiä rakeita. Erittäin rajusti salamoiva ukkoskuuroalue saapui 22.8. Virosta ensin Hankoon
ja sitten pääkaupunkiseudulle. Runsaat sateet
ja tiheä salamointi aiheuttivat ongelmia mm.
YLEn radiolähetyksille. Myöhemmin päivällä
rajuilma teki tuhojaan myös Kymenlaaksossa
ja Etelä-Karjalassa.
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Summary: Weather year 2007
An overview is given on weather conditions in
Finland during year 2007 in comparison with the
conditions during the previous year and the climatological reference period 1971-2000. Variations
of air temperature, precipitation and snow depth
are shown for three weather stations as daily values (Fig. 1) and as monthly values (Fig. 2.). The
year was characterized by a mild and very short
winter and warm Autumn. The annual mean temperature was overall 1.0-1.6 above the climatological average being 9th warmest since the start
of 20th century. The mid part of the summer was
quite rainy and cool, whereas annual precipitation was near normal.

Rajuilmoja esiintyi runsaammin
kuin edellisvuonna
Vuoden 2007 aikana esiintyi Suomen merialueilla 25 päivänä myrskyä (mitattu tuulen
nopeus 21 m/s tai korkeampi); luku on kaksi
päivää pitkäaikaista keskiarvoa korkeampi.
Vuoden rajuin myrskykeskus pyyhälsi Suomen ohi eteläpuolelta 14.-15.1., tuolloin Märketissä mitattiin vuoden kovin tuulilukema
27 m/s. Tuolloin merivedenpinta oli korkealla Suomen rannikkoalueilla useana päivänä
ja aiheutti taajamissa paikoin vesivahinkoja.
Lintujen pesimäkaudelle ajoittuneita myrskytuulisia päiviä olivat (suluissa tuulen suunta) 20.-21.4. Selkämerellä ja Pohjois-Itämerellä (NNW), 19.5. Selkämerellä sekä 31.7.
Suomen lahdella (SW) puhaltaneet tuulet.
Edellisvuonna oli rauhallisempaa, sillä silloin
rekisteröitiin vain 14 myrskypäivää ja näistä
yksikään ei osunut huhti-elokuulle.
Sateisesta kesästä huolimatta ukkosaktiivisuus oli tavallista huomattavasti heikompaa
etenkin kesä-heinäkuussa; salamoinnin koko-
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Syksyn säät suosivat mm. kurkien Grus grus muuttoa. Kuva: JUKKA HAAPALA
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