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Talvi tulee – tai sitten ei 

 

Talven tulo (tai tulemattomuus) on nykyisin suosittu keskustelun aihe. Talven tuloon liitetään useimmiten 

lumi ja pakkanen, jolloin lähestytään termisen talven käsitettä eli sitä jaksoa, jolloin vuorokauden 

keskilämpötila on pysyvästi pakkasella. ”Pysyvyys” on tosin suhteellista, ja raja-arvona on käytetty joko 

viiden tai kymmenen vuorokauden mittaista pakkasjaksoa. Viime aikojen leudot talvet ylös alas sahaavine 

lämpötiloineen ovat saaneet meteorologit muuttamaan talven määritelmää. Nykyisin termisen talven 

katsotaan alkavan, kun syyspuolella vuorokauden keskilämpötilojen summa saavuttaa suurimman arvonsa 

ja kääntyy laskuun. Tarkka päivämäärä selviää tosin vasta jälkikäteen tilastojen avulla. 

Terminen talvi alkaa Ylä-Lapissa tavallisesti lokakuun puolimaissa ja etelärannikolla marraskuun 

jälkipuoliskolla. Viime talvi 2019–2020 alkoi Käsivarren ylätuntureilla normaaliaikaan 8.10., mutta terminen 

kevät (vuorokauden keskilämpötila pysyvästi yli 0 °C) alkoi vasta 19.5., kolmisen viikkoa tavanomaista 

myöhemmin. Etelärannikolla talvi alkoi vasta 25.2. ja päättyi jo 1.3. Talven pituudeksi tuli etelässä siis vain 

viisi vuorokautta. 

Kasveille talven pituutta tärkeämpiä ovat kasvukauden (vuorokauden keskilämpötila pysyvästi yli +5 °C) 

pituus ja tehoisa lämpösumma (kasvukauden vuorokausikeskilämpötilojen summa +5 °C ylittäviltä osiltaan). 

Jos ilmastonmuutos etenee runsaiden päästöjen skenaarion mukaan, kasvukausi pitenee manner-Suomessa 

laskelmien mukaan noin kuukaudella kummastakin päästä. Etelä-Suomessa tämä tarkoittaisi, että 

kasvukausi alkaisi samoihin aikoihin kuin nykyään Keski-Euroopassa ja päättyisi vasta syksyn hämäriin, kun 

valon vähyys jo alkaa hidastaa kasvien yhteyttämistä. Vähäpäästöisenkin skenaarion mukaan kasvukausi 

tulee pitenemään yhteensä yli kuukaudella. 

Jos päästöt jatkavat kasvuaan nykytahdilla, kasvukauden lämpösumma Etelä-Suomessa vastaa vuosisadan 

lopulla tämän päivän tilannetta Ranskassa tai Ukrainassa, napapiirillä nykyistä Puolan ilmastoa ja Käsivarren 

Lapissa nykyistä etelähämäläistä ilmastoa. Jos päästöjen leikkaaminen onnistuu, Etelä-Suomeen saataisiin 

nykyisen Puolan oloja vastaava ilmasto, nykyistä eteläisintä Suomea vastaava ilmastovyöhyke siirtyisi Etelä-

Lapin tienoille ja nykyinen Keski-Lapin ilmasto Käsivarren tunturialueille. 

Miltä Malla näyttää vuosisadan lopulla? Muuttuvatko tunturikoivikot männiköiksi? Miten käy paljakalle 

tuulikankaineen ja lapinvuokkokankaineen tai tunturien ympäristötyypeistä uhanalaisimmille eli 

lumenviipymille? Toivottavasti jääleinikki ja lumileinikki, iturikko ja purorikko, kaljukissankäpälä, 

sopulinkallioinen ja tunturihilpi eivät kuitenkaan ole tuleville botanisteille pelkkiä nimiä menneisyydestä? 

Ehkä jaksamme vielä toivoa? 

— Mikko Piirainen 


