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JOHDANTO 

 

 

Tämä on raportti ja selostus Hyvinkään Sveitsin Lukion talvella 2015-16 suorittamasta 

lumiprojektista. Lumiprojekti suoritettiin kahdessa erillisessä tutkimusryhmässä, jotka 

kumpikin laativat oman raporttinsa, mutta kummissakin raporteissa on yhdessä koottu 

teoriaosuus. 

 Lumiprojektin tarkoituksena oli tutkia lunta, ja verrata sen määrää, 

ominaisuuksia ja koostumusta aiempien tutkimusten tuloksiin. Tulosten poikkeamista taas 

voidaan tehdä erilaisia johtopäätöksiä. 

 Tutkimuksessa tehtiin yhteensä 2 syvyysmittausta ja lisäksi analysoitiin 

kahdesta eri paikasta kerättyä ja sulatettua lunta. Tänä vuonna peittävyysmittauksia ei tehty, 

sillä peittävyysmittausten virallisena suorituspäivänä lumen määrä oli jo melko vähäinen. 

Raportissa on pyritty selittämään mittauksia, ja niiden tuloksia selkeästi mutta 

informatiivisesti. 

 

 

  



TEORIA 

LUMEN SYNTY 

 

Lumen syntyminen lähtee liikkeelle pilvien yläosasta, lämpötilan ollessa lähellä nollaa tai 

alle nollan. Lunta voi sataa myös silloinkin, kun pakkasta ei ole, sillä lumen 

syntymiskorkeudella ilma on viileämpää. Pilven nousuliike nostaa vesisumua kylmille 

korkeuksille. Vesi alkaa kiteytyä ja muodostaa lumihiutaleita, jotka ollessaan tarpeeksi 

suuria kumotakseen pilven kannatteluvoiman, aloittavat putoamisen. 

 

Kaikki sade syntyy alun perin näin, lukuun ottamatta trooppisia sateita, ja sumua. Jos 

lämpötila lähempänä maanpintaa on tarpeeksi suuri, lumihiutaleet muuttuvat matkallaan 

vesipisaroiksi. Lämpötilaerot pilvien korkeuden ja maanpintaa lähemmän ilman välillä eivät 

voi olla järjettömän suuret, joten lämpötilan on siis oltava melko lähellä nollaa, jotta 

lumisade olisi mahdollinen. 

 

Muuttuessaan lumeksi vesisumu muodostaa aluksi pienempiä kiteitä, jotka sittemmin 

yhdistyvät hiutaleiksi ja tippuvat. Lumen koostumuksesta lisää seuraavassa osiossa.  

 

Lumisateeseen vaaditaan tietenkin myös kosteutta. Mitä enemmän kosteutta sen 

monimutkaisempia kiteitä lumi muodostaa. Mannermaalla lunta sataa eniten lämpimien 

rintamien yhteydessä. Rannikoilla tai merillä avoveden aiheuttama pyry voi jatkua 

päiväkausia. Etäämmällä troposfääriin virtaava kylmä ilma antaa vauhtia kiteytymiseen ja 

aiheuttaa lumikuuroja. 

 

Lunta voi kovalla pakkasella, erityisesti esim. vuoristoissa tai jäätiköillä härmistyä myös 

suoraan ilman vesihöyrystä lumipeitteen pinnalle ns. ”timanttipölyksi”. Näin syntyy myös 

kuura, tosin pienempinä määrinä, esim. ikkunalasin pintaan yöpakkasella. 



 

 

HIUTALEIDEN RAKENNE JA VÄRI 

 

Koskaan ei muodostu kahta samanlaista lumihiutaletta, mutta samanlaisissa oloissa 

syntyneet pienemmät lumihiutaleiden rakenneosaset, lumikiteet ovat hyvin samanlaisia. 

Kiteiden muodon on havaittu riippuvan lämpötilasta, kosteudesta ja niiden syntypaikasta. 

Lämpötilan laskiessa 0°C lähtien muodostuu kosteuden pysyessä vakiona ensin levyn 

muotoisia kiteitä, sitten pilareita, taas levyjä ja taas pilareita. Levymäisissä kiteissä on aina 

kuusi kulmaa. Kosteus taas vaikuttaa lumikiteiden monimutkaisuuteen. Suurta kosteutta 

tarvitaan tähtimäisten, aina kuusi sakaraisten, kiteiden muodostuessa. 

 

Sopivissa oloissa lumikiteet liittyvät toisiinsa ja muodostavat lumihiutaleita. Hiutaleissa voi 

olla useita kymmeniä lumikiteitä. Kahden samanlaisen hiutaleen syntymistä pidetään 

epätodennäköisenä, koska lumikiteet voivat liittyä toisiinsa lukemattomilla eri tavoilla. 

 

Auringonvalo aiheuttaa lumen värin. Valo on valkoista kulkiessaan suoraan ja se sisältää 

kaikki mahdolliset värit. Vesi on väritön neste ja siten myös vedestä muodostuneet 



lumikiteet ovat värittömiä ja heijastavat valkoista valoa. Ne eivät kuitenkaan ole läpinäkyviä 

kuten vesi. Puhtaimmillaan lumi on itseasiassa hieman sinistä, koska se heijastaa taivaan 

sineä. Muut lumen värit johtuvat lumikiteisiin tarttuneista hiukkasista, jotka antavat lumelle 

oman värinsä. Jopa Saharan autiomaasta asti voi kulkeutua tuulien mukana 

hiekkahiukkasia, jotka värjäävät lumen kellertäväksi. 

 

Lumivyöhykkeet Suomessa  

   

   

Lumivyöhyke tarkoittaa alueilla esiintyviä perustavanlaatuisia lumikuormia.  

Suomessa on viisi eri lumivyöhyke-tyyppiä:   

   

 Tundra, jossa lumi on tuulen pakkaamaa, syväkuuraa ja kovaa.   

 Taiga lumenvyöhyke, joka on syvää, kuivaa, huokoista, tasalaatuista ja 

siinä on paljon syväkuuraa.   

 Preerialumenvyöhyke. Tuulen pakkaamaa, jossa näkyy sulamisen ja 

jäätymien jäljet.   

 Leuto lumivyöhyke joka kostea ja jäinen.  

 Lumen rajavyöhyke, joka muodostuu ja sulaa monesti talven aikana.  

Lumivyöhykkeisiin ja niiden muodostumiseen vaikuttaa pinnanmuodot, tuuliolot, 

kasvillisuus ja lumen asettuminen maisemaan.  
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Lumen muodostuminen  

Lumi muodostuu kerrostumalla vanhan lumenpäälle, jolloin seuraa metamorfoosi, eli 

muodonmuutos, joka vaikuttaa sitoutuneisuuteen, kiteiden kokoon ja muotoon. 

Metamorfoosia on kolmea tyyppiä: Hajottava, rakentava ja sulamis- ja 

jäätymismetamorfoosi.   

Lumi luokitellaan kuuteen eri luokkaan: Tundra-, vuoristo-, Taiga-, meri-, efeerinen- 

ja preerialumi   

 



 

Lumityypit 
Uusilumi  

 Uuden lumen ja hienorakeisen lumen kiteiden piikit ovat terävä reunaisia. 

Tämän lumen kitka on erittäin suuri : Yleensä uuden lumen suurin terävyys 

vähenee jo 1 - 2 päivän kuluessa satamisesta. Kiteistä tulee yksinkertaisemman 

ja pyöreämmän muotoisia.  

 



 
Tekolumi  

 Tekolumen kiteet ovat jäätyneitä vesipisaroita, ja ne ovat huomattavasti 

yksinkertaisemman muotoisia kuin luonnonlumen kiteet. Vanhetessaan 

keinolumen kiteistä tulee teräväreunaisia 

 
 

 

 

 

Vanhalumi 
 

 Vanhanlumen kiderakenne on hajonnut täysin. Noin 2 - 20 

vuorokauden lumkuluttua satamisesta lumesta on tullut täysin amorfista 

eli lähes muodotonta ja kiderakennetonta.  



 

 

 

 

Puuterilumi  

 Puuterilumi on yleensä juuri satanut, hyvin kevyt ja kuiva lumityyppi. sitä 

esiintyy yleensä kovalla pakkasella.  

 
  

Nuoskalumi 

 Nuoskalumi on raskasta ja kosteaa, mutta kiinteää lunta.  



 

 

  

 Nuoskalumi on raskasta ja kosteaa, mutta kiinteää lunta.  

Kuorellinen lumi  

 Kuorellinen lumi on lunta joka muodostuu kun lumen pintakerros 

sulaa auringossa jonka jälkeen pintakerros taas jäätyy, jolloin siitä muodostuu 

kova kuori lumen päälle.  

Loska  

 Loska on hyvin vesipitoista ja raskasta lunta.  

 

 



Lumi elinympäristönä 

 

Lumi elinympäristönä on haastava, koska se vaikeuttaa selviytymistä toisin kuin 

kesällä. Kesät ovat lämpimiä, ruokaa on enemmän saatavilla ja on valoisaa, mutta talvi 

on täysi vastakohta, joten eliöiden evoluutio on sen tuloksena kehittänyt niitä 

suojautumaan tulevalta kylmyydeltä.  

Eliöt jakautuvat lunta suosiviin ja välttäviin. Lunta suosivat varustautuvat talveen 

”pukeutumalla lämpimästi” eli tässä tilanteessa eliöillä vaihtuu talviturkkiin, mutta 

muukin toiminta muuttuu, kuten elintoiminnot hidastuvat ja ravinto muuttuu 

toisenlaiseksi. Lunta välttävät kuten, linnut muuttavat lämpimille seuduille, ja jotkut 

eliöt keräävät ravintoa talven varalle ja painuvat talviunille, kylmän- tai 

talvihorrokseen. 

Nämä kummatkin eliöt hyödyntävät lunta siten, että he joko elävät lumen päällä, alla 

tai sen sisällä. 

Lunta välttävät eliöt (eli ne jotka jäävät talveksi) hyödyntävät lunta nukkumalla sen 

sisällä esim. hyönteiset tai alla, koska lumi on erittäin hyvä lämmön eriste, joten se 

suosii talvehtimisen ja muun toiminnan, kun lämpötila pysyy nollassa. 

Lunta suosivat, jotka elävät lumen päällä tai alla, hyödyntävät sitä. Lumen päällä elävät 

hyödyntävät sitä saalistuksessa ja muunlaisessa ruuan hankinnassa esimerkiksi 

syömällä lumen alla olevia kuihtuneita kasveja. Lumen alla elävät kyllä käyvät 

pinnallakin, mutta pesiytyvät tekemällä sinne onkaloita ja muita pesäkoloja 

pysyäkseen lämpimänä ja se tarjoaa suojan saalistajilta. 

Pohjoisessa elävät kasvit hyödyntävät sitä talvehtimalla lumen alla, eli ne keräävät 

elinvoimansa juuristoon ja lumi eristää sinne tulevan valonsäteilyn, jolloin kasvi saa 

mahdollisuuden talvehtimiseen, tasoittaa ilman kosteuden ja toimii lämmön eristäjänä. 

Lisäksi se varastoi hiilidioksidia lumen ja maan väliin, jolloin kasvit saavat siitä 

energiaa herätessään, kun aurinko sulattaa lumen ne alkavat nousta sieltä.    

 

 

  



 

MITTAUKSET 

 

SYVYYSMITTAUKSET 

Suoritimme siis talven aikana kaksi eri syvyysmittausta, ja kävimme yhteensä kolmessa eri 

paikassa. Kävimme keskitalvella 15.tammikuuta aluksi hieman pidemmällä retkellä, jolloin 

mittasimme lumen syvyyttä kolmesta eri paikasta: koulun metsästä, Hyyppärän pellolta ja 

Hirvisuon rämeeltä. Tärkeimmässä mittapaikassa, eli koulun lähimetsässä, kävimme 

suunnittelemassa syvyysmittauspisteet etukäteen, jotta välttyisimme mittaamasta 

esimerkiksi mättään päältä tai kuopasta. Toisella kerralla mittasimme ainoastaan Sveitsin 

mäntymetsässä. 

  Syvyysmittaukset tehdään joka vuosi samoilla paikoilla, jotta 

tuloksia voitaisiin loogisesti vertailla. Mittaukset suoritettiin mittaamalla lumen syvyyttä 

jokaiselta mittauspaikalta useita kertoja, ja useista eri kohdista, jotta satunnaiset syvyyserot 

vaikuttaisivat keskimääräiseen tulokseen mahdollisimman vähäisesti. Mittausohjeet löytyvät 

liitteet-osiosta. 

Keskimääräiset syvyydet olivat vaihtelevia. Keskitalvella suurin keskimääräinen 

lumensyvyys saatiin Hirvisuolta, toiseksi suurin mäntymetsästä ja keskimääräisesti ohuin 

lumikerros löytyi Hyyppärän pellolta. Kolme kuukautta myöhemmin toisella mittauskerralla 

mäntymetsässä oli lunta keskimäärin noin 0,7cm enemmän, mikä johtuu todennäköisesti 

pidempään kestäneestä talvesta. 

 Lumipeitteen syvyyserot voitaisiin varmaankin selittää lähinnä pinnanmuotojen 

perusteella. Pelto on avoin selkä, jota pitkin tuuli voi kuljettaa lunta helposti pois. Metsä taas 

oli huomattavasti vähemmän altis tuulen vaikutukselle, mutta metsässä taas puiden oksistot 

keräävät runsaasti lunta. Suolla kitukasvuinen puusto taas ei juurikaan estä lumen tuloa 

maahan, mutta runsas suokasvillisuus, esim. pienet männyt ja mustikanvarvut ikään kuin 

pitävät lumesta kiinni, mikä tekee suosta hyvän paikan paksun lumipeitteen 

muodostumiselle. Lisäksi suo oli korkeampien pinnanmuotojen ja metsien ympäröimä, mikä 

voisi tavallaan estää lunta karkaamasta suolta. Itse mittauspaikka oli nimenomaan pienen 

kukkulan vieressä, jota vasten lumi on saattanut kasautua.  



 

LABORATORIOMITTAUKSET 

 

Laboratoriomittauksissa mitattiin lumesta sulatetun veden pH:ta, johtokykyä, 

kloridipitoisuutta ja vesiarvoa. Lisäksi vedestä tehtiin näkö ja haju havainnot. 

Laboratoriomittaustulokset ovat liitteenä 7. 

 

Ensin lumesta sulatettua vettä havainnointiin hajuaistin avulla. Metsästä tuodun näytteen 

haju oli paljon voimakkaampi kuin tienvarresta kerätyn näytteen, jonka haju oli lähinnä 

tympeä. Tämä voisi johtua metsässä olevista orgaanisista aineista, joita löytyi myös 

metsänäytteen joukosta. Tienvarsinäytteessä ei sen sijaan näkynyt mitään sinne 

kuulumatonta ja vesi näytti kirkkaalta. Tympeä haju johtunee lumeen sekoittuneista 

pakokaasuista yms. 

 

Tienvarsi näytteen pH arvo oli myös suurempi eli se oli emäksisempää kuin metsästä 

haettu näyte. Metsänäyte johti kuitenkin selkeästi paremmin sähköä orgaanisten 

yhdisteidensä ja suolojensa ansiosta. Suuri ero tienvarsi näytteeseen oli silti hieman 

yllättävä, sillä voisi olettaa, että tienvarsinäytteeseen olisi päätynyt esimerkiksi teiden 

suolaamiseen käytettyjä suoloja. 

 

Lumen vesiarvomittauksessa laskettiin kuinka paljon lumi painaa yhden neliömetrin 

suuruisella alueella. Tuloksista käy ilmi, että metsässä ollut lumi on paljon kuivempaa kuin 

tienvarren lumi.  

 

 Lumen suolapitoisuuden määrittäminen oli haastavin osio laboratoriomittauksista. 

Mittauksessa mitattiin kloori-ionien määrää lisäämällä veteen hopeanitraattiliuosta, jonka 

hopeaionit reagoivat kloorin kanssa muodostaen hopeakloridia. Indikaattorina käytettiin 

kaliumkromaattiliuosta, joka alkaa muodostaa hopeaionien kanssa ruskeaa 



hopeakromaattisuolaa, kun kaikki kloori-ionit ovat jo reagoineet hopeaionien kanssa. Koko 

työohje löytyy liitteenä 8. 

Käytetyn hopeanitraatti liuoksen määrästä ja konsentraatiosta saatiin laskettua kloorin 

määrä ja siten suolapitoisuus. Metsänäytteen suolapitoisuudeksi saatiin lopulta 2,5
𝑚𝑔

𝑙⁄ . 

Se selittää varmasti myös osaltaan liuoksen johtokykyä. 

 

 

 

 

  



LIITTEET 

 

 

Liite 1: Mittauspaikka 1 (Mäntymetsä) 



 

Liite 2: Mittauspaikka 2 (Pelto) 



 

Liite 3: Mittauspaikka 3 (Räme) 



 

Liite 4: Mittaustulokset 1 



 

Liite 5: Mittaustulokset 2 



 

Liite 6: Mittaustulokset 3 



 

Liite 7: Laboratoriomittaukset 

Taulukosta puuttuva tienvarsinäytteen kloridiarvo oli: 3-10-6g/mol 



Liite 8: Suolapitoisuuden määrittäminen 



 

Liite 9: Mittaustulokset 4 
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