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Suomen huippuhelteistä

YLI 30 ASTEEN LÄMPÖTILOJA 

MITATAAN JOSSAIN PÄIN SUOMEA 

LÄHES JOKA KESÄ. SEN SIJAAN 

JO YLI 33 ASTEEN LÄMPÖTILAT 

OVAT SUOMESSA ERITTÄIN 

HARVINAISIA. KORKEIN SUOMESSA 

MITATTU LÄMPÖTILA 35,9 °C ON 

VUODELTA 1914. ONKO TÄMÄ ARVO 

LUOTETTAVA JA KUINKA USEIN 

NÄIN KORKEITA LÄMPÖTILOJA 

SUOMESSA VOI ESIINTYÄ?

Suomi sijaitsee kaukana 

päiväntasaajalta ja ilmastomme 

peruspiirteisiin eivät kuulu pitkät 

kuumat jaksot. Kesäkuukausina, 

kesä-elokuussa, keskimääräiset 

ylimmät lämpötilat ovat sentään 

20 asteen paikkeilla. Ilmastoti-

lastojen mukaan vuoro kauden 

ylin lämpötila kohoaa lähes kaik-

kialla Suomessa kerran 10 vuo-

dessa 30…31 asteeseen ja kerran 

100 vuodessa noin 32 asteeseen. 

Vuoden 1961 jälkeen on ollut 

vain kolme säätilannetta, jolloin 

Suomessa on mitattu yli 33 °C 

lämpötiloja. Heinäkuun 8. vuon-

na 1972 mitattiin Outokummussa 

33,6 °C, ja Ruokolahdella ja Lap-

peenrannassa 33,1 °C. Heinä kuun 

lopulla vuonna 1994 päästiin 

Jyväskylässä 33,3 ja Tampereella 

33,1 asteeseen. Viimeisin 33 asteen 

ylitys on vuodelta 2003, jolloin 

Mietoisissa heinäkuun 15. päivänä 

lämpötila kohosi 33,3 asteeseen. 

Verrattaessa näitä arvoja vuon-

na 1914 mitattuihin ylimpiin läm-

pötiloihin herää kysymys, kuinka 

luotettavia vuoden 1914 havain-

not olivat. Heinäkuussa 1914 läm-

pötila kohosi Turussa jopa 35,9 

asteeseen ja Jyväskylässäkin 

mitattiin 35 astetta (kuva 1). Kuva 1. Vuorokauden ylin lämpötila 9. heinäkuuta 1914.

SÄÄTILA 9. HEINÄKUUTA 1914

Kesällä 1914 korkeapaine pysyi 

yhtäjaksoisesti lähes paikoillaan 

Pohjois-Euroopassa noin kolme 

viikkoa. Korkeapaineen keskus 

sijaitsi suuren osan ajasta Poh-

jois-Suomessa ja maahamme vir-

tasi hyvin lämmintä ilmaa idästä 

(kuva 2). Sanomalehdissä kirjoitet-

tiin Venäjän puolella riehuneista 

lukuisista metsäpaloista, joiden 

savu ajoittain levisi myös Suomen 

puolella.
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TURUN HAVAINTOASEMASTA 
1900-LUVUN ALUSSA

Suomen havaintoasemaver-

kosto kehittyi asteittain 1800-

luvulta lähtien, ja 1900-luvun alku-

puolella oli toiminnassa jo useita 

kymmeniä havaintoasemia, jotka 

tekivät säännöllisesti säähavain-

toja. Säähavaintokoju, joka oli 

käytössä myös Turussa, oli alun 

perin englantilaisen T.Stevensonin 

suunnittelema. Samaa kojua on 

käytetty nykypäiviin saakka. 

Mittarit sijaitsivat kojussa 1,5-2 

metrin korkeudella maanpinnan 

yläpuolella. 

Professori Gustav Meinan-

derin tekemään asemakuvauksen 

mukaan havaintoasema sijaitsi 

vuosina 1909–1936 Iso-Heik-

kilässä Turun yliopiston kasvitie-

teellisessä puutarhassa (kuva 3). 

Pihaa ympäröi kolme rakennusta, 

joista suurin oli noin 10 metriä 

korkea kasvitieteellisen puutar-

han päärakennus (merkitty kirjai-

mella A). Havaintokojun ja päära-

kennuksen välimatka oli noin 17 

metriä. Havaintokojun korkeus 

merenpinnasta oli noin 17 metriä 

ja se oli kaksi metriä maanpinnan 

yläpuolella. 

Iso-Heikkilän alue sijaitsi 

tiiviisti rakennetun alueen ulko-

puolella (kuva 4). Aurajoen ran-

taan matkaa oli noin 1100 metriä ja 

meren rantaan noin 1300 metriä. 

 Vuonna 1936 Turun havaintoa-

sema siirrettiin noin 2 km länteen 

Artukaisiin ja vuonna 1955 edel-

leen noin 7 km koilliseen uudelle 

lentokentälle Ruskoon. Tehtyjen 

selvitysten mukaan nykyisellä 

havaintopaikalla ylimmät läm-

pötilat jäävät kesäisin noin 0,2 

astetta alhaisemmaksi kuin aiem-

milla havaintopaikoilla. Yhteen-

vetona voidaan todeta, että Turun 

havaintoasemasta saatavilla ole-

vien tietojen pohjalta 1914 mitat-

tua korkeaa lämpötilaa ei voida 

suoraa hylätä ainakaan aseman 

epäedustavan sijaintipaikan perus-

teella.

 

Kuva 2. Ilmanpainejakauma 9. heinäkuuta 1914 (www.wetterzentrale.de)
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C

Kuva 3. G. Meinanderin laatima luonnos säähavaintoaseman sijainnista Iso-Heikkilässä. 

Kuvassaa on ympyröity lämpömittarikojun sijaintipaikka. 
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JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

Ilmakehämallin avulla saatujen 

tulosten, kuten myös 1914 Turun 

havaintoaseman olosuhteiden 

pohjalta ei tuolloin tehtyä läm-

pötilaa voida osoittaa virheellisek-

si. On siis mahdollista, että näin 

korkeat lämpötilat ovat Suomessa 

joissakin hyvin poikkeuksellisissa 

oloissa mahdollisia. Ilmastonmuu-

toksen myötä myös ylimpien läm-

pötilojen arvioidaan kohoavan, 

joten todennäköisyys sille, että 35 

asteen raja jälleen rikotaan, kasvaa 

koko ajan.

Ari Venäläinen

Kuva 4. Säähavaintoaseman sijainti (punainen ympyrä) 1946 tehdyllä kartalla.




