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Jyrkkien rinteiden laskeminen voi
aiheuttaa lumivyöryn.
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kaunis valkea vaara
Jokainen, joka on päässyt hiihtelemään puh-

taan valkoisille vaaroille, laskemaan kevättal-
ven tunturirinteitä tai nousemaan majesteetti-
sen kauniille vuorenhuipuille, on armotta
koukussa.

Ja nälkä vain kasvaa syödessä. Helposti hakeudu-
taan yhä hankalampiin ympäristöihin. Aina ei ole mi-
tään takuita siitä, että hallitaan olosuhteiden asettamat
vaatimukset. Voipa olla niinkin, ettei yksinkertaisesti
käsitetä, että on jo tultu vaaralliselle alueelle.

Olosuhteet talvisessa luonnossa ovat pahimmillaan
erittäin ankaria. Pakkaselta ja viimalta on pystyttävä
suojautumaan ja on osattava pysytellä lämpimänä,
vaikkei muulla tavoin vaativassa ympäristössä oltai-
sikaan. Kylmyydeltä suojautuminen onkin talviulkoi-
lijalle ehdottomasti haasteellisin asia.

Mutta kun maastoon tulee mukaan ryppyisyyttä, tu-
levat kuvaan muutkin uhkatekijät. Vähäiseltäkin vai-
kuttava jyrkkärinteinen seinämä voi olla vaarallinen
varsinkin avoimessa maastossa.

Mikäli lumipatjaa sopivasti häiritään, voivat lumet
äkkiarvaamatta rojahtaa rinteessä toikkaroitsijan nis-
kaan ja nielaista pahaa aavistamattoman kulkijan kyl-
mään kitaansa.

Suomessa tällaisen tilanteen syntyminen ei yleensä
ole kovin todennäköistä, mutta se voi olla mahdollista.

Ensinnäkin luonnon helmaan hakeutuu enenevässä
määrin sellaista sakkia, jolla ei ole kovinkaan paljon

Lumivalkoisena hohtava talven
pumpulinen elementti vetää 
tenhovoimallaan puoleensa niitä,
jotka kerran ovat saaneet nauttia
sen suomasta autuudesta. 
Kuten kaikki kauneus, voi lumikin
olla vastustamatonta, vaarallista
ja tuhoisaa. T E K S T I J A K U V A T S A U L I H E R V A

kokemuksen tuomaa luontaista arviointikykyä. Ja yhä
useampi intohimoinen hiihdon, lautailun tai kiipeilyn
harrastaja etsiytyy tarkoituksellisesti paikkoihin, jot-
ka normaaliälyllä varustetut ihmiset jättävät suosiol-
la väliin. Valitettavasti näiden porukoiden toiminta on
toisinaan enemmän innokasta kuin älykästä. 

Talvioloihin varustautuminen sekä kyky liikkua ja
majoittua ulkosalla ei onnistu ilman harjoittelua. Liik-
kuminen tai toimiminen jyrkillä lumi- ja jääseinämil-
lä vaatii lisäksi erikoisvarusteita. Ja kerran opittuja
asioita on jatkuvasti ylläpidettävä.

Oikea asenne ja asialliset turvavarusteet ovat ainoa
turvallisuustae vaativissa olosuhteissa. Tässä juttuko-
konaisuudessa tutustutaan lumeen ja lumivyöryihin
sekä esitellään talviturvallisuuteen liittyvää erikois-
välineistöä.

Tällä kertaa ei käsitellä pukeutumista tai kiipeilyva-
rusteita, sillä pääpaino on lumiturvallisuudessa. Ko-
keiltavanamme oli mm. lumisondeja, vyörylapioita,
tuulisuojasäkkejä ja -peittoja  sekä koko joukko muuta
alaan liittyvää. Piippareita käsittelemme myöhemmin.

Missä vaara vaanii
Korkeuserojen kasvaessa riskit lisääntyvät. Lapin tun-
tureilla on monia kohteita, joissa kokeneet ulkoilma-
ihmiset osaavat olla varuillaan. Vaaran paikkoja tarjo-
avat hyvinkin pienipiirteiset maaston kohdat, kuten
lumilipat jyrkkäseinämäisen kurukanjonin reunoilla.
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� Luonnon lumilla erityisesti vuoristoissa lumivyöryjen
mahdollisuus on aina läsnä. Riskien luotettava arvioiminen
vaatii lumipeitteen päivittäistä ja jatkuvaa havainnointia laa-
joilta alueilta useiden vuosien ajalta. Silti vyöryonnetto-
muuksien syntymisen mahdollisuutta ei voida täydellisesti
poistaa.

Seuraavista ”askelista” voi kuitenkin olla apua pyrittäes-
sä arvioimaan maaston ja olosuhteiden turvallisuutta.

Tunnista vaara: jyrkässä ja varjoisassa rinteessä lumi voi
säilyä pitkään epävakaana, tuulen kasaama lumi, ylempänä
olevat ihmiset ja heidän toimintansa, tuoreet vyöryjäljet,
vyöryjä lähimaastossa, lumipeitteen humahdukset, hal-
keamat lumessa

Arvioi riskit: voimakas lumisade, puuskainen tuuli ja al-
hainen lämpötila, tuulen kasaamat kinostumat, laatat ja räys-
täät/lipat, myrskyn jälkeiset kauniit päivät, pitkän kylmän ja
kirkkaan jakson jälkeinen kylmärintama - vaaralliset olosuh-
teet voivat jatkua pitkäänkin, ilman nopea lämpeneminen ja
vesisateet, kevättalven lämpimät iltapäivät, tarkista ilmoi-
tettu riskitaso, maalaisjärki

Käytä oikeita välineitä: lumivyörylähetin + tuoreet pa-
ristot (välttämätön), lumivyörysondi (välttämätön), lumivyö-
rylapio (välttämätön), ensiapuvälineet (välttämätön), vyöry-
reppu (välttämätön), bivouac-säkki hätämajoittumiseen, ava-
ruushuovat uhrin lämmittämiseen, inklinometri rinteiden
jyrkkyyden mittaamiseen, paukkureppu, lumivyörypallo,
laukaistava merkkipoiju, vyörykeuhkoliivi. �

Kolme askelta 
kohti turvallisuutta

33
Lumivyöry on lauennut hiihtäjän voimasta ja tempaissut 
tämän mukaansa. Tällä kertaa on ollut onni onnettomuudessa.
Irronnut lumilaatta on pieni, eikä se ole edennyt kovin pitkälle.

Riskipaikkoja muodostavat
myös kalliopahdat ja jyrkänteet
sekä maljamaiset, laakealta alu-
eelta kaatuvat kururinteet, jotka
sijaitsevat vallitseviin tuulen-
suuntiin nähden tuntureiden
suojan puoleisilla sivustoilla.

Oma merkityksensä on lumen
alla olevan alustan karkeudella.
Louhikkoinen rinne voi toden-
näköisemmin olla vakaampi
kuin tasaiselle tunturinummelle
saati silokalliolle kerrostunut lu-
mipatja, mutta tämä sen parem-
min kuin puustokaan ei ole mi-
kään tae turvallisuudelle.

Suomen tuntureilla on harvo-
ja paikkoja, jossa ison lumivyö-
ryn laukeaminen on lainkaan
todennäköistä. Sen sijaan luke-
mattomista kohdista voi lähteä
liikkeelle muutamia kymmeniä
metrejä kanttiinsa olevia lumi-
laattoja.

Niinpä riskikäyttäytymisen
estäminen ja korkealuokkaiset
turvallisuusvälineet ovat eh-
dottomasti asiallisia myös koti-
maan luonnonlumirinteillä.

Lähialueiden 
houkutukset
Harvempi ulkoilmalajien ma-
kuun päässyt tyytyy retkeile-
mään pelkästään kotimaassa.
Ruotsin ja Norjan erämaat, vuo-
ret ja jäätiköt ovat aivan kiven-
heiton päässä, joten sinne suun-
taa meikäläisiä vuosi vuodelta
enemmän.

Nuotit voivat kuitenkin men-
nä sekaisin, sillä vuorille ja jää-
tiköille ei suomalaisilla ole syn-
nynnäistä toimintakoodia.
Kaikki ympäristöön liittyvä on
maltettava opetella vähitellen
harjoittelemalla, eikä kanta-
pään kautta suurella riskillä.

Railot, lumivyöryt, mahdolli-
set putoamiset ja muut hengen-
vaaralliset uhkatekijät ovat ar-
kipäivää kontrolloimattomissa
vuoristo-olosuhteissa. Kuole-
ma ei toki kolkuttele jatkuvasti
kantapäillä, mutta ympäristöön
liittyy tekijöitä, joissa virheelli-
nen toiminta tai asioiden lai-
minlyöminen saattaa olla jopa
kohtalokasta.
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Kurukanjonien lumiräystäät voivat 
olla hengenvaarallisia, kuten tästä 
Akka-tunturilla katkenneesta 
lumilipasta voi päätellä.

Matala (Low): Yleensä hyvät ja turvalliset lumiolosuhteet.
Vyörymahdollisuus vain todella poikkeuksellisesta häiriös-
tä tai äärimmäisen jyrkässä rinteessä.

Kohtalainen (Moderate): Enimmäkseen hyvät ja turvalli-
set lumiolosuhteet. Vyörymahdollisuus epätavallisista häi-
riöistä jyrkissä rinteissä.

Merkittävä (Big): Osaksi heikot ja vaaralliset lumiolosuh-
teet. Lumi ei ole täysin stabiloitunutta. Vyörymahdollisuus
pienistäkin häiriöistä jyrkissä rinteissä. Kohtalainen mah-
dollisuus itsestään laukeaviin isoihin vyöryihin.

Huomattava (Large): Heikot ja vaaralliset lumiolosuhteet.
Lumi ei ole lainkaan tai vain heikosti stabiloitunutta. Vyöry-
mahdollisuus todennäköinen pienistäkin häiriöistä jyrkissä
rinteissä. Itsestään laukeavat isot vyöryt odotettavia.

Erittäin todennäköinen (Extreme): Todella heikot ja erit-
täin vaaralliset lumiolosuhteet. Lumi ei ole missään stabi-
loitunutta. Itsestään laukeavat isot vyöryt odotettavia jopa
kohtalaisen loivilla rinteillä. �

Lumivyöryriskin 
luokitus

Kokemus, tiedot ja taidot se-
kä pitkäjänteinen ja järjestel-
mällinen toiminta korostuvat.
Ympäristöä on havainnoitava
jatkuvasti ja tietyt asiat on osat-
tava rutiininomaisesti. Vasta sit-
ten jäätiköillä ja vuorilla liikku-
minen on turvallista ja näkö-
kulmia avartavaa.

Vieraantunut kansa
Lumi on mielenkiintoinen aine.
Yksittäistä lumikidettä ei ole
kahta samanlaista ja talven lu-
mipatja voi muodostua hyvin
monen tyyppiseksi. Lumipatjan
vakaus voi myös joskus järkkyä.

Ennen vanhaan perheidensä
elannon erämaasta hankkineet
metsämiehet tiesivät tarkkaan,
miten tietyn tyyppinen lumi
kulloinkin käyttäytyi tai mil-
laista keliä oli lähiaikoina odo-
tettavissa. Äärimmäisen har-
voin kävi niin, että pyyntimies
sortui metsään tahi hylkijäille,
vaikka monenlaisien hanka-
luuksien kanssa jouduttiin sil-
loinkin toimeen tulemaan. Toi-
sin on nykyään.

Kaupungistunut kansa on
vieraantunut villistä luonnosta,
eikä selviäkään merkkejä osata
enää tulkita. Monet lumiolojen
kuvaamiseen liittyneet sanat,
kuten vaikkapa riivanne tai tak-
kala, ovat jo aika päiviä sitten
unohtuneet.

Näppituntuman ja varsinkin

paikallistuntemuksen puut-
teessa turvaudutaan lumen fy-
sikaalisen käyttäytymisen ar-
vioimiseen. Yhä edelleen hy-
väksi oppaaksi kasvaminen
edellyttää kuitenkin pitkäai-
kaista ja vankkaa maastossa
hankittua käytännön koke-
musta.

Jatkuvaa 
muodonmuutosta
Lumikiteitä syntyy vesihöyryn
tiivistyessä ilmassa leijuvien
mikroskooppisten pölyhiuk-
kasten tai epäpuhtauksien ym-
pärille lämpötilan ollessa tar-
peeksi alhainen. Lumisade al-
kaa 0-asteessa silloin, kun il-
massa on kosteutta enemmän
kuin 4,8 g/m3.

Lumen kiderakenne riippuu
hiutaleiden syntyolosuhteista ja
sadannan aikana vallinneesta
säästä. Jokainen lumikide on hi-
venen erilainen, vaikka kussa-
kin lumipyryssä ne ovat keske-
nään hyvin samantyyppisiä.
Veden molekyylirakenteesta
johtuen kiteiden perussymmet-
ria on kuusisakarainen tähti.

Lumikiteet ovat hyvin hau-
raita ja useimmiten ne muutta-
vat jo pudotessaan muotoaan
lämpötilan ja ilmavirtausten
muutosten seurauksena. Vir-
heettömimmät, jopa 10 mm lä-
pimittaiset kuusihaaraiset lu-
mihiutaleet leijailevat maahan

Suuria huurrekiteitä (surface corn) härmistyy kirpeillä 
pakkasjaksoilla, kun ilma on lähes täysin tyyni.

tyvenellä säällä noin 15 asteen
pakkasessa.

Nollakelillä satava räntä puo-
lestaan koostuu vapaan veden
toisiinsa liimaamista hiutale-
ryppäistä. Jopa kolmasosa rän-
nästä voi olla nestemäistä vettä.
Vasta sataneesta nuoskalumes-
ta tulee erinomaisia lumipallo-
ja, koska sekä kiteiden pinta-ala
että vesipitoisuus ovat suuria.

Karkearakeisen kevätsohjon
kiteet ovat puolestaan kovia ja
isokokoisia, mutta pyöristynei-
tä ja pinta-alaltaan pieniä, joten
niistä syntyy vain helposti mu-
renevia lumipalloja. Vapaa vesi
valuu lumikiteiden lomitse, ei-
kä sido kiteitä kovin hyvin yh-
teen.

Lumisateen aikaiset ilmavir-
taukset ja lämpötilan muutok-
set vaikuttavat lumikiteiden ja
lumihiutaleiden ulkomuotoon.
Muodonmuutos voi olla erit-
täin nopeaa. Vaikka olosuhteet
pysyisivät vakaina, lumikiteet
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Lumihangessa leiriyty-
miseen tarvitaan hyvät
varusteet ja oikeaa 
asennetta. Turvallisuus
varmistetaan talviolo-
suhteisiin suunnitelluil-
la erikoisvälineillä.

Ammattimies, Heliskiing-opas (UAIGM) Oskar Gertch 
havainnollistaa, millainen heikkousvyöhyke lumipatjassa
piilee noin 60 cm syvyydellä. Kanadan Monasheessa lumi-
patja voi kaikkiaan olla jopa yli 10 metrin paksuinen.

� Siihen, mihin on totuttu, aletaan suhtautua välinpitä-
mättömästi. Riskit ja onnettomuudet arkipäiväistyvät ih-
misten mielessä ja tulevat ikään kuin hyväksyttävämmik-
si. Eihän vahinko minun kohdalleni satu.

Esimerkiksi tieliikenne on tilastollisesti erittäin vaarallis-
ta. Siinä menehtyy Suomessakin noin 400 ihmistä vuo-
dessa, mutta silti tuskin kukaan on asiasta huolissaan. Pa-
himmat kolarit mainitaan otsikoissa ja siinä kaikki.

Brittiläisessä Kolumbiassa maailman suurimmalle heli-
kopterihiihto-operaattorille CMH:lle on sattunut 35 vuo-
den kuluessa seitsemän lumivyöryonnettomuutta, joissa
on menehtynyt yhteensä 21 hiihtäjää. Ajanjakson ku-
luessa toteutettiin yli 800 000 hiihtoviikkoa.

Helikopterihiihtoa harrastetaan kontrolloimattomissa
luonnon olosuhteissa ja vuoristoluontoon liittyvät riskit
ovat arkipäivää. Todennäköisyys joutua onnettomuuteen
on kaikesta huolimatta huomattavasti pienempi kuin au-
toiltaessa vaikkapa Helsingistä Lahteen.

Samanlainen tilanne vallitsee Suomessa. Muutamia ih-
mishenkiä vaatineiden, traagisten ja sinänsä surullisten lu-
mivyörytapausten vuoksi ollaan rajoittamassa tai jopa ko-
konaan kieltämässä takamaiden lumirinteillä laskemista.

Eikö sen sijaan onnettomuuksista voitaisi ottaa opiksi,
perehtyä asioihin ja järjestää asiallista opastusta ja neu-
vontaa sitä kaipaaville. �

Kaikki on niin suhteellista

rapautuvat vähitellen. Maan-
pinnalla erityisesti lämpötilan
voimakas kohoaminen ja esi-
merkiksi tuulikuljetuksen ai-
heuttama mekaaninen kulutus
nakertavat lumikiteiden saka-
roita tehokkaasti.

Muodonmuutosta tapahtuu
myös lumipeitteen sisällä. Pak-
kaslumessa tapahtuvat muu-
tokset ovat vähäisiä ja hitaita.
Talven kuluessa lumipeite kas-
vaa ja mekaanisen kuormituk-
sen lisääntyminen vaikuttaa ki-
derakenteeseen ja tiheyteen.

Lumen läpi tapahtuu koko
ajan myös vähittäisiä lämpövir-
tauksia. Alkutalvesta maape-
rästä tihkuu lämpöä ylöspäin ja
loppukaudesta routa hohkaa

kylmää. Lämpövuot muuttavat
lumikiteiden kovuutta ja lu-
juutta.

Uuden lumen tiheys on noin
100 kg/m3, mikä on vain 10%
nestemäisen veden tiheydestä.
Keveimmillään kuutio pakkas-
lunta painaa ainoastaan 20 ki-
loa. Jäätiköihin iskostuneen lu-
mijään tiheys on vasta satanee-
seen lumeen verrattuna liki
kymmenkertainen, yli 800
kg/m3.

Hanki ja korppu
Lumipeitteen lämmönjohta-
vuus on verrannollinen sen ti-
heyteen. Mitä tiheämpää lunta,
sen huonommin se eristää.
Lämmönjohtavuuden ja tihey-

den ohella kiderakenne, ko-
vuus ja kosteus määrittelevät
lumen kitkaominaisuudet, joil-
la on keskeinen merkitys lumi-
patjan vakauden kannalta.

Lumen sulaminen alkaa, kun
lumen pinta saavuttaa 0-asteen

lämpötilan. Sulamiskauden al-
kaessa lumipeitteen ominai-
suuksien muutosvauhti kiihtyy.
Näin voi tapahtua keskitalven
suojasääjaksoillakin.

Hangen pinnalla muodostu-
van sulamisveden ja vesisateen
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suodattuminen lumipeittee-
seen vaikuttaa voimakkaasti lu-
mikiteiden raekokoon ja muo-
toon, jolloin tiheys kasvaa no-
peasti. Tiheyden kasvu pysäh-
tyy suunnilleen arvoon 350
kg/m3, jolloin lumipeitteen
lämpötila on kauttaaltaan nol-
lassa ja ylimääräinen vesi läpäi-
see koko lumikerroksen maan
tai jäätikön pintaan asti.

Yöpakkaset jäädyttävät va-
paasta vedestä siltoja lumikitei-
den välille. Yhtäjaksoisesti tois-
tuvat korkeat päivälämpötilat
ja kovat yöpakkaset synnyttä-
vät tasaisten maiden hankiaisen
ja tuntureiden korpun.

Lumipatja 
ja lumivyöryt
Varsinkin hiihto- ja kiipeilyla-
jien kannalta lumipatjan raken-
netta arvioitaessa on sen vakau-
della keskeinen merkitys. Käy-
tännössä lähtökohta on sellai-
nen, että lumi lähtee tavalla tai

toisella liikkeelle siinä vaihees-
sa, kun painovoiman rinteen
suuntainen voimavaikutus ylit-
tää lumimassan heikoimman
kerroksen sisäisen kitkavoiman
esimerkiksi äkillisen häiriön
seurauksena.

Milloin näin tapahtuu, on
erittäin visainen ja alan ammat-
tilaisillekin vaikeasti arvioitava
kysymys. Vedenpitävästi vyö-
ryherkkyyttä ei voida määrit-
tää, mutta vahvoja viitteitä voi-
daan saada siitä, mitä rinteessä
makaavan lumipatjan sisässä
on tapahtumassa.

Lumen vakautta arvioitaessa
käytettävien mittareiden kirjo
vaihtelee hienon hienoista, ku-
ten kiteiden muodonmuutok-
sista, ilmiselviin, kuten lumisa-
teiden voimakkuuteen ja kes-
toon. Muita huomioon otettavia
tekijöitä ovat lämpötila, kos-
teus, tuulen suunta ja nopeus
sekä lumen alainen maanpinta.

Kaikkia näitä pitää tarkastel-

la suhteessa aiottuun kulkureit-
tiin. Yhtä tärkeää kuin vaarati-
lanteiden paikallistaminen on
se, että ymmärretään, mikä on
varmuudella turvallista.

Vaaratekijöitä määriteltäessä
on kaikkein yleisimmin tukeu-
duttu lumiprofiilien kaivami-
seen. Sileäreunainen kuoppa on
kaivettu niin varovaisesti, ettei
ole häiritty mahdollisia heik-
kousvyöhykkeitä.

Pääasiallisena tarkoituksena
on määritellä aikaisempia lumi-
sateita edustavien lumipatjan
kerrosten suhteelliset leikkaus-
lujuudet. Jokaisessa näistä ker-
roksista on jäljellä viitteitä tal-
ven myrskyistä ja ne ovat sitou-
tuneet alempiin kerroksiin pa-
remmin tai heikommin.

Se, kuinka helposti nämä ker-
rokset saadaan erotetuksi toisis-
taan, kertoo lumen leikkauslu-
juudesta. Lumen lujuus on täs-
sä mielessä suhteellinen asia.

Leudon ilmaston 
lumivyöryt
Lumipeitteen kerääntymishis-
torian tunteminen ja sen ympä-
rivuotinen havainnointi autta-
vat merkittävällä tavalla arvioi-
maan olosuhteita. Monet ilmiöt
ovat riippuvaisia vallitsevasta
ilmastosta.

Kanadassa, Brittiläisen Ko-
lumbian rannikkovuorilla sekä
kauempana sisämaassa sijaitse-
villa Columbia-vuorilla ilmasto
on leuto ja sadanta voimakasta.
Lumen vakausongelmat ilme-
nevät tavallisesti lumipatjan
ylimmissä kerroksissa.

Todennäköisimpiä uhkia ai-
heuttavat joko äkillinen voima-
kas lumentulo tai myöhempien
lumisateiden peittoon hautau-
tunut ja ikään kuin ylikuormit-
tumista odottava heikkousvyö-
hyke.

Tyypillisesti tällainen heik-
kousvyöhyke muistuttaa mei-
käläisissä oloissa poikkeukselli-
sen isokiteistä huurretta, joka
on härmistynyt suuriksi sulka-
maisiksi levyiksi vanhan lumen
pinnalle kylmän ja tyvenen sää-
jakson kuluessa.

Tätä seuraavat lumisateet si-
toutuvat vain löyhästi alem-
paan kerrokseen, mutta silti ra-
kenne saattaa sietää jopa met-
rien paksuisten uusien kerros-
ten aiheuttamaa kuormitusta

ennen lumivyöryiksi murtu-
mistaan.

Viileän ilmaston 
lumivyöryt
Kauempana sisämaassa kohoa-
villa Kalliovuorilla tilanne on
erilainen. Siellä sadanta ja vuo-
sittain kertyvä lumipeite ovat
tavallisesti paljon rannikkoseu-
tuja vähäisempiä ja lämpötila
on yleensä selvästi alhaisempi.
Näissä oloissa lumipatjan poh-
jakerroksessa tapahtuu lumen
sublimoitumista ja uudelleen
kiteytymistä.

Kiteiden kasvu lumipatjan
uumenissa muuttaa lumen
koostumuksen sokerimaiseksi
heikentäen samalla sen lujuut-
ta. Rakenteellinen heikkous ke-
hittyy hitaasti kuukausien ku-
luessa ja on mahdotonta sanoa
täsmällisesti, koska lumi on
vyöryjen laukeamiseksi tar-
peeksi heikentynyttä.

Lumisateiden ja lämpötilojen
vaihtelut monimutkaistavat ti-
lannetta entisestään tehden vyö-
ryjen ennustamisesta lähes yhtä
paljon taidetta kuin tiedettä.

Skandinavia ja Suomi
Skandinaviassa tilanne on aika
samantapainen kuin Brittiläi-
sessä Kolumbiassa. Rannikko-
seuduilla on yleensä leudom-
paa ja sademäärät ovat suurem-
pia kuin sisämaassa. Skandina-
via tosin sijaitsee selvästi poh-
joisempana ja täällä vuoret ovat
matalampia, joten suoraa ver-
tailua ei voida tehdä.

Norjan vuonovuorilla lumi-
vyöryjen esiintyminen muistut-
taa silti enemmän Kanadan län-
sirannikon kuin sisämaan tilan-
netta. Lumivyöryt johtuvat
päällekkäisten lumikerrosten
välisten heikkousvyöhykkei-
den murtumisesta.

Suomessa puolestaan on
päinvastoin. Ilmasto on lähem-
pänä kylmiä Kalliovuoria ja lu-
mivyöryjen esiintyminen on to-
dennäköisimmin lumipatjan
pohjan luhistumisesta johtuva
luonnonilmiö.

Lähinnä tällainen tapaus sat-
tui neljä vuotta sitten Kuusa-
mon Konttaisella. Rinnettä kii-
peämässä olleiden hiihtäjätove-
rusten yläpuolelta noin 50–70
metrin korkeudelta laukesi
metrin paksuinen lumilaatta
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maata myöten noin 50 metrin
leveydeltä ja kasautui rinteen
juurelle paikoin jopa kolme
metriä paksuksi röykkiöiseksi
lumivalliksi. Toinen kaveruk-
sista menehtyi ja toinen louk-
kaantui vakavasti ruhjouduttu-
aan rinteessä olleisiin puihin.

Vaikka meillä ei esiinnykään
jyrkkärinteisille vuoristoseu-
duille tavanomaisia isoja lumi-
vyöryjä kuin ani harvoin, pieniä
paikallisia vyöryjä sattuu joka
ainut vuosi.

Lumivyöryn mahdollisuus
on siis todellinen ja uhkaan on
suhtauduttava Kuusamon sekä
hieman aiemmin sattuneen
Utsjoen tapausten valossa to-
della vakavasti. Suomessa sat-
tuneet lumivyöryt ovat yleensä
olleet heikosti dokumentoituja,
koska niistä on ollut hyvin har-
voin suoranaista haittaa kenen-
kään elämän menolle. Päinvas-
toin kuin vuoristomaissa, joissa
lumivyöryt ovat infrastruktuu-
rin ylläpidossa osa arkipäivää.

Nyt on luvassa, että asiaan
paneudutaan Suomessakin
huolellisemmin.

Lumitietous 
lapsenkengissä
Ilmatieteenlaitos on yhteistyös-
sä hiihtokeskusten kanssa ke-
hittämässä koko maan kattavaa
lumivyöryvaroitusjärjestelmää.
Tarkoitus on päästä tiedotta-
maan tosiaikaisesti hiihtokes-
kusten lähimaastojen lumipeit-
teen tilasta ja turvallisuudesta
esimerkiksi säätiedotusten yh-
teydessä.

Uudistus on erittäin tervetul-
lut varsinkin kaikille takamait-
ten rinteitä koluaville. Tähän
saakka jopa kansallispuistojen

Sohjolumeen hautautunut
uhri makaa kuin kusiainen
hunajassa. Keinokeuhkot
helpottavat tilannetta, 
mutta tosipaikan tullen ovat
nekin laiha lohtu.

opastuskeskuksissa on päätä
pyöritelty vain ihmeissään, kun
joku on erehtynyt tiedustele-
maan tuntureilla vallitsevia lu-
miolosuhteita saatikka tarkkaan
määrättyjen rinteiden laskukel-
poisuutta tai turvallisuutta.

Alan harrastajat tietävät, että
Ruka, Valtavaara ja Konttainen
Kuusamossa, Iso- ja Kuorinki-

Enkelikö vaiko piru 
hiilihangon kanssa. Pelastus 
pelastettavan vinkkelistä.



Ei siinä ehdi mitään tajuta.
Kaikki tapahtui älyttömän no-
peasti, yhdessä silmänräpäyk-
sessä.”

”Käänsin sukset alas ja yritin
hiihtää pakoon, mutta lumi
tuli ja tempaisi mukaan.
Vyöryn imu oli ihan valta-
va, aivan kuin olisi kos-
kessa ollut. Hiihtämällä ei
ollut mitään mahdollisuuk-
sia päästä pois. Sukset tuntui-
vat vaan imevän koko ajan sy-
vemmälle. Tunne oli semmoi-
nen, ettei täältä pääse millään
pois. Pakko oli kuitenkin tais-
tella.”

”Sitten onneksi lähti vasen
suksi ja sauva irti ja yritin kau-
hoa vyöryn oikeaan laitaan. Ei

siinä oikein osannut ajatella mi-
tään, vaan toimin ihan vaiston-
varaisesti. Lopulta sain kurotet-
tua kädellä puusta kiinni ja pää-

sin pois. Onneksi olin
laittanut ylhäällä hi-

hansuut ja kauluk-
sen kiinni kyl-

��
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� Suomen hiihdonopettajat ry (Shory), Suomen kiipeilyliit-
to ry (Skil) ja Laskuvarjojääkärikilta (Lsvjk) ovat iskeneet vii-
saat päänsä yhteen ja aloittaneet suomalaisen talviturval-
lisuuskoulutuksen.

Tavoitteena on osaamisen ja voimavarojen yhdistäminen
siten, että lopputuloksena saavutetaan alan harrastajien tar-
peita parhaalla tavalla palveleva kurssijärjestelmä järjestö-
jen jäsenien ja ohjaajien sekä mahdollisuuksien puitteissa.

Shory vastaa koulutuksen lumiturvallisuusasioista, Skil
jääkiipeilyosuudesta ja Lsvjk talvi- ja jäätikkövaeltamiseen
liittyvästä kokonaisuudesta. Käytännön osuus (90%) to-
teutetaan Korouomassa Posiolla ja teoria (10%) Lapin lii-
kuntakeskuksessa Rovaniemellä. Kurssijärjestelyistä vas-
taa Lapin liikuntakeskuksen Adventure Center.

Lisätietoja Oula-Matti Peltonen, (016) 334 4234 tai
www.santasport.fi �

Talviturvallisuuskoulutus

Etsintä on 
tuottanut 
tällä kertaa 
tuloksen 
ja uhria 
esittänyt 
lumivyöry-
lähettimen 
sisältävä 
reppu 
kaivetaan 
ylös 
lumesta.

myyden takia. Lunta meni vä-
kisin henkeen ja sitä oli suut ja
sieraimet täynnä. Paine oli yl-
häältä päin kauhea koko ajan.”

Hautautumis-
simulaatio
Lumiturvallisuuslaitteita testa-
tessamme kokeilimme miltä lu-
mivyöryyn hautautuneena ole-
minen saattaisi tuntua.

Kevyeen pakkaslumeen hau-
taamisen pystyi joten kuten sie-
tämään, kunhan huolehti, ettei
kylmä lumi pääse liiaksi suo-
raan iholle tai hengitysteihin.
Kevyen lumen paine ei pahem-
min estänyt rintakehää liikku-
masta ja raikasta ilmaakin tun-
tui aika hyvin riittävän.

Tilanne muuttui täysin, kun
toistimme kokeen raskaassa ke-
vätsohjossa. Märkä ja jäinen
sohjo otsalla tuntui siltä, että
pää halkeaa välittömästi. Paina-
vat ja pyöristyneet rakeet tukki-
vat sieraimet ja suun todella
helposti. Jos ei tukehdu välittö-
mästi, saattaa kohtalona olla
hukkuminen. Jo muutaman
kymmenen sentin sohjomassa
rintakehän päällä riitti salpaa-
maan hengitystä.

Metrin syvyydelle hautaami-
sessa paniikki oli todella lähel-
lä, vaikka käytimme avalung-
liivejä ylimääräisinä ”keuhkoi-
na”, suojasimme kasvot huolel-
lisesti ja raivasimme varmuu-
den vuoksi pienen ilmatilan
kasvojen eteen.

Sohjossa makaa kuin semen-
tissä. Liikkuminen on mahdo-
tonta ja hengittäminenkään ei
tahdo sujua. Tämän kokemuk-
sen jälkeen ei todellakaan miel-
lytä ajatus oikeaan lumivyö-
ryyn joutumisesta.

Lumeen hautautunut istuu
kuin täi tervassa ja voi selvitä
hengissä vain pelastajien ää-
rimmäisen ripeän toiminnan
ansiosta. Ja jos luoja niin suo. �

kurut Pyhällä, Kellostapuli ja
Kesänki Ylläksellä, Pyhäkuru ja
Sammaltunturi Pallaksella, Ru-
makuru Saariselällä sekä Käsi-
varren Kuonjarjohka ja Tierb-
mespakti ovat mahdollisia vyö-
paikkoja.

Sen sijaan vähemmän tunnet-
tujen, mutta kartasta katsottuna
mielenkiintoisilta vaikuttavien
tunturi- ja vaararinteiden lumi-
oloista ei saa mistään luotetta-
vaa tietoa. Tai sitä on saatavilla
korkeintaan silloin, kun paikka-
kunnalla on sattunut olemaan
joku luonnossa tapahtuvista
asioista aidosti kiinnostunut ja
niihin omaehtoisesti perehty-
nyt alan harrastaja.

Olisi varmasti paikallaan, et-
tä Metsähallitus, hiihtokeskuk-
set ja hiihtokoulut sekä kaikki
luontomatkailun parissa työs-
kentelevät tahot perehdyttäisi-
vät asiakaspalveluhenkilökun-
taansa talvisen luonnon ilmiöi-
hin, mukaan lukien lumi- ja tal-
viturvallisuusasiat.

Antaahan opastuskeskus-ni-
mityskin odottaa, että ainakin
siellä on saatavilla myös käy-
tännön kannalta merkittävää
tietotaitoa.

Pelastuneiden 
kertomaa
Internetistä löytyy muutamien
lumivyöryonnettomuuksiin
joutuneiden hiihtäjien omakoh-
taisia kommentteja kokemuk-
sistaan. Pyhätunturilla 80-lu-
vun lopussa vyöryyn hautautu-
nut ja sieltä pelastettu hiihdon-
opettaja Matti Honkanen kuvaa
tapausta seuraavasti:

”Kun vyöry pysähtyi, tuli hy-
vin hiljaista. Pystyin liikutta-
maan vain varpaita ja sormia, ja
suukin oli täynnä lunta. Kielel-
lä pystyin sulattamaan lumen ja
sain hengityksen paremmin
kulkemaan. Sitten yritin vain
valehdella itselleni, ettei tässä
ole mitään hätää ja kyllä minut
saadaan täältä ylös.”

Utsjoen Nuvvus Ailigaksella
sattui muutama 1990-luvun lo-
pulla kohtalokas lumivyöryon-
nettomuus. Vyörystä pelastu-
nut Antte Lauhamaa kertoo:

”Olin tullut hyppykäännök-
sillä alun jyrkän osan ja samal-
la, kun rinne alkoi vähän loive-
ta, kuului humpsahdus ja koko
rinne tuntui lähtevän liikkeelle.

www.avalanche.org polku Pohjois-Amerikkaan

www.avalanches.org samaa tietoutta Euroopasta

www.csac.org kaikenlaista vyöryihin liittyvää

www.slao.se Ruotsin hiihtokeskusten lumivyörytietoja

www.fmi.fi Ilmatieteen laitoksen 

lumivyöryhavaintoja Suomessa

www.rthtelemark.net sirpaletietoa Lapin lumivyöryistä
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Pölylumivyöryt
Pölylumivyöryt eivät ole yhtä
yleisiä kuin laattavyöryt, eikä
niitä pystytä yhtä hyvin enna-
koimaan. Tyypillinen pölyvyöry
alkaa korkealla ylävuoristossa,
kun lyhyessä ajassa on satanut
paljon kuivaa irtolunta. Pöly-
vyöryt saavat alkunsa kuivasta
stabiloitumattomasta lumesta tai
jäästä samalla tavalla pistemäi-
sesti kuin irtolumivyöryt.

Matkatessaan alaspäin pöly-
vyöry kasvaa ja voimistuu kai-
ken aikaa. Ilmanpaine nostaa lu-
mimassan edessä olevan lumen

lumipilvipyörteeksi, jonka halkaisija voi
olla jopa 100 metriä.

Lumipilven tiheys on ainoastaan muuta-
mia kiloja kuutiossa ja paine 4 t/m2 luok-
kaa. Mutta kun nopeus on yli 300 km/h,
vyöry tuhoaa kaiken tielle osuvan. Ihmiset
ja eläimet voivat hukkua ja tukehtua tai
keuhkot voivat revetä jättäen palautumat-
tomia vaurioita.

Matelevat lumivyöryt
Lisäksi on olemassa ns. hiipiviä tai ryömi-
viä lumivyöryjä. Niiden liikettä pystyy hä-
din tuskin edes näkemään, mutta ne ai-
heuttavat lumen alla vastaavan täystuhon
kuin nopeasti etenevät vyörytkin.

Matelevat vyöryt voivat edetä ainoas-
taan muutamia senttejä vuorokaudessa,
mutta siitä huolimatta ne repivät kumoon
suuria puita, liikuttelevat valtavia kalli-
olohkareita ja siirtävät paikoiltaan koko-
naisia rakennuksia.

Välittömät ihmiseen kohdistuvat uhkat
ovat kuitenkin paljon pienempiä kuin
muissa lumivyörytyypeissä. �

�� Va lko inen  vaa ra

L umivyöryn englanninkielinen
nimitys ”avalanche” johtuu
ranskankielisestä verbistä ”ava-
ler”, mikä puolestaan merkitsee
jotakuinkin nielaisemista. Lumi-

vyöry on yksi luonnon kiehtovimmista ih-
meistä, ainakin niin kauan, kun sitä saa
tarkkailla turvallisen kaukaa joutumatta
sen valkoisena vaahtona ammottavaan ki-
taan.

Vaikka lumivyöryjä on erilaisia ja ne saa-
vat alkunsa monista eri tekijöistä, ovat ne
kaikki vaarallisia. Vyörytyyppien suurin
ero on niiden nopeudessa. Riippuen rin-
teen jyrkkyydestä ja lumimassan suuruu-
desta voivat vyöryt saavuttaa jopa yli 300
km/h nopeuden. Tällaisia ovat korkeiden
vuoristojen massiiviset ja tuhoisat pölylu-
mivyöryt.

Irtolumivyöryt
Keskimääräinen lumivyöryn nopeus on
noin 140 km/h paikkeilla ja tyypillisin on
ns. virtaava pohjalumivyöry, josta suo-
meksi käytetään lähinnä irtolumivyöry-ni-
mitystä.

Irtolumivyöry alkaa tavallisesti piste-
mäisesti, mutta edetessään se kasvaa ja laa-
jenee. Tässä vyörytyypissä kuiva tai märkä
lumi työntyy alaspäin ja virtaava lumimas-
sa on kontaktissa maanpintaan.

Mikäli lumipatjassa on merkittävää epä-
jatkuvuutta eri lumikerroksien välillä, voi
irtolumivyöryjä esiintyä myös ns. pintalu-
mivyöryinä, jolloin rinnettä alas syöksyvät
lumimassat liukuvat alapuolisten kovem-
pien ja liikkumattomien lumikerrosten
päällä.

Irtolumivyöryt ovat kaikkein
yleisimpiä. Kuvassa ilta-
päivällä vyörynyttä sohjoa 
Sovande Drottning 
-tunturilla Narvikin lähellä.

Avalanche ”nielaisee”
Ääritapauksissa irtolumivyöryistä voi

kasvaa kokonaisia laaksoja kylineen päivi-
neen tuhoavia katastrofeja.

Laattavyöryt
Laattavyöryt voivat niin ikään esiintyä mo-
lemmilla edellä kerrotuilla tavoilla. Siinä
missä irtolumivyöryt saavat alkunsa ulkoi-
sen, esimerkiksi hiihtäjän tai kiipeilijän ja
jopa voimakkaan äänen vaikutuksesta häi-
riön alapuolelta, lumilaatat lohkeavat tyy-
pillisesti jopa satoja metrejä leveinä häiriö-
kohtien yläpuolelta.

Terävät lohkeamalinjat ovat suorassa
kulmassa rinteen suuntaan.

Laattavyöryt ovat kaikkein vaarallisim-
pia, koska ne tempaisevat vyöryn laukais-
seen uhrin mukaansa silmän räpäyksessä.
Kerran lauettuaan lumimassa kiihtyy no-
peasti ja saavuttaa helposti jopa 40 tonnin
suuruisen paineen neliölle.

Puoli kilometriä 
leveä laattavyöry
laukesi Kirovskissa
Venäjällä heti 
lumimyrskyn 
jälkeisenä aamuna.


