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Esipuhe
Energiatehokas Arktinen Lumi -hanke tukee kestävää kehitystä

Hyvä lukija,
Lapin ammattikorkeakoulu toteuttaa Energiatehokas Arktinen lumi -hanketta
vuosina 2019-2022. (EAKR, A75522). Työtä tehdään yhteistyössä Rovaniemen
kaupungin ja Lapin alueellisten toimijoiden kanssa. Mukana on seuroja, alan yrityksiä ja paikallista väestöä. Hanke toteutuu etenkin energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian toimintalinjassa, tukien näin kansallisia ja eurooppalaisia kestävän
kehityksen tavoitteita (Green Deal).
Visiomme on, että hankkeen aikana ja varsinkin sen jälkeen meillä on Lapissa
paras ja jatkuvasti päivittyvä tieto energiatehokkaasta ja kestävästä lumesta.
Meillä pitää olla sitä varten laaja-alaisesti ja paljon tietoa kerättynä ja pureksittuna lumiteemasta. Tämä tarkoittaa teknisiä mittauksia ja mittausten perusteella
tehtäviä kehittämistoimia, haastatteluja ja muuta konkreettista ’kokemustietoa’
lumiaiheesta sekä klusteriyhteistyötä alue-, Pohjoismaisella ja Eurooppatasolla.
Tätä kautta aihetta koskeva osaaminen on lisääntynyt ja verkostot ovat laajentuneet. Meidän on mentävä määrätietoisesti tätä tavoitetta kohti.
Hanke tukee talviurheilua ja Ounasvaaran kehittämistä eri toimijoiden yhteistyössä. Hankkeessa on yhteistyötä myös muualle Lappiin, Pohjois-Pohjanmaalle
sekä Etelä-Suomen urheilukeskuksiin. Kansainvälisesti teemme yhteistyötä
pohjoismaisen lumiklusterin sekä eurooppalaisen ClusSport -verkoston kanssa.
Hankkeen ohjausryhmässä edustettu Arktinen keskus on tutkinut talvimatkailualan sopeutumista ilmastonmuutokseen ja muotoillut yhteistyössä Rukan hiihtokeskuksen kanssa ilmastopalvelun lumetuksen ennakoinnin tueksi Blue-Action:
Arctic Impact on Weather and Climate -tutkimushankkeessa vuosina 2017-2020.
Vuosittainen lumen teemakuukausi Snowember (www.snowember.fi) on lumiaiheisten tapahtumien sarja Rovaniemen Ounasvaaralla ja koko Lapin alueella.
Se toteutui hyvin viime vuonna. Pystyimme vastaamaan myös Koronan aiheuttamaan forcemajoure-tilanteeseen digitaalisten ratkaisujen, sitoutuneiden tapahtuman järjestäjien ja yleisön avulla. Onnistunut turvallisuussuunnittelu sekä kunkin
vastuujärjestäjän että yhteisen prosessin kautta tuki tätä tavoitetta. Tästä kiitos
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kuuluu vastuullisille toteuttajille.
Olemme tehneet ja pyrimme yhä vahvemmin tekemään kenttätyötä eri tapahtumien yhteydessä. Syksyllä 2021 Snowemberiin kuuluvat ensilumen ladun toimet
sekä talvilajien kauden avaustapahtumat Lapissa. Lisäksi tavoitteena on kauttaaltaan aktiivinen läsnäolo kaupungin- ja luonnonympäristöissä.
Alustavasti on myös suunniteltu vuotta 2022 lumen teemavuodeksi Lapin alueella.
Tilausta tällaiselle olisi kovastikin. Huomionarvoista on, että samalla kun lumihanketta toteutetaan, vastataan kansallisiin ja eurooppalaisiin linjauksiin kestävästä kehityksestä (Green deal). Hanke velvoittaa Lapin toimijoita ottamaan lumiaiheesta kopin.
Tämä lehtori Sini Turpeenniemen toimittama artikkelikokoelma on Energiatehokas Arktinen Lumi -hankkeen ensimmäinen kirjallinen toimitettu teos. Siinä on
hankkeessa mukana olevien näkökulmia tähän kehittämisteemaan. Lisäksi artikkelikokoelmassa julkaistaan hankkeessa kerättyä mittausdataa lumiolosuhteiden
kehittämisestä. Julkaisuun on lupa saatu asianosaisilta tahoilta. Teossarjan jälkimmäinen osio ilmestyy vuonna 2022.
Otamme hankkeessa mieluusti palautetta vastaan teoksen teksteistä ja sisällöistä,
ja samaten Energiatehokas Arktinen Lumi -hankkeesta. Jos jokin asia askarruttaa,
ole rohkeasti yhteydessä!

Heikki Hannola, yliopettaja
Niko Niemisalo, projektipäällikkö
Lapin ammattikorkeakoulu
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Sini Turpeenniemi

Johdanto

Lumi on tärkeä asia niin Lapin alueella asuville kuin siellä toimiville elinkeinoille
urheilutoimintaa unohtamatta. Energiatehokas Arktinen Lumi -hankkeessa (Arktinen Lumi) ei ainoastaan tutkita lunta, vaan lisäksi muun muassa luodaan verkostoja lumen parissa työtä tekevien toimijoiden kesken ja toteutetaan tapahtumia
lumen parissa. Lapissa tehdään ja säilötään lunta entistä energiatehokkaammin.
Menneen talven lumi, säilölumi on yhtaikaa tulevan talven ensilumi.
Arktinen Lumi -hankkeen yhtenä toimenpiteistä pilotoidaan marraskuusta Lumen
teemakuukautta eli Snowemberia. Koronan vuoksi varsinaiseen toteutukseen on
jouduttu tekemään muutoksia alkuperäiseen suunnitelmaan verrattuna, mutta
vuonna 2020 päästiin toteuttamaan luotua konseptia. Tätä esitellään artikkelissa
Snowember lumiteemakuukausi. Snowemberia on esitelty myös aikaisemmin
Lapin kansassa 15.9.2020 mielipidekirjoituksessa Marraskuu on lumen juhlaa
(Maljamäki ja Turpeenniemi 2020). Kirjoitusta mukaillen, hankkeessa haluamme
nostaa ensilumen ja talven tulon kunnolla esille. Marraskuu on Snowember, ensilumen teemakuukausi. Snowemberin avulla yhdistämme alueen toimijoita ja nostamme esiin mitä kaikkea ensilumella voikaan tehdä. Vietetään siis aikaa yhdessä
lumella hauskaa pitäen, kuitenkin poikkeusoloihin sopivan turvallisesti noin suksen mitan päässä toisistamme.
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Lapissa lumi tulee tutuksi jo nuoresta pitäen. Miksipä siis sen erilaisista mahdollisuuksista ei keskusteltaisi jo peruskoulussa. Hankkeessa tehdäänkin yhteistyötä
rovaniemeläisen peruskoulun kanssa, tutustuttaen lapsia lumeen liittyviin teemoihin. Artikkelissa Arktisen lumen tulevaisuuden tekijät tarkastellaan yhteistyön
toteuttamista ja sen haasteita.
Arktinen Lumi -hankkeen yhtenä merkittävänä näkökulmana on energiatehokkuus ja sitä kautta kestävän kehityksen huomioiminen. Energiatehokkuus ja kestävä kehitys ovatkin teemana mukana läpi koko hankkeen. Tästä syystä hankkeen
puitteissa onkin jo tehty aikaisemmin julkaistuja artikkeleita kestävään kehitykseen liittyen. Maljamäki (2020) on tarkastellut lumen merkitystä Lapin alueen
toimijoille ja sen tilannetta ilmastonmuutoksesta johtuen artikkelissa Energiatehokasta lunta. Lumella ja sen tuottamisella on merkittävä rooli monen yrityksen
toiminnassa. Sillä, miten lunta tehdään, on merkitystä myös ympäristölle. Lämpenevät talvet tuovatkin haasteita ennakointiin. Säilölumi on toistaiseksi varmin
tapa saada hiihtokausi avattua vuodesta riippumatta suunnitellussa aikataulussa.
Maljamäki (2021) on tarkastellut ilmastonmuutosta myös osana viestintää artikkelissaan Viestintä on turvallisuusteko. Kuinka esimerkiksi ilmastonmuutoksen
haitoista ja uhasta voitaisiin viestiä niin että sen sanoma ei jää epäselväksi. Viestinnällä on suuri merkitys turvallisen ympäristön rakentamisessa ja uhkatekijöiden
havainnollistamisessa. Kestävään kehitykseen liittyen on myös julkaistu kirja-arvio Ilmastonmuutoksesta, käytännöllisesti (Niemisalo 2021), jossa tarkastellaan
Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja, Maailman ilmatieteen järjestön (WMO) pääsihteeri Petteri Taalaksen uutta ilmastonmuutokseen liittyvää teosta Ilmastonmuutos
ilmatieteilijän silmin (2021).
Tässä julkaisussa energiatehokkuuden huomioimista on tarkasteltu lumielinkeinoissa mutta myös yleisemminkin. Aikaisemmin julkaistun artikkelin Kestävää
lunta, tarkoituksena on avata lumen parissa toimivien elinkeinojen mahdollisuuksia kestävän kehityksen huomioimiseen toiminnassaan. Energiatehokkuuteen
keskitytään myös artikkelissa Hyvät käytänteet energiatehokkuuden saralla, jossa
kootaan yhteen hankkeen aikana esiintyneitä hyviä käytänteitä energiatehokkaasta lumesta tai asiasta, joka muuten sivuaa energiatehokkuuden ja uusiutuvan
energian, tai ylipäätään kestävän kehityksen aiheita.
Lumen parissa työskenteleminen on haastavaa, koska lumeen vaikuttaa niin moni
asia. Arktinen Lumi -hankkeessa kerätään kokemustietoa lumeen liittyen alueella
toimivilta lumen parissa työtä tekeviltä yrityksiltä ja henkilöiltä. Kokemustieto on
merkityksellistä, sillä lumeen liittyvää tutkimustietoa osana elinkeinoa on vähän
saatavilla ja haastava soveltaa käytäntöön. Esimerkiksi lumen tekemisessä on
huomioitava monia asioita, jotka eivät pysy vakiona edes yhden lumetusjakson
aikana. Tuulen suunta muuttuu, käytettävän veden laadussa on vaihtelua ja lämpötilan laskut ja nousut vaikuttavat muun muassa käytettävään kalustoon. Myös
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muita huomioitavia muuttujia on useita. Miten esimerkiksi pelkkä säilötyn kasan
pieneneminen ja peitemateriaalilla saavutettu hukkaprosentti ei välttämättä kerrokaan, mitä on paras materiaalivalinta mihinkin tarkoitukseen. Hankkeessa on
tehty haastatteluita sekä lumen tekijöille että lumirakentajille. Hankkeen aikana
haastatteluita on tarkoitus jatkaa vielä laajempaan otantaan, jonka perusteella voidaan nostaa toki yleisempiä huomioita lumen tekemiseen ja säilömiseen liittyen,
mutta myös sellaisia asioita, joita ei ensimmäisenä tulisi mieleen. Tähän artikkelikokoelmaan on lisätty tietoa säilöntään ja varastointiin, lumirakentamiseen sekä
ilmaston huomioimiseen liittyen.
Artikkelissa Lumen säilömistä ja varastointia Suomessa tarkastellaan nimensä
mukaisesti lumen säilömistä Suomessa. Lumen säilömiseen on olemassa erilaisia ratkaisuja erityisesti säilömisessä käytettävien peittomateriaalien valinnassa.
Myös käyttökohteet vaihtelevat liikuntapaikoista elämyskohteisiin ja erilaisiin
tapahtumiin. Yhteistä säilömisratkaisuille on tarve lumen saatavuuden varmistamiselle. Koska sääolot vaihtelevat aikaisempaa enemmän, ja säätä on haastava
ennakoida, voidaan lumen saatavuutta varmistaa säilömällä edellisen talven lunta
kesän yli. Artikkelissa nostetaan esille lumen tekniset ominaisuudet, niiden huomioiminen lumen säilymisessä, säilöntäkohteessa huomioitavat asiat sekä erilaiset peitemateriaaliratkaisut. Lisäksi artikkelissa nostetaan esiin lumen käyttöönottoon liittyviä näkökulmia sekä tulevaisuuden haasteita.
Artikkelissa Ounasvaaran säilötyn lumen seuranta nostetaan esiin tutkimustietoa
Rovaniemellä Ounasvaaralla sijaitsevan lumikasan vuoden 2020 sulamisesta ja
ympäristön tiedoista. Artikkelissa käydään läpi muun muassa säätietojen keräämisessä käytetty laitteisto, saatujen säätietojen analyysi, muiden vaikuttavien
tekijöiden analyysi sekä lumikasan seurantatiedot. Saatujen tietojen perusteella
voidaan tehdä johtopäätöksiä siitä, miten vallitsevat olosuhteet ovat vaikuttaneet
lumikasan sulamiseen ja millä valinnoilla lumikasan sulamista voisi tehokkaammin tulevaisuudessa hallita.
Julkaisusta löytyy artikkeli Lumirakentamisen moninaiset näkökulmat ja toimintaympäristön muutosten hallinta, jossa tarkastellaan lumirakentamisessa huomioon otettavia asioita sekä lumen tuotannon että toimintaympäristön näkökulmasta. Artikkelissa on haastateltu Lapin alueella toimivan Lumihotellin Arctic
Snow Hotel & Glass Igloos perustajaa Ville Haavikkoa.
Lisäarvoa julkaisuun tuo myös lumen ja ilmaston parissa tutkimusta tehneen Blue
Action -hankkeen artikkeli SnowApp-ilmastopalvelu lumetuksen ennakoinnin
tueksi hiihtokeskusten johdolle. Artikkelissa esitellään lumetustoiminnan tueksi
luotua SnowApp ilmastopalvelua. Ilmastopalvelu on hyödyllinen erityisesti talvimatkailukeskusten ennakoinnin välineenä, tulevaisuuden muuttuessa yhä haastavammaksi ilmastonmuutoksen vuoksi.
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Aikaisemmin julkaistut artikkelit
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Leo Hokka

Snowember
lumiteemakuukausi

Lumiteemakuukausi ”Snowember” on osa Lapin ammattikorkeakoulun Energiatehokas Arktinen Lumi –hanketta (EAKR, A75522), jossa kehitetään osaamista
ja tekniikkaa ekologisesti ja taloudellisesti kestävän lumen tuottamiseen ja säilömiseen. Hankkeessa luodaan uusia palvelukonsepteja ja tekniikkaa kestävällä
tavalla.
Lumivarmuudesta on tullut tosiasiallinen kilpailukykytekijä, kun asiaa mietitään
paitsi Lapissa, myös kansainvälisesti EU:ssa, ja globaalilla mittakaavalla. Energiatehokas Arktinen Lumi –hankkeessa luodaan arktisuudesta uusia mahdollisuuksia ja uutta liiketoimintaa – siten että kehitettävät palvelut (esim. ensilumen
latu, matkailupalvelut, testauspalvelut) ja tapahtumakonseptit palvelevat kaikkia
lappilaisia, sekä matkailijoita ylimaakunnallisesti. Hankkeella pyritään myös vastaamaan lumettomien syksyjen tuomiin haasteisiin.
Energiatehokas Arktinen Lumi –hankkeen nimen mukaisesti toteutuksessa vihreä ajattelumalli on avain asemassa myös Snowember- lumiteemakuukauden
toteutuksessa. Tapahtumat luodaan energiatehokkaalla tavalla vähähiilisesti ja
kestävästi tuotetulla säilölumella, jonka luomisesta ovat vastanneet Snowember
-ohjaustyhmän toimijat tiiviissä yhteistyössä. Tapahtumien kautta pyritään viestimään sekä lumen että kestävän kehityksen teemaa alueella eurooppalaisessa green
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deal -viitekehyksessä.

Snowemberin toteutus
Lumiteemainen tapahtumakuukausi ”Snowember” on Energiatehokas Arktinen
lumihankkeen vuosittainen pilottijakso (yhteensä 3, lisäksi pilotointi alueen suurien tapahtumien yhteydessä 2021-22). Alustavasti marraskuulle ajoitettu Snowember laajeni vuonna 2020 myös lokakuun ja joulukuun puolelle. Snowember
lumiteemakuukausi nitoi yhteen olemassa olevia Rovaniemen alueen lumiteemaisia tapahtumia. Näitä tapahtumia järjestettiin kaiken ikäisille kaupunkilaisille
ympäri Rovaniemen kaupunkia. Snowember toimii lähtölaukauksena talvikauden
aloitukselle, johon kaikki lappilaiset ja matkailijat ylimaakunnallisesti ja kansainvälisesti ovat tervetulleita.
Snowember lumiteemakuukautta vietiin syksyllä 2020 eteenpäin pienimuotoisempana, kuin mitä alustavasti oli suunniteltu. Covid-19 epidemian tuomat rajoitukset vaikuttivat myös Snowember lumiteemakuukauden toteutukseen. Joitakin
tapahtumia ei pystytty järjestämään vallitsevista olosuhteista johtuen lainkaan.
Toisaalta nämä haasteet loivat myös uutta innovatiivista ajattelutapaa, mikä näkyi
Snowemberin toteutuksessa mm. videostriimien muodossa ja muissa innovatiivisissa toteutuksissa. Snowemberille luotiin myös omat verkkosivut, jotka tarjoavat
lisää tietoa tapahtumista ja muista teemakuukauteen liittyvistä asioista.
Tapahtumissa noudatettiin Koronaviruksen takia toimeenpantuja viranomaissuosituksia, näiden mukaan toimintaa viedään turvallisesti eteenpäin. Snowemberille
luotiin oma erillinen turvallisuussuunnitelmansa, minkä lisäksi kunkin tapahtuman vastaavat tahot loivat omista tapahtumistaan vielä yksityiskohtaisen turvallisuussuunnitelman lain vaatimalla tavalla. Turvallisuusasioita käsiteltiin tiiviisti
myös työryhmäkokouksissa, joihin saimme myös tukea ja konsultointia Lapin
AMKn turvallisuuspäälliköltä Pekka Iivarilta.
Näillä toimenpiteillä pyrittiin takaamaan tapahtumien turvallinen läpivienti poikkeusaikana. Snowember lumiteemakuukauden tapahtumista ei ole kantautunut
tietoon yhtään Covid-19 tartuntaa tai muita vaaratilanteita. Tapahtumien turvallisuussuunnittelua voidaan täten pitää oikean suuntaisena.
Snowember käynnistyi virallisesti 24. lokakuuta 2020 Ensilumenladun avaamisella Ounasvaaralle ja jatkui aina joulukuun alkuun saakka päättyen Kansalliset
Santasport ensilumen hiihdot -kilpailuun 5. joulukuuta 2020.
Snowember ohjausryhmään kuuluvat Lapin ammattikorkeakoulun lisäksi Rova-
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niemen kaupunki, Ounasvaaran Hiihtoseura (OH), Santasport Lapin Urheiluopisto, Visit Rovaniemi ja Lapland Hotels. Ohjausryhmä kokoontui tasaisin
väliajoin ennen Snowemberia, marraskuun aikana yhteistyö tiivistyi muun muassa
viikoittaisilla Snowember työryhmäkokouksilla. Työryhmäkokouksissa käytiin
läpi jo käytyjä tapahtumia, kuin myös tulevia, sekä muita ajankohtaisia asioita.
Näin pyrittiin takamaan laaja tiedonvälitys tapahtumien turvallisesta läpiviennistä
poikkeus olojen aikana.

Snowember tapahtumat 2020
24.10.2020 avattu Ensilumenlatu Rovaniemen Ounasvaaralle käynnisti Snowember lumiteemakuukauden tapahtumien osuuden. Ensilumenlatu on Santasportin ja
Ounasvaaran Hiihtoseuran yhteistyönä toteutettu konsepti, joka on ilahduttanut
Rovaniemen alueen asukkaita ja vierailijoita jo usean vuoden ajan. Ensimmäinen
hiihtolenkki oli 1,5km pituinen laajentuen marraskuun 2020 aikana 8km pituiseksi, jolloin latuyhteys aukaistiin myös Santasportin ja hiihtostadionin välille.
Latuprofiili suunniteltiin sopivaksi niin kunto- kuin kilpahiihtäjillekin. Lisää tietoa ensilumenladusta löytyy Santasportin sivuilta.
Lapin ammattikorkeakoulu oli toteuttamassa Arctic Weekend laskulajien tapahtuman livestreamejä yhteistyössä tapahtuman järjestäjien kanssa. Koronavirus
pandemian takia livestreamit olivat innovatiivinen ja ennen kaikkea turvallinen
tapa tuoda laskulajeista kiinnostuneita ihmisiä yhteen, jotka eivät päässeet paikan
päälle nauttimaan tapahtumasta. Arctic Weekend järjestettiin 2020 lokakuun viimeinen viikonloppu neljättä kertaa. Tapahtumassa noudatettiin tarkoin vallitsevia
viranomaissuosituksia ja rajoituksia. Lisää tietoa Arctic Weekendistä löytyy heidän omilta sivuiltaan.
Lumeniloa! – kirjanäyttely Rovaniemen kaupunginkirjastolla oli toteutuksessa
yksi väylä viestiä teemasta kaupunkilaisille. Näyttely avattiin marraskuun alussa
ja se kesti koko marraskuun. Näyttelyssä oli esillä kirjallisuutta, joka tavalla taikka
toisella liittyi lumiteemaan. Mukana oli sekä kauno- että tietokirjallisuutta. Näyttelyn aikana promootiomateriaalia aiheesta jaettiin runsaasti ja siinä oli nähtävissä
myös hankkeen tuottamia julkaisuja.
Perinteinen Joulunavaus viikonloppu oli yksi Snowember yhteistyötapahtuma.
Joulunavaus viikonloppu järjestettiin poikkeuksellisesti virtuaalisesti etäyhteyksien avulla 7.11.2020 Joulupukin Pajakylässä Rovaniemellä. Kyseinen tapahtuma oli luontainen lisäys Snowember lumiteemakuukauden ohjelmistoon Visit
Rovaniemen myös kuuluessa Snowember ohjausryhmän jäsenistöön. Lisää tietoa
tapahtumasta heidän omilta sivuiltaan.
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Lastenlumipäivät oli osallistujamäärältään suurin Snowember tapahtuma 2020.
Osallistujia oli noin 300-400 kpl. Lumipäiviä vietettiin marraskuun 28. päivä.
Kyseessä on lapsille suunnattu koko perheen tapahtuma, joita järjestetään ympäri
Suomen talvikaudella. Tapahtumassa noudatettiin THL:n valtakunnallisia, AVI:n
alueellisia ohjeita sekä Rovaniemen kaupungin suosituksia koskien yleisötilaisuuksien järjestämistä. Tapahtumapaikkana toimi Ounasvaaran Hiihtostadion,
ja järjestäjänä toimi Ounasvaaran Hiihtoseura. Lisää tietoa tapahtumasta heidän
omita sivuiltaan.
Ounasvaaran Hiihtokeskuksen kauden avajaiset päästiin järjestämään lauantaina
28.11.2020. Lumitilanne oli suotuisa ja laskijat pääsivät nauttimaan turvallisesti
Hiihtokeskuksen kauden avajaisista viranomaissuosituksia noudattaen. Lisää tietoa tapahtumasta Hiihtokeskuksen omilta sivuilta.
Santasport Ensilumen Hiihdot järjestettiin joulukuun puolella 5.12.2020. Tapahtuma oli vahvasti osana Snowemberia järjestäjä tahon Ounasvaaran Hiihtoseuran
tuoman panoksen myötä. Tapahtumassa noudatettiin tarkkoja Lapin sairaanhoitopiirin antamia viranomaissuosituksia, etteivät urheilijat ylitä sairaanhoitopiirien rajoja. Osallistujajoukko hieman kutistui tämän johdosta, mutta kisat saatiin
järjestettyä koronaturvallisesti poikkeus oloissa. Lisää tietoa tapahtumasta OH:n
omilta sivuilta.

Snowember lumiteemakuukausi tulevina vuosina
Snowember lumiteemakuukauden ensimmäisen pilottijakson yhtenä tavoitteena
oli saattaa yhteen Rovaniemen alueen lumitoimijoita saman pöydän ääreen, tosin
tämä pöytä oli useimmiten virtuaalinen Teams-alustalla. Näillä toimenpiteillä
verkostoitiin lumiaiheen toimijoita yksityiseltä ja julkiselta sektorilta. Yhteistyön
kautta on päästy edistää Rovaniemen alueen lumiosaamista kuin myös erilaisten lumiaiheisten tapahtumien suunnittelua ja toteuttamista, mikä itsessään tuo
alueelle lisäarvoa lumitoimijana. Nimensä mukaisesti Energiatehokas Arktinen
lumi -hankkeessa innovoidaan myös energiatehokkaampaa toimintatapaa lumenluomisessa ja -säilömisessä, pyrkien kohti vihreämpää ajattelumallia. Konkreettisesti tätä ajattelutapaa edistetään tekemällä säilölumimittauksia muun muassa
lumihävikkiä seuraten ja dataa analysoiden. Lumiklusteri tuo tätä tietoa ja taitoa
esille kustannustehokkaammassa tavassa luoda lunta, millä voidaan mahdollistaa
lumiaiheiset tapahtumat jatkossa mustan maan aikana, ennen virallisen talvikauden alkua.
Energiatehokas arktinen lumi -hankkeen pilottijakso Snowember -lumiteemakuukausi tulee jatkumaan myös vuonna 2021, jo keväällä esimerkiksi Arctic Rallyn
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(26-28. helmikuuta), Ampumahiihdon SM (1.-3. huhtikuuta) ja Jukolan viestin
(19-20. kesäkuuta) kautta. Toteuttajaryhmän pysyessä samana ja edelleen laajentuessa helpottuu myös yhteystyön tapahtumien järjestämiseksi eri toimijoiden
välillä. Uudet lumitoimijat toivotetaan myös tervetulleeksi mukaan tuomaan uusia
näkemyksiä ja ideoita.
Tulevana syksynä on toivottavasti mahdollista toimia normaalin tapahtumajärjestämisen raameissa, ja yleisöä pääsisi nauttimaan erilaisista lumiteemaisista tapahtumista ympäri Rovaniemeä turvallisesti. Jos yleisötapahtumia ei vielä päästä järjestämään loppuvuodesta 2021 on Snowember toimijoilla kokemusta poikkeus
oloissa toimimisessa, mikä edesauttaa turvallisten tapahtumien järjestämisen jatkossa. Alustavasti vuotta 2022 on myös suunniteltu lumen teemavuodeksi Lapin
alueella. Tilausta tällaiselle olisi kovastikin ja se toteutuessaan lisäisi Lapin vetovoimamaisuutta arktisuuden ja lumen tematiikassa.
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Arktisen lumen
tulevaisuuden tekijät

Lapissa talvella ja lumella on merkittävä rooli elinkeinojen mahdollistajana. Matkailu keskittyy isolta osalta talveen, autoja ja renkaita testataan lumen ja jään
keskellä ja osaamme suunnitella ja toteuttaa tekniikkaa ja laitteita, jotka toimivat
myös vaativissa, talvisissa olosuhteissa. Hiilidioksidipäästöjen kasvu ja ilmaston
lämpeneminen ovat kuitenkin merkittävä haaste, johon täytyy löytää vastauksia. Samalla muuttuvat talvet vaativat myös uusia innovaatioita ja tapaa katsoa
asioita. Lumielinkeinojen parissa on alettu siirtyä havainnoista toimintaan ja
esimerkiksi lumen tuotannon energiatehokkuuteen on panostettu. Teot eivät kuitenkaan synny ilman osaajia. Lapissa korkeakoulut, yritykset ja eri toimija ovat
hyvin verkottuneita ja tutkimusta ja kehittämistä tehdään yhdessä.
Lumirajan lumisella puolella asuville lapsille ja nuorille lumileikit, talviurheilu ja
-pukeutuminen ovat tuttua kauraa. Mutta kuinka moni lapsi tai nuori ajattelee, että
lumesta voisi tulla heille joskus ammatti? Energiatehokas Arktinen lumi –hankkeessa (Arktinen lumi-hanke) päätettiin osana viestintätoimia suunnata katse tulevaan. Tämän hetken koululaiset ovat tulevaisuuden rautaisia osaajia ja osa heistä,
toivottavasti, rautaisia lumiosaajia. Voisiko kouluiässä syntynyt innostus lunta,
jäätä ja talven ilmiöitä kohtaan kantaa aina uravalintaan asti? Kannustamalla lapsia tutkimaan lunta ja jäätä haluamme innostaa heitä aiheen pariin jatkossakin.  
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Yhdessä rovaniemeläisen peruskoulun kanssa kehitetään yhteistyötä ja tutkittavaa
eri ikäisille koululaisille. Yhteistyön merkeissä olemme olleet mukana suunnittelemassa työpajoja lumen eri ilmiöihin liittyen sekä laatineet materiaalia muun
muassa lumen tekemisen laskemiseen osana matematiikkaa. Ideoiden ja materiaalin lisäksi myös välineitä lumen tutkimiseen on pystytty jakamaan koululaisille,
muun muassa lämpökamera ja lumimuotit.

Miksi?
Vuonna 2017 Lapin väkiluku alitti 180 000 asukkaan rajan (Tilastokeskus 2021).
Maakunnan asukasluku on ollut laskusuhtainen jo pitkään eikä muutosta ole
näköpiirissä. Samaan aikaan kun väki vähenee, jäljelle jäävän väestö keski-ikä
nousee. Tämä tarkoittaa kasvavaa kilpailua osaavasta työvoimasta nyt ja tulevaisuudessa. Yksi tapa vastata orastavaan osaajapulaan on tulevaisuuden osaajatarpeen tunnistaminen ja siihen vastaaminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Lapissa asuvat ja työskentelevät todennäköisimmin ne, joilla on juuret
pohjoisessa. Vuonna 2020 Lapissa asuvista 52,7% oli myös syntynyt alueella. Jo
nyt alueella syntyvistä suurempi osa muuttaa pois, kuin mitä heitä jää alueelle.
Vähenevän väkimäärän myötä Lapissa asuvista suurimmalla osalla on kuitenkin
juuret maakunnassa. (Tilastokeskus 2021) Samalla, kun houkuttelemme alueelle
uusia osaajia, kannattaa jo täällä asuviin, tuleviin eri alojen osaajiin panostaa. Lumi tarjoaa monenlaisia elinkeinomahdollisuuksia. Esimerkiksi matkailun
parissa lumi tarjoaa toimintaympäristön, kuten myös autojen ja renkaiden testauspalveluissa. Lunta tehdään ja sitä myydään sitä tarvitseville. Lunta tekemiseen ja lumella kulkemiseen tarvitaan laitteita, jotka vaativat huoltoa ja korjausta. Meillä ihmisillä on tapana päätyä opiskelemaan ja työskentelemään aloilla,
jotka tunnemme ja tunnistamme. Osana tulevaisuuden osaajatarpeeseen vastaamista on tuoda lumeen liittyviä mahdollisuuksia ja ammatteja esille jo peruskouluikäisille lapsille. Peruskoululla, sen opoilla ja muilla opettajilla on merkittävä
vaikutus nuorten toisen asteen koulutusvalintoihin. Oppilaista 82% kertoo saaneensa ainakin jonkin verran tietoa eri koulutusvaihtoehdoista opoilta ja muilta
opettajilta 67% oppilaista. (Pekkarinen & Myllyniemi 2017, 27-32) Koulun piirissä tapahtuvalla tiedon jakamiselle on siis merkittävä vaikutus lasten ja nuorten tuleviin koulutus- ja uravalintoihin. Tekemällä yhteistyötä peruskoulun
kanssa voimme pyrkiä siihen, että osasta lappilaisia lapsia ja nuoria kasvaa tulevaisuuden rautaisia, vastuullisia lumiosaajia.

Tällainen syvempi tieto niinkin arkisesta asiasta kuin lumi oli todella
mielenkiintoista oppilaille ja opettajana oli mukava seurata vierestä
innostuneita oppilaita. – Ville Vanhanen, Ounasrinteen koulu
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Hankkeiden tarjoaman osaamisen mukaanottamisen opetukseen tulisi hyödyttää kaikkia osapuolia. Perusopetuksen opetussuunnitelman yleisten tavoitteiden
mukaisestikin lähialueen elinkeinoihin tutustuminen on nostettu esiin osana työelämätaitojen ja yrittäjyyden laaja-alaista osaamiskokonaisuutta: Oppilaita opetetaan tuntemaan lähialueen elinkeinoelämän erityispiirteitä ja keskeisiä toimialoja
- Opetushallitus (2014, 23). Opetussuunnitelmassa kehotetaan myös tarjoamaan
oppilaille mahdollisuus tehdä havaintoja ja tutkimusta erilaisissa oppimisympäristöissä toiminnallisia kokemuksia hyödyntäen. Lisäksi opetussuunnitelmassa
ohjataan luomaan perustaa ymmärtää erilaisia alueellisia näkökulmia ja ristiriitoja. (Opetushallitus 2014, 384.)

Työpajat koululaisille - toteutus
Kuva 1. Lämpökamerakuvausta
Ounasrinteen koululla keväällä 2021
(Kuva: Vanhanen).

Ajatus perusopetuksen kanssa tehtävästä yhteistyöstä syntyi hankkeen parissa alun perin jo loppuvuodesta 2019. Ajatuksia yhteistyön sisällöstä
kehitettiin yhdessä kahden Rovaniemeläisen peruskoulun kanssa alkuvuodesta 2020. Koulujen kanssa
syntyi yhteinen näkemys siitä, mitä yhteistyö voisi
olla: työpajatyyppisiä toteutuksia ilmiöoppimisen
hengessä. Yhteistyötä ei rajattu koskemaan tiettyjä
luokka-asteita, vaan lunta ja siihen liittyviä ilmiöitä
haluttiin tutkia eri ikäisten lasten kanssa, eri oppiaineisiin liittyen. Hankkeen asiantuntijoiden toimesta
ideoitiin erilaisia tutkimuksia ja tehtäviä, joita lasten
kanssa olisi mahdollista tehdä. Ideat kirjattiin Padlet-sovellukseen, josta koulujen opettajat pääsivät
niitä katsomaan. Keväällä 2020 covid-19 –viruksen
aiheuttama pandemia muutti äkisti suunnitelmia.
Lumiseen aikaan toteutettaviksi suunnitellut työpajat jouduttiin siirtämään hamaan tulevaisuuteen.
Syyslukukaudella 2021 korona-tilanne salli lähiopetukseen palaamisen Lapissa ja yhteistä suunnittelua
voitiin jatkaa, joskin pandemian tuoma epävarmuus
huomioiden. Epävarmuuden myötä työpajayhteistyötä lähdettiin toteuttamaan vain yhden koulun
kanssa. Näin nopeasti muuttuvat aikataulut ja suunnitelmat oli helpompi hallita.
Arktinen lumi –hanke osallistui Ounasrinteen peruskoulun lumiaiheisten työpajojen järjestämiseen sekä
syksyllä 2020 että kevätlukukaudella 2021. Koska
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koronatilanne ei sallinut ulkopuolisten asiantuntijoiden osallistumista, joulukuun
työpaja pidettiin kokonaisuudessaan koulun henkilökunnan toimesta. Hankkeen
puolesta työpajoihin lainattiin lämpökameroita ja lumimuotteja sekä tuotettiin
sisältöä matematiikan oppimiseen. Kohderyhmänä oli 7. luokka-aste, joka tutki
työpajoissa mm. kitkaa, veden kiertoa talviaikaan ja pakkaspukeutumista. Vaikka
asiantuntijoiden osaamista ei voitu koululle tarjota, mahdollisti välineiden lainaaminen oppilaille uusia oppimiskokemuksia. Virallisempien tutkimustehtävien
lisäksi mukana oli myös rennompia tehtäviä: esimerkiksi luokat saivat otettua
itsestään lämpökameralla hieman erilaisia luokkakuvia.
Keväällä 2021 järjestettiin MOK-työpajoja (monialainen oppimiskokonaisuus,
MOK) 2. ja 5. luokan oppilaille. Työpajoja pidettiin Ounasrinteen koululla sekä
sisä- että ulkotiloissa. Tällä kertaa hankkeen asiantuntijat pääsivät osallistumaan ulkona toteutettaviin työpajatoteutuksiin. Vuorossa olivat kitkaan tutustuttanut juomapullojen mäenlasku -työpaja ja lämpökameralla kuvaus (kuva 1).
Molemmille luokka-asteille valmisteltiin juomapullojen mäenlasku -tutkimuspistettä varten tutkimuslomakkeet (kuva 2). Lomakkeiden tarkoitus oli sekä ohjata
oppilaita työpisteessä että tutustuttaa heitä oikeaan tutkimuksen tekemiseen, sisältäen mm. hypoteesin teon ja mittauksen tasalaatuisuuden. Molempien työpisteiden sisältöä sovitettiin oppilaiden luokka-asteelle sopivaksi.
Arktinen lumi –hankkeen asiantuntijoiden havainnot työpajaan osallistuneista oppilaista olivat yhteneväisiä: oppilaissa oli havaittavissa selkeää innos-

Kuva 2. Juomapullojen mäenlaskua Ounasrinteen koululla keväällä 2021 (kuva:
Vanhanen).
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tusta ja kiinnostusta tutkittavia
ilmiöitä kohtaan. Kevään työpaRyhmä:
jojen jälkeen koulun opettajille
laitettiin palautekysely yhteisMillä tavoin tuunattu pullo on kaikkein nopein, entä toiseksi ja kolmanneksi nopein? Mikä
on hitain?
työhön ja tutkimuspisteisiin liitRyhmän oma hypoteesi:
tyen. Saadun palautteen perus1.
2.
3.
4.
teella
ammattikorkeakoulun
lainaamat
välineet
tarjosivat lisäTestattu tulos:
arvoa ja uusia mahdollisuuksia
1.
2.
3.
4
opetukseen.
Asiantuntijoiden
Hypoteesi on perusteltu ehdotus tai hyvin mietitty arvaus siitä, mikä on tutkittavan asian
lopputulos. Erilaisten kokeiden ja tutkimusten avulla selvitetään, mikä on oikea lopputulos ja
vetämät tutkimuspisteet saivat
osuiko hypoteesi oikeaan.
hyvän vastaanoton. Tutkimuksen
tekeminen tarjosi lapsille mahKoe
1. aika
2. aika
Keskiarvo
Tyhjä pullo
dollisuuden tekemällä oppimiseen erilaisella tavalla. Toki kehiVedellä täytetty pullo
tettävääkin löytyy. Osa ohjeista ja
Vedellä täytetty, teipattu
tutkimuspisteiden sisällöistä olisi
pullo
saanut olla selkeämpiä etenkin 2.
Teipattu, tyhjä pullo
luokka-aste huomioiden. Myös
tutkimusvälineitä ja ratoja, etenkin juomapullojen mäenlaskussa
(kuva 3), olisi pitänyt testata
enemmän ennen varsinaista työpajaa. Säätila, joka kevään työpajojen aikana vallitsi, oli lämmin ja aurinkoinen talvikeli.
Kuva 3. Juomapullojen mäenlaskua
Sää on tutkimukseen vaikuttava
Ounasrinteen koululla keväällä 2021 (kuva:
asia, joka on syytä huomioida,
Vanhanen).
mutta johon emme voi vaikuttaa.
Aurinko pehmitti lunta ja vaikeutti vähäkitkaisten laskuratojen tekemistä.
JUOMAPULLOJEN MÄENLASKU

A
B
C
D

Yhteenveto
Lumen tekemiseen, säilömiseen ja käyttämiseen vaaditaan monen eri alan osaajia ja kehittäjiä. Ympäristöteknologiaan liittyvä osaaminen on yksi niistä aloista,
jonka pariin myös Lapissa pitäisi onnistua houkutella osaajia nyt ja tulevaisuudessa. Osaaminen muuttuu vauhdilla yhä enemmän rajat ylittäväksi ja monialaisen osaamisen tarve kasvaa. Kuten Kalle Michelsen (2020, 5) Lappi luotsin
raportissa toteaa: ”Ympäristökuormituksen vähentäminen, luonnonvarojen säästävä ja kestävä käyttö, uudet energialähteet sekä teollisuuden, liikenteen ja kaupan
prosessien suunnittelu ja ohjaus kestävällä tavalla läpäisevät koko modernin teollisen yhteiskunnan, joten alan ymmärtäminen ja opetus edellyttää teknologisten
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paradigmojen muutosta. Ympäristöteknologian koulutusta onkin muuttumassa
läpileikkaavaksi osaamisalaksi, joka yhdistää teknistä, kaupallista ja yhteiskuntatieteellistä koulutusta.” Arktinen lumi -hanke edistää osaltaan osaamisalojen rajat
ylittävää toimintaa, jossa lumi sitoo yhteen niin teknistä, kaupallista kuin yhteiskuntatieteellistä osaamista.  
Ennen globaalia äkkimuutosta koronaa Lapin taloudellinen suunta oli ollut useita
vuosia nousujohteinen (Uusipaavalniemi ja Vasara 2019). Korona on vaikuttanut etenkin matkailualaan voimakkaasti ja aika koronan jälkeen tulee varmasti
olemaan erilaista, kuin ennen pandemiaa. Yhtä kaikki, usko lumen merkitykseen
osana monia elinkeinojen ei ole hiipunut edes kurimuksen kourissa. Lumen varaan
voidaan rakentaa erilaisia elämyksiä, tuotekehitystä kuin urheilutuotteita. Ilmastonmuutos vaikuttaa vahvasti etenkin arktisilla alueilla, joilla keskilämpötilojen
nouseminen on nopeaa. Lumen näkökulmasta tämä tarkoittaa tarvetta uusille,
lumen tekemiseen ja säilömiseen liittyville keksinnöille sekä ilmastonmuutoksen
hillitsemistä kaikkien elinkeinojen toimesta, mahdollisimman monin keinoin. Yksi
Lapin näköpiirissä olevista haasteista on kasvava osaajapula. Suomessa väki vanhenee ja eläköityy koko maassa. Nuoret pakkaavat kasvukeskuksiin ja väkimäärä
Lapissa vähenee. Lappi käy kilpailua vähenevistä osaajista koko muun Suomen
kanssa. (Tilastokeskus 2021) Nuoret tekevät koulutus- ja uravalintoja omien mielenkiintojensa, kokemustensa ja saatavilla olevan tiedon perusteella. Tuottamalla
tietoa ja tarjoamalla kokemuspohjaista oppimista tarjoamme lapsille ja nuorille
mahdollisuuden valita lumeen liittyvä koulutuspolku, sitten tulevaisuudessa.

Tällaisen yhteistyön toivoisi jatkuvan seuraavina vuosina ja toivottavasti
joskus saisimme järjestettyä samanlaisen tapahtuman koko koululle. –
Ville Vanhanen, Ounasrinteen koulu
EAKR-rahoituksen saaneiden hankkeiden tulee pyrkiä edistämään toiminta-alueensa kehitystä. Korkeakouluilla aluekehittäminen näyttäytyy usein yhteistyönä
yritysten, alueen eri organisaatioiden ja aikuisväestön kanssa. Lapset ja nuoret
ovat kuitenkin ne tulevaisuuden voimat, jotka vastaavat yrityksistämme, organisaatioistamme ja ovat tuleva aikuisväestö. Arktinen lumi -hanke on rohkeasti
lähtenyt kokeilemaan yhteistyötä perusopetuksen kanssa. Saatujen kokemusten
perusteella voidaan todeta, että yhteistyötä kannattaa jatkaa. Kuten Ounasrinteen koulun opettaja toteaa (2021): “Jos tulevaisuudessa on mahdollisuutta, niin
tapahtumasta voisi tehdä isomman ja käsittää useamman vuosiluokan”. Toimintaa
voidaan monipuolistaa entisestään esimerkiksi toimintamuotojen ja opetettavien
aineiden osalta. Kehitettävää löytyy materiaalien ja toiminnan hiomisessa. Peruskouluikäisten lasten ja nuorten kanssa toimiminen on monelle ammattikorkeakoulun asiantuntijalle varmasti ns. hyppy tuntemattomaan. Materiaalien tuottamisessa voidaan eri ikäkaudet ja heidän taitotasonsa pyrkiä huomioimaan entistä
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paremmin. Silti, suositamme rohkeasti kokeilemaan yhteistä toimintaa lasten ja
nuorten kanssa muidenkin hankkeiden parissa.
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Kestävää lunta

Artikkeli on aikaisemmin julkaistu Lumen -lehden 3/2020 teemaartikkelina

Harvinaisen lämmin syksy on jälleen kerran konkretisoinut ilmastonmuutoksen
mukanaan tuomia muutoksia niin Suomessa kuin Lapissa. Yhä useampi taho yhä
useammalla alalla on ottanut tavoitteeksi pyrkimyksen kohti kestävää toimintaa.
Meillä pohjoisessa lumeen liittyy paljon suoraa liiketoimintaa sekä välillistä liiketoimintaa. Lumi on tärkeässä osassa niin matkailussa kuin monissa urheilulajeissa. Pyrkimys kestävään toimintaan ja ympäristön parempaan huomioimiseen
on teema, joka puhuttaa ja jonka eteen tehdään töitä myös lumesta elävillä aloilla.
Tässä artikkelissa pohjustamme, mitä kestävä kehitys on ja miten se liittyy
lumeen. Avaamme keskustelua siitä, mitä eri toimijat voivat kestävän kehityksen
eteen tehdä ja kenelle se kuuluu tai näkyy?

27

Kestävä kehitys ja lumi
Yk:n jäsenmaiden kestävän kehityksen Agenda 2030-tavoiteohjelmassa kestävän kehityksen tavoittelussa tulee ottaa huomioon tasavertaisesti niin ympäristö,
talous kuin ihminen (Suomen YK-liitto 2016). Lumen tuotanto sisältää kokonaisuutena niin edellisen talven aikana tuotettua ja kesän yli säilöttyä lunta kuin syksyllä ja talvella pakkasten saavuttua lumitykein tehtävää lunta. Lumen osalta kestävä tuotanto tarkoittaa monia asioita, kestävyyttä voidaankin lumen tuotannossa
tarkastella niin ympäristön, talouden kuin sosiaalisen näkökulman kautta.
Talvella pakkaskeleillä lumen tuotanto on varminta ja energiatehokkainta, ilman
lämmetessä kustannusten kasvu kiihtyy (Coath 2020). Lunta tehdään lumitykkien
avulla ja sitä sataa luonnostaan myös taivaalta. Edellisen kauden aikana tuotettua
lunta kasataan ja säilötään peitteiden, purun tai eristelevyjen alla. Tavoitteena on
saada lunta säilymään mahdollisimman pienellä hukkaprosentilla kesän auringonpaisteiden, helteiden ja vesisateiden yli seuraavan syksyn kylmenevien päivien ja
öiden saapumiseen saakka.
Seurantatutkimuksen mukaan vuotuinen havaintoihin perustuva lumisademäärä
on kokonaisuudessaan kasvanut Pohjois- ja Itä-Suomessa ja vähentynyt Etelä- ja
Länsi-Suomessa. Lumisademäärä kuitenkin Lapissakin pienenee syys- ja kevätkuukausina ja lumipeitepäivien osalta on laskeva trendi vaikuttaen juuri syys- ja
kevätkausiin. (Luomaranta, Aalto ja Jylhä 2019.) Vaihtelu eri vuosien välillä on
suurta, jonka vuoksi tuotetulla- ja säilölumella voidaan tukea syys- ja kevätkuukausien ennakoinnin haasteita ja pienenevää lumimäärää.
Säilöttyä lunta käytetään erityisesti syksyn ja alkutalven tapahtumien ja lumeen
liittyvän toiminnan aloituksen ennakoitavuuteen ja varmistamiseen. Esimerkiksi
marraskuussa avattava ensilumenlatu ja muut ensilumeen liittyvät tapahtumat
varmistavat hiihtokauden aloituksen. Vastaavasti säilölumi ja tuotettava tykkilumi pidentävät rinnekeskusten kautta erityisesti syyskaudella ja turvaavat siten
kauden aloitusta ja ennakoitavuutta. Toisaalta lumilinnan ja muiden lumirakennelmien näkökulmasta lumen tuottamisen taustalla on koko toiminta-ajatuksen
turvaaminen, eli lumirakentaminen. Tuotettava lumi jatkaa kautta myös keväällä,
erityisesti jos lunta ei ole riittävää määrää talven aikana luonnostaan satanut maahan.
Näillä säilöttyyn ja tuotettuun lumeen liittyvillä toimenpiteillä on vaikutusta
toki elinkeinoihin ja talouden kestävyyteen, mutta myös puhtaasti sosiaaliseen
kestävyyteen. Koska kaudet ovat kausiluontoisia, voidaan lumisen ajan sesonkityöntekijöiden työsuhteiden ajoitus varmistaa tuotetun ja säilötyn lumen avulla.
Taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys lisääntyvät, kun ihmiset voivat ennakoida
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työkauttaan. Myös matkailijoille ja talviurheilijoille säilötyllä lumella on merkitystä. Matkailijat pääsevät kokemaan edes osin lumen taikaa, kun taas urheilijat
voivat aloittaa kautensa aikataulun mukaisesti.
Näistä syistä lumen tuottaminen on tärkeää taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta. Koska lumen tuottaminen sitoo tuotantoon ympäristöä
kuormittavia tekijöitä, on myös tuotannossa otettava ympäristön näkökulma huomioon. Ympäristön näkökulmasta lumen kestävä tuotanto tarkoittaa muun muassa
tykkien ja peitteiden tutkimista, sähkönkäytön optimointia ja uusiutuvan sähkön
käyttöä sekä erilaisia valintoja tuotantoon ja laajemminkin elinkeinoon liittyvien
tekijöiden kautta. Tavoitteena on tuottaa vähemmällä enemmän, tunnistaen tavoitellun tuotantomäärän.

Tapoja esittää kestävän kehityksen eteen tehtyä työtä
Itse lumen säilöminen turvaa kestävää kehitystä talouden ja sosiaalisen näkökulman osalta. Koska lumivarmuus on ilmastonmuutoksen myötä muuttunut
aikaisempaa vaikeammaksi ennakoida, on entistä tärkeämpää turvata alkutalven
elinkeinojen toteutumista käyttämällä edelliseltä talvelta säilöttyä lunta. Lumen
kestävän tuotannon osalta myös ympäristön näkökulmaan tulee panostaa.
Itseasiassa monissa lumeen liittyvissä elinkeinoissa tehdään paljon työtä kestävän kehityksen varmistamiseksi. Esimerkiksi Kemin lumilinna (2020) ja Lapland
Hotels (2020) hyödyntävät laajasti erilaisia uusiutuvan energian lähteitä ja Ruka
(2020) toteuttaa yhteiskuntavastuuta tukemalla sekä paikallisten lasten ja nuorten
lumiharrastusta että säilyttämällä lumileikkiperinnettä, muutama mainitaksemme.
Oletamme, että työtä kestävän kehityksen eteen tehdään jo monissa paikoissa.
Jotkin yritykset ottavat ensimmäisiä askeliaan kohti kestävämpää toimintaa, toiset
ovat tehneet työtä esimerkiksi energiatehokkuuden tai oman alueen hyvinvoinnin
eteen jo pitkään. Jostain syystä vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat kuitenkin
asioita, mistä harva lumialan yritys verkkosivuillaan kertoo. Kiinnostus kestävän
kehityksen eteen tehdystä työstä on yleisesti kasvanut, joten olisi myös liiketoiminnan kannalta järkevää tuoda tämä työ näkyväksi.
Lumen kestävän tuotannon eteen tehtyä työtä on mahdollista helposti tuoda esiin
konkreettisin esimerkein, erilaisin sertifikaatein tai vaikkapa kansallisen Visit Finlandin myöntämän vastuullisen matkailun sertifikaatin kautta. Lapissa matkailu
on yksi merkittävä elinkeino, joten lumen tuotanto tukee vahvasti matkailua.
Myös Visit Finland suosittelee ympäristöohjelmiin tutustumista, kestävän kehityksen ohjelmiin liittymistä ja sertifiointia sekä sertifiointilogojen mukaan ottamista yrityksen viestintään (Visit Finland). Serfitiointi sekä jäsentää toiminnan
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rakentamista kestävästi että auttaa tehdyn työn viestinnässä asiakkaille ja sidosryhmille. Asiakkaan ostopäätökseen positiivisesti vaikuttavia asioita ei kannata
jättää viestimättä.

Käytännön esimerkit konkreettisesti nettisivuilla
Konkreettisten toimenpiteiden ja havainnollistavien vertailujen esille tuominen
on hyvä tapa kestävän kehityksen eteen tehdyn työn näkyväksi tekemiselle. Ei
riitä, että väittää toimivansa vastuullisesti, sillä kuka nyt itseään vastuuttomaksi
sanoisi. Konkreettisilla esimerkeillä tehty työ voidaan havainnollistaa niin että
ulkopuolinenkin ymmärtää teon merkityksen. Esimerkiksi led valoihin panostamalla tuotettu säästö sähkönkulutuksessa 269 280 kWh (Levi 2020) tai uusiutuvista luonnonvaroista tuotettavan sähkön käyttöön siirtyminen (Ruka 2020) ovat
helposti ymmärrettäviä toimenpiteitä. Myös asiakkaiden turvallisuuteen panostaminen turvallisuuden ohjausjärjestelmällä ja henkilöstön turvakoulutuksilla kertovat konkreettisista toimista (Lapland Hotels 2020).

Sertifikaattien voima
Ollakseen vastuullinen, täytyy olla myös luotettava. Osana vastuullisuutta ja kestävän kehityksen edistämistä on toiminnan avoimuus. Ulkopuolisen tahon myöntämä sertifikaatti todentaa tehokkaasti yrityksen oman sanoman: toimimme, niin
kuin lupaamme. Yrityksen näkökulmasta erilaiset sertifikaatit eivät vain todenna
laatuvaatimusten mukaista toimintaa, vaan ne myös auttavat ohjaamaan toimintaa
tavoitteellisesti. Sertifikaatti tuo mukanaan liudan erilaisia vaatimuksia ja standardeja ja usein myös polun kohti seuraavaa tasoa.

ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä
ISO 14001 -ympäristöstandardin tarkoituksena on auttaa yrityksiä toteuttamaan
omaa ympäristöstrategiaansa ja samalla huomioimaan toimintaympäristön haasteet, lainsäädännön, asiakasvaatimukset ja ympäristöriskienhallinnan. Standardin
mukainen ympäristöjohtamisjärjestelmä auttaa niin ympäristötietoisuuden kasvattamisessa yrityksen sisäisesti, kuin sen viestimisessä ulkoisesti. (Eurofins 2020.)

Vastuullisen matkailun serfitikaatti
Sustainable Travel Finland on Visit Finlandin myöntämä merkki kestävän mat-
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kailun puolesta. Merkki sekä ohjaa yrityksiä toimimaan kestävästi 7-askeleen
kehittämispolkua pitkin, että helpottaa kestävän matkailun tarjonnasta viestimistä markkinoinnillisesta näkökulmasta. Saadakseen merkin, yrityksen on muun
muassa sitouduttava kestävän matkailun valtakunnallisiin periaatteisiin, laatimaan kaikkia kestävyyden osa-alueita koskettavan kehittämissuunnitelman sekä
viestimään kestävän matkailun toimenpiteistä. (Visit Finland 2020.)

Lopuksi
Energiatehokas arktinen lumi -hankkeessa (2020) tarkastelun kohteena on lumen
tuottamisen energiatehokkuus sekä arktisen olosuhdeosaamisen ja alueen yritysten mahdollisuuksien kehittäminen. Hankkeessa myös edistetään lumen tuotannon kestävyyttä tuottamalla sitä ohjaava toiminnanohjausjärjestelmä. Toiminnanohjausjärjestelmän avulla voidaan varmistaa, että lumen tuottajat ja sen tilaajat
kohtaavat toisensa sekä lunta tuotetaan mahdollisimman kestävästi: lunta tuotetaan ja säilötään oikea määrä, oikeaan aikaan ja mahdollisimman pienellä hukkaprosentilla. Yhtenä tehtävänä hankkeessa on tietoisuuden lisääminen kestävästä
lumiosaamisesta sekä aiheesta ja toimenpiteistä viestiminen. Tehdään kestävän
kehityksen eteen tehty työ lumen ympärillä näkyväksi.
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Niko Niemisalo

Hyvät uusiutuvan energian
ja energiatehokkaiden
ratkaisujen käytänteet
Kaksitoista ensimmäistä hyvää käytännettä Energiatehokkaan
arktisen lumen hankkeesta

Energiatehokas Arktinen Lumi -EAKR hankkeessa (A75522, 2019-2022) kerätään tietoa Ounasvaaran keskuksen ja laajemminkin koko Lapin alueen lumeen
liittyvistä mahdollisuuksista. Hankkeessa myös ennakoidaan tulevaa talvilajien ja
lumen ja jään osaamisen lisäämiseksi. Hankkeessa vastataan tätä kautta ennakoivasti tuleviin mahdollisesti lumettomiin syksyihin ja vähälumisiin talviin.
Hankkeessa selvitetään vuosina 2019-2022 yhteistyössä alan yritysten kanssa
Ounasvaaran ja Lapin alueen mahdollisuuksia talvilajien, lumi- ja jäärakentamisen sekä urheilun ja liikunnan näkökulmista. Lumiteeman kansainvälinen potentiaali on suuri, ja hanke tähtääkin liikunta-alan vahvistamiseen myös kansainvälisissä kumppanuuksissa. Hanke tuottaa parempaa arktista olosuhdeosaamista ja
verkostoi alan yrityksiä.
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Kuva 1. Very Finnish Problems
-Facebook sivusto huomioi suomen
kielen lumitermistön erikoisuuden.
Lähde: https://www.facebook.com/
veryFinnishproblems 7.4.2021

Green deal rakentaa
tulevaa
Green deal ja ympäristön kestävyystavoitteet ohjaavat nyt ja jatkossa vahvasti TKI-kehittämistä Euroopassa.
Se koskee myös lumihanketta. Aihe
on monelle outo ja vieras, tai vaatii ainakin uudenlaista perehtymistä
ja pohtimista. Käsitteellisesti Green
Deal viitannee Yhdysvaltojen presidentin Franklin D. Rooseveltin (1882-1945) lanseeraamaan uuteen jakoon (New
Deal), jossa julkisilla investoinneilla ja lainsäädännön uudistuksilla pelastettiin
Yhdysvaltoja suuresta lamasta. Tämä tapahtui talouden laskusuhdanteessa ennen
toista maailmansotaa. Arvelen, että Green deal-termi on tätä historiallista perua ja
ajatusmalleissa on tietoisesti haettu samankaltaisuutta. Miksi muuten puhuttaisiin
”diileistä”. Deal-ajattelussa, näin siis asiaa tulkitsen, yhteiskunnan rakenteiden
uhatessa sortua, rakennetaan vahva elvyttävä väliintulo julkisella resurssilla. Tällä
kertaa Euroopan unionin satsaukset tehdään myös ja ennen kaikkea ympäristökärki edellä. Näin ollen Suomenkin koronaelvytystoimet suuntautuvat vahvasti
kestävän kehityksen aiheisiin ja liiketoimintaan 2020-luvulla ja jatkossakin. Arvio
on, että puolet ns. kasvupaketista kohdistuisi ilmastonmuutoksen torjuntaan eli
puhutaan noin 1,3 miljardin euron julkisesta subventiosta pelkästään Suomessa

Kuva 2. Kasvupaketin painopisteet 5.3.2021 Valtionvaraiministeriön
infotilaisuudessa. Lähde: Valtionvarainministeriö 2021.
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(EU:n Green Deal sivusto 2020). Kyseessä on siis merkittävä julkinen ohjausmekanismi, joka muuttaa yhteiskuntaa parempaan suuntaan.

Menetelmällisistä valinnoista hankkeessa
Tutkimusmenetelmistä tapaus- eli case-tutkimus voi auttaa hahmottamaan alustavasti tällaisia jollakin tapaa uusia aihepiirejä (Hirsjärvi 2009, 134-135). Tapaustutkimusta on sovellettu väljänä menetelmällisenä kehyksenä laajemminkin tässä
hankkeessa. Tapaustutkimus on laadullista ja tutkii yksittäisiä tapahtumia, jotka
saattavat olla tärkeitä tarkasteltavan aiheen kannalta. Prosessin edetessä sitten
nähdään, onko niiden merkitys se, mikä alussa oletettiin. Odellin (2001) mukaan
tapaustutkimus voi olla puhtaasti kuvailevaa, jotta tärkeän tapahtuman tarina saadaan talteen asiasta kiinnostuneelle yleisölle. Tai se voi mennä yhtä askelta pidemmälle, eli olla alustavana esimerkkinä teoriasta, siis eräänlaista uuteen aihepiiriin
tutustumiseen valmistelevaa työtä (ks. Odell 2001, 162-163.). Nämä sopivat myös
lumiaiheen ja kestävän kehityksen aiheen tarkasteluun, tässä kuvatulla tavalla.
Olemme hankkeessa soveltaneet melko vapaasti tapaustutkimuksen näkökulmaa
nimeämällä lähtökohtaisesti joka kuukausi yhden hyvän käytänteen energiatehokkaasta lumesta tai asiasta, joka muuten sivuaa energiatehokkuuden ja uusiutuvan
energia, tai ylipäätään kestävän kehityksen aiheita. Tässä artikkelissa esitellään
kaksitoista ensimmäistä tapaustamme, eli ensimmäiset hyvät käytänteemme.
Esittelyssä on käytetty erilaisia ja eritasoisia lähteitä ja joissakin tapauksissa on
referoitu jo aikaisemmin julkaistua lehtiartikkelia tai muuta uutista. Referointien
yhteydessä tämä on ilmaistu erikseen. Hyvien käytänteiden nostoja tehdään jokaiselta hankkeen toteuttamisen kuukaudelta. Jatkossa painotetaan ainakin hankkeen
kestävän kehityksen verrokkialueita eli Oulua, Lahtea ja Jyväskylää, käydään läpi
muutama hedelmällinen hankenosto toimintalinjaltamme ja haastatellaan muutamaa alan keskeistä yrittäjätoimijaa. Näistä aineksista rakentuvat vuoden 2021
hyvät käytänteet – työ, joka on parhaillaan jo käynnissä.

12 ensimmäistä hyvää käytännettä
Hyvä käytänne n:ro 1 (tammikuu2020):
Matkusta virtuaalisesti!
Energiatehokas Arktinen Lumi -hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan konkreettisesti vähähiilisiä ja energiatehokkaita ratkaisuja. Hanke toteuttaa seutukunnallisia
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tapaamisia aina kun mahdollista joko etävälineillä tai muuten mahdollisimman
tehokkaasti ja ekologisesti (esimerkiksi kimppakyydit, kävely tai pyöräily). Osana
toteutusta tuotetaan ekologisen ja tehokkaan virtuaalikokouksen toimintamalli.
Malli on ladattavissa lähitulevaisuudessa hankkeen verkkosivuilta. Hyödynnä siis
aktiivisesti etäkokouksia ja uusinta teknologiaa, ja jos mahdollista siirry lähellä
pidettäviin kokouksiin ekologisesti kestävin keinoin kuten kävellen, pyöräillen,
hiihtämällä tai rullalaudalla!
• Hyviä tapoja toimia – toimintamalli ekologisille ja tehokkaille etäkokouksille:
• valmistele osallistujat eli toimita ennakkoon materiaalit
• varaa itsellesi (ja kehota muitakin varaamaan) rauhallinen kokouspaikka
• kännykät äänettömälle
• pitkää pinnaa ja huumoria mukaan, jos tekniikka tökkii
• videot ovat hyvä lisä mutta saattavat olla teknisesti ongelmallisia
• pidä puheenvuorot lyhyinä ja esitykset selkeinä
• seuraa aktiivisesti tekniikan kehitystä ja mukaudu rakentavasti siihen

Hyvä käytänne n:ro 2 (helmikuu2020):
Deal with the Green Deal!
Energiatehokas Arktinen Lumi -hankkeessa kehitellään ja pilotoidaan konkreettisesti vähähiilisiä ja energiatehokkaita ratkaisuja lumitematiikkaan liittyen. Hanke
toteutuu osana alueen koheesiotoimenpiteitä, mutta sen puitteissa seurataan ja
rakennetaan myös yleiseurooppalaisia ratkaisuja. ”Green Deal” ohjaa aluepolitiikkaa ja kaikkea unionin toimintaa jatkossa. Se on tärkeää yhteisen tulevaisuuden
näkökulmasta. Green Deal on toimenpideohjelma, jolla toteutetaan vihreä transitio Euroopan mantereella ja näytetään samalla hyvää esimerkkiä muille maapallon osille. Meidän mielestä todelliset vihreät ratkaisut ovat arkisia. Lumihanke
noteeraa Green Dealin kaikessa toiminnassaan (EU:n Green Deal sivusto 2020.)

Hyvä käytänne n:ro 3 (maaliskuu2020)
Ongelmasta mahdollisuudeksi!
Energiatehokas Arktinen Lumi –hanke tähtää siihen, että EU:n asettamiin kestävän kehityksen tavoitteisiin suhtauduttaisiin myönteisesti ja niiden toteuttami-
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sesta (energiatehokkuus, vähähiilisyys) syntyisi uutta liiketoimintaa ja kasvua
Suomeen. Nostamme kuukauden hyväksi käytänteeksi suomalaisen merenkulkualan suuryrityksen Wärtsilän tavan toimia EU:n rikkidirektiivin päivityksen
yhteydessä. Asiassa Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO päätti syksyllä 2008
ryhtyä rajoittamaan laivaliikenteen typenoksidi- ja rikkioksidipäästöjä sekä pienhiukkasia. Tämän pohjalta EU päätti korjata rikkidirektiiviä siten, että se on linjassa IMO:n ohjeistuksen kanssa. Rikkidirektiivin muutos nähtiin jatkossa isoksi
ongelmaksi teollisuudelle ja merenkululle Suomessa. Rikkipäästöjen pesemisessä
nähtiin myös liiketoimintamahdollisuuksia, ja Wärtsilä onkin luonut tästä uuden
sektorin liiketoiminnassaan. Lapin Kansan artikkelissa (E. Aho 4.3.2020) Wärtsilän teknologiajohtaja Juha Kytölä toteaa, että ”niille (pesureille) on ollut maailmalla todella paljon kysyntää ja Wärtsilä on pesurimarkkinoiden ykkönen. Tämän
vuoden alusta maailman merillä täytyy jokaisen käyttää rikkipesuria tai siirtyä
puhtaampiin polttoaineisiin. Mikä vielä kymmenen vuotta sitten tuntui utopialta,
on nykyään todellisuutta”.
Lähde: käytännettä varten on referoitu artikkelia Aho 2020.

Hyvä käytänne n:ro 4 (huhtikuu2020)
Mitä ovat Uusiutuva energia ja energiatehokkuus?
Energiatehokas Arktinen Lumi –hanke toteutuu EAKR-ohjelman ”Uusiutuvan
energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen” erityistavoitteen tuella
(erityistavoite 3.2.). Siksi meidän on tärkeätä tietää, mitä uusiutuva energia ja
energiatehokkuus tarkoittavat.
Uusiutuva energian osuus Suomen energiankäytöstä on noin kolmannes. 2020
tavoite 38 % energian loppukulutuksesta. Voimassa olevan hallitusohjelman linjauksena on, että määrä olisi yli 50 % jo 2020-luvulla. Perinteisten uusiutuvien
energialähteiden ohella nousussa ovat muun muassa liikenteen biopolttoaineet,
aurinkosähkö ja -lämpö sekä mahdollisesti biohiili.
Energiatehokkuus tarkoittaa suoritteen, palvelun, tavaran tai energian tuotoksen
ja energiapanoksen välistä suhdetta. Energiatehokkuutta parannetaan teknisillä,
ihmisen käyttäytymiseen liittyvillä ja/tai taloudellisilla muutoksilla. Energiatehokkuuden paranemisesta seuraa energiansäästöä, joka kuvaa säästetyn energian
määrää.
Ohjelmakaudella on toteutettu lukuisia aihepiirin hankkeita sekä julkisella että
yksityisellä sektorilla. Tarkoituksemme on haastatella hanketoteuttajia eri sekto-

37

reilta Manner-Suomen alueelta kevään ja kesän 2020 aikana. Jos sinulla on tiedossasi näihin aiheisiin liittyviä hyviä käytänteitä tai muita kehittämisen ideoita,
ole välittömästi yhteydessä hanketoteuttajiin tai projektipäällikköön (niko.niemisalo@lapinamk.fi).
Lähde: huhtikuun hyvää käytännettä varten on referoitu lähdettä Gynther (2016).

Hyvä käytänne n:ro 5 (toukokuu2020)
Kuntakohtainen kasvihuonekaasutase kertoo hiilinielujen ja päästöjen suhteesta
Kuinka voidaan arvioida kuntatasolla eri toimintojen ekologisia vaikutuksia?
Tähän on olemassa erilaisia laadullisia ja määrällisiä mittareita. Yksi määrällinen mittari (kvantitatiivinen mittari) on kuntakohtainen kasvihuonekaasutase.
Se saadaan vertailemalla ihmisen toiminnan aiheuttamia päästöjä sekä luonnon
omia päästöjä ja vastaavasti hiilen nieluja. Rovaniemellä hiilinielut ovat hyvällä
tasolla. Hiilinielu tarkoittaa tilannetta, jossa hiilidioksidia sitoutuu kasvillisuuteen
tai maaperään enemmän kuin sitä vapautuu.
Kun tavoitellaan kansallisia ja kansainvälisestikin asetettuja tavoitteita (esimerkiksi YK:n Kestävän kehityksen tavoitteet sekä EU:n Green Deal) hillitä ilmastonmuutosta, hiilen sidonnan maksimointi ja hiilen vapautumisen minimointi ovat
keinoja päästä sitä kohti. Rovaniemellä on tehty selvitys kuntakohtaisesta kasvihuonekaasutaseesta keväällä 2020. Siinä kävi ilmi, että Rovaniemellä hiilinielu on
kolminkertainen verrattuna kaupungin alueen kasvihuonekaasupäästöihin. Tämä
arviointi tukee kaupungin tulevaisuuden suunnittelua, mm. maankäytön, yhdyskuntasuunnittelun sekä matkailualan kehittämisen näkökulmista.
Käytännettä varten on referoitu Lapin Kansan artikkelia Leppänen (2020).

Hyvä käytänne n:o 6 (kesäkuu2020)
Marraskuu on Snowember!
Lumi on Lapin matkailuvaltti. Alueen yritykset, urheiluseurat, oppilaitokset,
matkailun kehittäjät ja paikalliset liikkujat toteuttavat marraskuun 2020 aikana
sarjan tapahtumia Marraskuu – Snowember nimekkeen alla. Marraskuun aikana
järjestetään useita tapahtumia ja kilpailuja maastohiihtoon, alppihiihtoon ja talvilajeihin liittyen. Tarkoitus on tehdä lunta ja lumilajeja näkyväksi kaupunkilaisille. Kohderyhmänä ovat paitsi aktiiviliikkujat myös uudet harrastajaryhmät. Tar-
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koitus onkin aktivoida myös uusia harrastajia ja alan yrityksiä lumilajien pariin.
Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa: https://www.facebook.com/arktinenlumi
www.snowember.fi

Hyvä käytänne n:o 7 (heinäkuu2020)
Biojätteestä polttoaineeksi
Energiatehokas arktinen lumi -hanke toimii uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen toimintakentässä. Koska aihepiiri on uusi ja konkreettisia kokemuksia ei ole valtavan laajasti aiemmilta vuosilta, hankkeen puitteissa pyritään
oppimaan muiden aineiden ja aiheiden energiatehokkuushankkeista ja -toimista.
Heinäkuun hyvänä käytänteenä nostamme esiin Napapiirin Residuumin uuden
toimintamallin, jossa biojätteestä tuotetaan polttoaineena käytettävää biokaasua.
Jäteautot tyhjentävät kuorman Alakorkalon biojäteasemalle, josta ne kuljetetaan
Ouluun Gasum Oy:n biokaasulaitokselle. Lopputuotteena saatavalla biokaasulla
voi tankana esimerkiksi auton tai lämmittää koteja. Jäännöksenä oleva aines voidaan hyödyntää lannoitteena.
Käytännettä varten on referoitu lähdettä Komposti (2020).

Hyvä käytänne n:o 8 (elokuu2020)
Lapin AMK siirtyy vihreän sähkön käyttöön
Energiatehokas arktinen lumi -hanketta toteuttaa Lapin ammattikorkeakoulu.
Sähköntuotanto on yksi aikamme suurista kysymyksistä. Hankkeen tavoitteiden
eli uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden kannalta (EAKR TL 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen) onkin ilo huomata,
että myös toteuttajaorganisaatio siirtyy vuonna 2020 vihreän sähkön käyttöön.
AMKissa on tehty lakisääteinen suurten yritysten energiakatselmointi. Hiilidioksidikuorman keventämiseksi Lapin AMK ostaa jatkossa vihreää sähköä, jota tuotetaan vesivoimalla ja jonka päästöluokka on 0.
Käytännettä varten on referoitu lähdettä Lapin amk (2020).

Hyvä käytänne n:o 9 (syyskuu2020)
Verkostoidu kaikkiin ilmansuuntiin: Barentsin alueen energiatehokkuuden
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edistäminen monialaisena yhteistyönä (kirj. Milla Hirvaskari ja Niko Niemisalo)
Barentsin alue on Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän välinen yhteistyöalue. Se
syntyi kylmän sodan jälkeen ja aloitteen keskiössä oli vastata kansainvälisen järjestelmän muutokseen Euroopan pohjoisella alueella. Barentsin yhteistyön syntymään vaikutti Mihail Gorbatsovin ajattelu, jossa sallittiin yhteistyötä myös länteen
esimerkiksi Kuolan alueen ympäristöongelmien ratkaisemiseksi. Alueen ongelmia
ja mahdollisuuksia on ratkaistu erilaisille EU-projektirahoituksilla, kuten TACIS
ja ENI Kolarctic 1990-, 2000-, 2010- ja 2020-luvuilla. Lapin ammattikorkeakoulu
toteutti 2013-2015 aikana energiatehokkuusteemaisen ENERU-hankkeen monialaisena yhteistyönä.
ENERU-hankkeen tavoitteena oli siirtää tietoa, menetelmiä ja käytännön tietoa
energiatehokkuudesta ja uusiutuvan energian ratkaisuista alueella. Mukana olivat
Bionova Consulting Oy, Iin Micropolis Oy, Piteån kunta, Ammattiopisto Lappia,
Bothnian Arc, Kuolan tiedekeskus sekä Kantalahden, Apatiitin ja Kirovskin kaupungit. Hanketta rahoittivat Kolarctic ENPI ohjelma, sekä Norrbottenin lääninhallitus ja Lapin liitto. Hankkeessa vertailtiin Suomen, Ruotsin ja Venäjän käytäntöjä ja säädöksiä, jotka koskevat mm. energiakatselmuksia, energiatodistuksia,
sekä rakentamis-, lämmitys-, ilmastointi- ja sähköistysratkaisuja sekä selvitettiin
energiatehokkuusalan yrityksiä ohjelma-alueelta sekä aiheeseen liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia.
Hyvässä käytänteessä on hyödynnetty lähdettä Hirvaskari ja Geraschenko (2015).

Hyvä käytänne n:o 10 (lokakuu2020)
Kestävä kehitys Iin kunnassa
Iin kunta sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla ja siellä asuu noin kymmenentuhatta
ihmistä. Ii päätti jo vuosia sitten tehdä ilmastolupauksen ja leikata 80 prosenttia
kaikista kunnan alueen hiilipäästöistä vuoteen 2020 mennessä. Ii onkin vähentänyt ¬hiilidioksidipäästöjään nopeammin kuin mikään muu Suomen kunta, ja se
tuottaa energiaa kymmenen kertaa enemmän kuin kuluttaa. Se on myös päättänyt
luopua öljystä ja siirtyä uusiutuviin energialähteisiin. Iin kunta on hyvä esimerkki
siitä, kuinka kuntatasolla voidaan päästä energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian kannalta hyviin tuloksiin. Hienoa toimintaa Ii!
Hyvässä käytänteessä on referoitu lähdettä Apu (2019).
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Hyvä käytänne n:o 11 (marraskuu2020)
Metsäteollisuuden jätevesien energiatehokas esikäsittely (Savonia ammattikorkeakoulu)
Savonia AMK toteutti vuosina 2015-2017 Metsäteollisuuden jätevesien esikäsittely -hankkeen. Hankkeessa oli tavoitteena tehostaa sellu- ja paperitehtaitten
jätevesien käsittelyprosessia siten, että jäteveden sisältämää orgaanista kuormitusta saadaan vähennettyä entistä kustannustehokkaammin ja samalla parantaen
prosessin energiahyötysuhdetta merkittävästi. Jätevesiprosessin toimintaa tehostetaan kehittämällä prosessiin tulevan veden esikäsittelyä soveltaen siihen anaerobista jätevesiprosessia (UASB-teknologia: Upflow Anaerobic Sludge Blanket
Reactor) orgaanisen kuormituksen vähentämiseen.
Samanaikaisesti laitteistolla saadaan tuotettua lisäksi metaania (biokaasu) jäteveden sisältämien orgaanisten yhdisteitten hajotessa anaerobisissa olosuhteissa
mikrobiologisesti. Orgaanisen kuormituksen leikkaaminen UASB-teknologian
avulla vähentää myös lähtökohtaisesti jätevesiprosessista muodostuvan lietteen
syntymääriä vähentäen samalla myös lietteen jälkikäsittelyn tarvetta. Lisäksi esikäsittely vähentää merkittävästi varsinaisen jäteveden puhdistamon prosessien
kemikaali- ja energiakulutusta. Näillä tekijöillä on mahdollista saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä jätevesien ja lietteiden käsittelyyn, sekä parantaa huomattavasti prosessin energiahyötysuhdetta.
Tässä tapauksessa näkyy hyvin se, että kestävyystoimenpiteillä on saatu aikaan
myös taloudellista hyötyä. Savonia ammattikorkeakoulun tapauksessa on säästetty kustannuksia. Tähän meidänkin tulee lumihankkeen toimenpiteillä pyrkiä.
Hyvässä käytänteessä on referoitu METVI hanke-esittelyä (2021) RR tietopalvelussa.

Hyvä käytänne n:o 12 (joulukuu2020)
Liikennebiokaasun tuotanto uusiutuvasta energiasta
Luonnonvarakeskus toteutti vuosina 2015-2017 Liikennebiokaasun tuotannon
hankkeen Kainuussa. Hankkeen tavoitteena oli biotalouden ja vähähiilisten liikkumismuotojen edistäminen käynnistämällä uusiutuvan liikennebiokaasun tuotanto Kainuussa.
Päätoimenpiteenä hankkeessa oli liikennebiokaasun jalostamiseksi tarvittavan
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puhdistus- ja tankkausaseman hankkiminen, prosessin vaiheiden opettelu ja optimointi liikennebiokaasun tuotannolle. Lisäksi hankkeessa etsittiin teollisia symbiooseja, suoritettiin tuotannon kestävyysarviointi, sekä esiteltiin tuotantoa ja biokaasua voimanlähteenä käyttäviä ajoneuvoja markkinoinnin ja demonstraatioiden
avulla. Hankkeen tuloksena Kainuun ensimmäinen liikennebiokaasua tuottava
puhdistus- ja tankkausasema on asennettu ja sen tuotanto käynnistetty.
Hankkeessa on tehty demonstraatiotoimenpiteitä, jotka vastaavat lumihankkeen
WP 2-pilotointiosuutta. Esimerkiksi tässä meillä on paljon opittavaa.
Hyvässä käytänteessä on referoitu VuoGas hanke-esittelyä (2021) RR tietopalvelussa.

Johtopäätöksiä
Tässä ovat lumihankkeen 12 ensimmäistä hyvää käytännettä. Ne julkaistaan myös
hankkeen verkkosivuilla, kuten myös tulevat hyvät käytänteet. Jo nämä ensimmäiset osoittavat, että teema on tärkeä ja erilaisia ratkaisuja ja näkökulmia siihen
on lukuisia. Aihetta tekevät monet toimijat ja on tosiaankin tarpeen tarkastella
ja vertaisoppia siitä, mitä muualla Suomessa ja myös Euroopassa tehdään. Energiatehokas arktinen lumi -hanke on ainutlaatuinen laboratorio lähteä miettimään
näitä kestävyyskysymyksiä Lapin näkökulmasta mutta koko Suomen ja Euroopan tilannetta silmällä pitäen. Meillä on tärkeätä saada hanke hienosti maaliin ja
nousta tiedon kärjen tasolle lumiteemassa. Silloin meillä on kerättynä ja analysoituna runsaasti mittaustietoa, kyselyitä ja haastatteluja sekä kokemustietoa Euroopan, Suomen ja etenkin Lapin muuttuvista lumiolosuhteista. Hanke todellakin
velvoittaa meitä toteuttajia ottamaan lumiaiheesta kopin!
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Kai Ryynänen

Lumen säilöntä ja
varastointi Suomessa

Lunta varastoidaan kesäkauden yli Suomessa lähinnä liikuntapaikkojen tarpeisiin.
Erityisesti ensilumen latuja ja laskettelurinteiden alkukausien varmistamiseksi eri
toimijat varastoivat lunta kesäkauden yli. Varastolumena voidaan käyttää luonnonlunta tai tekolunta. Tekolumi ts. tykkilumi tehdään käyttämällä lumitykkejä.
Lumi- ja jäärakennuskohteisiin, kuten lumilinnat ja -hotellit sekä veistokset säilöttyä lunta ei juuri ole käytetty. Näissä kohteissa lumi tehdään ennen rakentamisvaihetta ja siten varmistutaan lumen ominaisuuksien olevan halutunlaista.
Luonnonlunta varastoitaessa tulee huomioida se, että lumen tärkeimmät tekniset
ominaisuudet kiderakenne ja tiheys ovat erilaisia kuin käytettäessä tekolunta.
Lumimateriaali tulee tuntea säilöttäessä lunta. Tärkeä prosessi lumessa on metamorfoosi eli muodonmuutosilmiö. Luonnonlumen sataessa, se painaa aluksi n. 50
– 80 kg/kuutiometri. Heti kun lumi kasaantuu se alkaa muuttaa muotoaan lumikiteisiin kohdistuvien asioiden vuoksi. Alussa lumikiteeseen kohdistuu ns. tuhoavaa
metamorfoosia, jossa lumen kiderakenne hajoaa lumen sidosten rikkoontuessa.
Lumipartikkelit pienenevät, niiden sidospinta-ala kasvaa ja lumipartikkelit järjestäytyvät uudelleen. Lumikerroksessa olevat lumikiteet alkavat tiivistyä luonnollisesti omasta painosta ja tuulen vaikutuksesta. (Korhonen 1995, Mäkinen ja
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Kilpeläinen 2000.)
Tämän seurauksena lumikerroksen kantavuus lisääntyy, jolloin tapahtuu ns.
rakentavaa metamorfoosia tai aikakovettumista. Aikakovettumisessa lumihiutaleet muodostavat suurempia lumipartikkeleita ja lumikiteiden sidokset lujittuvat.
Tähän kantavuuden lisääntymiseen vaikuttavat aika, ulkoilmanlämpötila ja lumikerroksen tiheys. Ulkoilman lämpötilan ollessa 0 °C tai sen yli lumen sulamisesta
syntyy lumikerroksen pintaan vettä. Veden jäätyessä ulkoilman lämpötilan laskiessa, pintakerroksen tiheys ja kantavuus kasvavat. Tätä ilmiötä kutsutaan sulattavaksi metamorfoosiksi.
Lumen tiheys eli tilavuuspaino riippuu kolmesta tekijästä: lumipartikkelit (koko,
muoto, järjestäytyminen), lujuuden muuttuminen eli lujuuskehittyminen ajasta
riippuvana sekä ympäristön lämpötila. Lumivarastossa olevan lumen lujuus muuttuu koko rakenteen käyttöajan. Lumessa tapahtuu koko ajan muutoksia ulkoilman
lämpötilan ja ajan suhteen.
Luonnonlumen tiheys eli tilavuuspaino kasaan ajettaessa on likimain luokkaa
200-300 kg/m3, jos sille ei tehdä muita prosessointitoimenpiteitä. Lumen tiheyteen vaikuttaa muutamia keskeisiä tekijöitä, kuten lumen kiderakenne, ympäristön lämpötila, ilman suhteellinen kosteus sekä lumen ikä. Lumen ikä vaikuttaa
lumen lujuuskehittymiseen yhdessä ympäristön lämpötilan kanssa. Lumen tekijät
tarkkailevat lumessa olevan ilman määrä, siis samalla tulevat tarkkailemaan kiderakennetta. Tekolumen tiheys kasaan kerättynä vaihtelee 300 – 400 kg/m3. Taulukossa 1. ovat lumen käsittelyn vaikutukset lumen tiheyteen (RIL 2001).
Lumen käsittely

Luonnonlumi
Tiheys [kg/m3]
Lumi sellaisenaan
100 – 200
Kasaan kerätty lumi
200 – 300
käsittely lingolla tai seulontakau- 300 – 400
halla
käsittely moneen kertaan ja tiivistys 400 – 600
käsittely, tiivistys ja veden lisäys
-800
tiheyden kasvaminen tiivistettäessä 50 – 100
polkemalla

Tekolumi
Tiheys [kg/m3]
300 – 400
300 – 400
400 – 500
500 – 700
-800
50 – 100

Taulukko 1. Käsittelyn vaikutus lumen tiheyteen (RIL 2001).
Käytettävään lumeen vaikuttaa myös tuleva käyttö, mikäli halutaan varmistua riittävän puhtaasta lumesta, kannattaa käyttää tekolunta. Luonnonlunta kasattaessa
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lähes aina kasataan myös lumeen sekoittunutta muuta materiaalia, kuten esimerkiksi kiviä ja irtoroskaa.
Aiemmin tehtyjen lumen varastokokeiden mukaan kasaan kerätty luonnonlumi
ei säily kesän yli samassa määrin kuin tekolumi. Tosin kokeissa ei käytetty lumimäärä ole ollut riittävän suuri, jotta niistä olisi voisi tehdä luotettavia päätelmiä
luonnonlumen säilymisestä kaikissa lumivarastoissa.
Suurimmat toimijat ovat päätyneet käyttämään varastoinnissa tekolunta, joko
tekemällä sen erikseen talven aikana tai keräämällä esim. laskettelurinteessä talven lumet varastokasaan. Laskettelurinteistä kerätty lumi toki sisältää myös luonnonlunta ja mahdollista irtoroskaa.

Kuva 1. Lumitykit lumivaraston teossa, edessä matalapainetykki taustalla
korkeapaine. (K. Ryynäsen arkistot).

Hyvän lumivarastokasan paikka
Lumivarastoja on tehty lähinnä suorapohjaisille alustoille tai laskettelurinteisiin.
Varastointipaikka vaikuttaa kasan alapuolisiin olosuhteisiin siten, että kaltevilla
alustoilla voi muodostua vettä ohjaavia kanavia ja kerroksia, jotka edesauttavat
sulamista tietyissä olosuhteissa. Tasaisista alustoista on eri tekijöiden mukaan

47

paras sellainen, jossa on karkea sora/sepelikerros, jossa on pinta tampattu tai jäädytetty ennen varastokasan tekemistä. Tasaisissa alustoissa tulisi olla myös sulamisvesien ohjaus ja poisto alueelta mietittynä.
Myös asfaltoituja kenttiä on käytetty lumen varastointiin.

Kasan muotoilu ja peittäminen
Kasaan kerätty lumi pyritään muotoilemaan mahdollisimman kaarevaksi, jotta
varmistutaan kasan päälle tulevan veden poistuminen. Eri toimijat ovat käyttäneet
puolipallon tai ketjukäyrän muotoista muotoilua. Tärkeintä muotoilussa on se, että
saadaan mahdollisimman tasainen pinta lumen päälle mahdollisen kertyvän veden
estämiseksi. Muotoilussa voidaan käyttää kaivin- ja pyöräkoneita tai rinnekoneita
eli ns. tamppareita. Kaarevalla muodolla on kokemusten mukaan, myös tasaisin
lumen painuminen ja sitä kautta hallittu sulaminen kesän aikana.

Peittomateriaaleja
Perinteisin peittomateriaali on ollut sahanpuru. Myös kutterinlastua ja sahanpurun ja kutterinlastun yhdistelmää on käytetty. Toimijoiden mukaan sahanpurukerroksen tulisi olla kauttaaltaan vähintään 300 - 400 mm paksuinen. Sahanpurua
käytettäessä muodostuu lumen ja sahanpurun liitoskohtaan kerros, joka on kostea ja osittain myös jäätynyt. Sahanpurulla on havaittu olevan kosteutta tasaava
ominaisuus. Tämä perustuu puun hygroskopiaan eli kosteuden sitomisen ja luovuttamisen ominaisuuteen. Kasasta riippuen on sahanpurulla peitettyjen kasojen
keskimääräinen hävikki ollut kesän aikana 23 - 35 %. Hävikki on voinut olla myös
suurempi.
Sahanpurupeitteen ongelmana ovat käyttäjät maininneet sen, että poistettaessa
purua varastokasan päältä sekoittuu lumeen sahanpurua eikä kaikkea purua saada
pois. Toisaalta sahanpurun ja lumen sekoittunutta kerrosta voidaan tapauksesta
riippuen käyttää esimerkiksi tehtävän hiihtoladun alimpana kerroksena, jolloin
sahanpurusta ei ole haittaa. Ongelmaksi on muodostunut myös se, että osa sahanpurusta jäätyy ja uusiokäyttöä ei voida tehdä riittävästi seuraavina kausina. Muutamien toimijoiden mukaan joudutaankin vuosittain uusimaan keskimäärin puolet
sahanpurusta.
Sahanpurun kanssa, sen alla, voidaan käyttää jotain toista peittomateriaalia. Peittomateriaaleina on käytetty mm. paperikoneen viiraa, geoteksitiilejä (eli suodatinkankaita), kuvat 2. ja 3. Peittomateriaalilla yritetään varmistaa se, ettei lumi ja
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sahanpuru sekoitu keskenään. Materiaalista riippuen käsittely voi olla hankalaa
asennettaessa ja poistettaessa sekä aiheuttaa ylimääräistä työtä. Esimerkiksi käytettäessä sahanpurua sekä viiraa tai suodatinkangasta, on keskimääräinen hävikki
ollut kesän aikana 25 – 35 %.
Hävikin suuruuteen vaikuttavat useat eri tekijät, kuten kasan koko, muoto, kesäajan sääolosuhteet. Sääolosuhteissa vesisateilla elo-syyskuussa on sulamisen kannalta suuri merkitys lumen hävikissä. Hävikkiin vaikuttavat usea asia, joten ei
voida sanoa, että yksi tietty asia on merkittävin syy.

Kuva 2. Lumivarastokasa, johon asennetaan suodatinkangas sahanpurun alle.
(K. Ryynäsen arkistot).
Kuva 3. Lumivarastoja peitettynä. (K. Ryynäsen arkistot).
Muovin käyttämistä lumivaraston peittämiseen ei toimijat suosittele. Tämä johtuu
mm. siitä, että sahanpurun ja muovin väliin ei muodostu kerrosta, joka pitäisi
lumen paikallaan, ks. kuva 4.
Suomalainen Finnfoam yritys valmistaa Finnfoam INFRA-levyjä (Finnfoam
2021), joita voidaan myös käyttää lumivarastojen peitteinä. Snow Secure yritys (Snowsecure 2021) on yhdessä Finnfoamin kanssa kehittänyt menetelmän,
jossa INFRA-levyistä on muodostettu haitarimaisia peitteitä. Tätä menetelmää
on käytetty viime vuosina lumivarastokohteita. Snow Secure kehittää tuotteitaan
ja menetelmiä peitteen käyttöön. Yritys on patentoimassa menetelmäänsä. Snow
Securella on tarjolla menetelmiä rinnelumen ja latujen lumien varastointiin.
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Kuva 4. Sahanpuru valunut aumamuovin päältä. (K. Ryynäsen arkistot).
Lapin ammattikorkeakoulun on tehnyt yhdessä Rovaniemen kaupungin kanssa
Rovaniemelle tehdyissä lumivarastoissa seurantatutkimusta tällä menetelmällä
peitetyistä kasoista, ks. artikkeli Ounasvaaran säilötyn lumen seuranta.

Säilölumen käyttöönotto
Lumen käyttöönottovaiheessa poistetaan varastokasan päällä oleva peite joko
kokonaan tai osittain. Lumi siirretään käyttökohteeseen hyvinkin erilaisilla menetelmillä riippuen kohteesta. Jos lumi on varastoitu laskettelurinteeseen ja käyttökohde on samassa paikassa, voidaan lumi levittää suoraan rinnekoneita eli tamppareita käyttäen.
Latupohjaan käytettäessä paras lopputulos saavutetaan, jos maapohjan annetaan
jäätyä ennen lumen levittämistä. Latupohjille lumettamiseen käytetään siirtokalustona kuorma-autoja, traktoreita ja esimerkiksi tamppareita. Käytössä on myös
ollut traktorin lantakärrystä kehitettyjä kuljetus- ja levityslaitteita.
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Tulevaisuuden haasteita
Lumen varastoinnissa haasteita aiheuttaa usein se, ettei kyetä arvioimaan riittävän
tarkasti tarvittavan lumen määrää tai kesän aikaista hävikkiä ei osata ennustaa.
Kaikissa tässä artikkelissa luetelluilla menetelmillä on omat hyvät ja huonot puolensa. Mutta, ei voida yhdestäkään peittomateriaalista tai -menetelmästä sanoa
täysin varmasti mikä on sen hävikki tai säilyminen kesän ajalla. Muuttujia on
yksinkertaisesti liian monta sääolosuhteista aina inhimilliseen tekijään.
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Kari Moilanen

Ounasvaaran säilötyn
lumen seuranta
kesäkauden 2020 yli
Säätiedot
Lumikasan läheisyyteen
asennettiin Lufft WS-10
sääasema
mittaamaan
paikallista
mikroilmastoa. Lufft WS-10 mittaa
seuraavia
parametrejä:
ilman lämpötila, suhteellinen kosteus, ilmanpaine,
tuulen suunta / nopeus,
sademäärä / intensiteetti /
tyyppi, UV-indeksi, auringon suunta, kirkkaus,
hämärä ja säteily.
Kuva 1. Sääasema
konehuoneen päädyssä.
(kuva: Moilanen)
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WS-10 asennettiin pienen hiihtohissin konehuoneen takaseinään, kattoa noin metrin
korkeammalle (kuva 1). Lisäksi asennettiin
koteloon tiedonsiirto 4G modeemi, RS485
väylällä varustettuna sekä virtalähde ja siihen
liittyvät sulakkeet. Sähkönsyöttö saatiin hissirakennuksesta valovirtapistokkeella (kuva
2).

Säätietojen käsittely
Mittaustuloksia saatiin ajalta 12.5.2020 –
10.11.2020. Tämän jälkeen hiihtohissin koekäytössä ilmeni sähköongelmia palaneen
sähkömoottorin käynnistysyksikön kanssa
Kuva 2. Tiedonsiirtokotelo. (kuva:
ja sähkön saanti loppui. Lumikasa kuitenkin Moilanen)
ehdittiin purkaa ennen sähkökatkoja. Mittaukset lähtivät uudelleen käyntiin, kun sähköt palautuivat.
Säätiedoista saatiin erilaisia diagrammeja millä voidaan tutkia esimerkiksi tuulen
suunnan ja nopeuden vaikutusta kasan sulamiseen. Tuuliruusua voidaan käyttää
havainnollistamaan tuulen suuntia ja nopeuksia.
Tuuliruusukaaviosta vuodelta 2020 on huomattavissa yksipuolinen tuulensuunta

Kuva 3. Tuuliruusu 2020 lumivaraston alueelta.
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Vertailun vuoksi tuuliruusu vuodelta 2006 samalta alueelta (kuva 4).

Kuva 4. Vuoden 2006 tuuliruusu lumivarastoalueelta
2006 sääaseman sijainti on ollut hyppyrimäen paikoitusalueella. Paikkakohtaiset
erot tuulessa näkyvät tuuliruusussa tuulen suunnan ja voimakkuuden eroina. Yleisesti ottaen tuuli on tullut samalta suunnalta molemmissa tapauksissa.
2019 lumikasan säilömisen yhteydessä ei ole käytettävissä mikroilmastotietoja ja
lähin julkinen löydetty sääasema on ollut Jokiväylällä, jolloin sitä ei voi käyttää
paikkakohtaisten säätietojen hallintaan.

Tuulitiedot 2020
Kasan sijainnista johtuen, rinteen juurella ja sääaseman sijainnin vaikuttaessa
myös mittaustietoihin, koskevat mikroilmaston säätiedot vain kyseistä paikkaa.
Tuulen suunta on ollut pääasiassa suunnasta SW – lounas, jopa 32,8% (kuva 6),
nopeuden ollessa noin 2,5 m/s (kuva 5).
Voimakkaimmat tuulet ovat tulleet suunnasta NNE - koillinen noin 5,9 m/s. (Kuva
6.)
Kuva 5. Keskimääräinen tuulen nopeus
2020
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Kuva 6. Tuuliruusu 2020

Lumikasan tiedot
2020 kasan teko on aloitettu tammikuun lopussa ja valmistui sekä peiteltiin geotekstiilillä kevät talven aikana. Kuva kasasta peiteltynä 12.5.2020 (kuva 7).

Kuva 7. Ounasvaaran lumikasa keväällä 2020 kuvattuna sääaseman suunnasta.
(kuva: Moilanen)

56

Tarkat tiedot kasan sulamisesta saatiin Atlastica Oy:ltä ja saatujen tietojen mukaan
tilavuuden muutokset ovat olleet seuraavanlaisia. (Taulukko 1.)
Päivä
6/5/2020
7/13/2020
8/4/2020
9/4/2020
10/16/2020
Muutos

Tilavuus
46167 m3
39552 m3
35467 m3
31071 m3
26404 m3
19763 m3

Taulukko 1. Laserskannaus ja tilavuuden muutokset 2020 Ounasvaaran lumikasasta (Atlastica Oy 2020).
Kasan tilavuus on pienentynyt mittaus jakson aikana -19763 m3 verran. Tarkemmat analyysit tehtiin 3D mallivideosta. 3D-mallin tiedoista voi päätellä, onko tuuli
vaikuttanut kasan muotoon. Myös auringon aiheuttama muodon muutos näkyy
mallin muodossa. Tämä näkyy kasan sulamisena auringon puolelta tasaisesti mittauskauden aikana.
Yleisesti lumen tilavuuden muutos muodostuu painumisesta ja lumen sulamisesta.
Painumisessa on kyse seuraavasta olomuodon muutoksesta: Lumessa yleensä painumista tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa, kun kiderakenne muokkautuu
uudelleen. Tämä on sitä metamorfoosia. Lumirakenteissa kun on tehty tutkimusta,
niin lumien tiheys on muuttunut kauden lopussa n. 3-4 kk rakentamisesta kasvaen alkutiheydestä 500-600 kg/m3 aina 800 kg/m3 eli muuttuu kohti lumijäätä.
Samalla painumat ovat, käyttäytyneet niin, että alussa painuma on ensimmäisen
14 vrk:n aikana suurinta ja sitten rauhoittuu tasaiseen ja kauden lopussa painuma
alkaa suureta nopeasti edellä mainituista johtuen. (Ryynänen, 2020)
Vuoden 2019 kasassa tilavuuden muutos oli ollut -8260 m3 verran. Alkutietojen
puuttuessa, on vaikea laskea hävikin suuruutta. tarkistaessa asiaa selvisi että kasa
oli kutistunut hieman yli puolet, eli lähtötilanne oli ollut noin 16 000 m3
Vuodella 2006 kyseessä oli kaksi erillistä kasaa vierekkäin. Näiden yhteen laskettu muutos oli 1224 m3, noin 24% lähtötilanteesta. Lähtökohta oli 4911 m3
verran lunta. Tämä kasa oli peitetty sahanmuhakerroksella.
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Muiden sääolojen vaikutus
Kuvassa 8 on lämpötilan ja sademäärät samassa kuvaajassa. Kutistumaan verrattuna loppu syksystä on lämpötilat laskeneet ja sademäärä on kasvanut. Sademäärä
on tunnin keskiarvo mittausjakson aikana. Koska lumikasan skannaustiedot on
saatu kuukauden välein, reaaliaikaiset sademäärät eivät näy laserskannausmallissa.

Kuva 8. Lämpötila ja sademäärä 2020
Kuvassa 9 on mittausjakson aikana mitattu auringon säteilyteho ja kirkkaus.

Kuva 9. Kirkkaus ja säteilytehovaihtelut 2020
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Keväällä on lumen vaikutus havaittavissa kirkkaus arvoissa, loppuvuotta kohden
arvot pienenevät. Säteilyteho seuraa suoraan auringon liikettä ja syksyä kohden
tehoarvot ovat tippuneen. Tämä johtuu syksystä ja siitä että maapallo on kääntynyt eri asentoon kuin kesällä/keväällä. Kirkkauden ja säteilytehon vaikutukset
sulamiseen ovat pieniä.

Maasto-olosuhteiden vaikutus kasaan
Kasa on tehty rinteeseen, johon pääsee aurinko paistamaan suorasti sekä epäsuorasti heijasteiden kautta. Mitään viemäröintiä ei ole käytössä kasan alla videoon
perustuvan analyysin mukaan. Arvio perustuu yläreunassa olevaan veden muodostamaan sulamiskuvioon mikä tulee heti kesä-heinäkuun aikana. Tämän jälkeen
lumikasan reuna vetäytyy symmetrisesti ja sulaa/painuu tasaisesti. (kuvat 10 ja
11)

Kuva 10. Sulamiskuvio kesä-heinäkuu
2020, ylhäältäpäin kuvattuna.

Kuva 11. Kasan sulamiskuvio heinäsyyskuu 2020, ylhäältäpäin kuvattuna.

Sulamisvedet eivät valu saman tien läpi kasasta koska jäähdytyskuormaa on
lumessa huomattavasti, johtuen kasan koosta. Sulamisvedet alkavat näkyä vasta
kasan alareunassa elokuun ja lokakuun välisenä aikana reunaan tulevana kolona.
(Kuvat 12 ja 13)

Kuva 12. Sulaminen kevät 2020,
alhaaltapäin kuvattuna.

Kuva 13. Sulaminen loppukesä/syksy
2020, alhaaltapäin kuvattuna.
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Kasan sivuissa ei ole maassa virtaavan veden aiheuttamia kuvioita. Tasaista sulamista/painumista. (Kuva 14)
Peitteen tai eristeen vuotaessa sulamiskuvio muodostuu kasan päälle
uriksi tai kraatereiksi. Veden valuessa
alapäin, sen sisältämä energiamäärä
on pienempi kuin lumikasan energiamäärä, niin vesi jäätyy. Veden kohdatessa jäätä lähtee vesi valumaan alapäin ja muodostaa uran, joka näkyy
videossa ja kuvassa 13 kasan vasemmassa alareunassa.

Kuva 14. Sulaminen hyppyrimäen puolelta
2020, sivuprofiili.
Jos vettä valuu kasaan peitteiden läpi
tarpeeksi, niin vesi valuu maahan asti
ja lähtee alaspäin rinnettä muodostaen poistumiskohtaan suistomaisen reunan.
(Johansson, 2004, Krökki ja Hilli, 2006.)

Johtopäätökset
Geo-peitteiden suojaava vaikutus on huonompi kuin sahanmuha eristyksellä,
mutta helpomman levityksen ja puhtaamman lumen muodossa perusteltua. Maaston muodot ovat epäedulliset rinteen sulamisvesien päästessä kasan alle. Kasan
yläpuolisten sulamisvesien johtamiseen poispäin kasasta pitää kiinnittää huomiota. Mutta kurumuodostelma suojaa osaltaan kasaa ulkoilman vaikutuksilta
kesän aikana. Kasan muotoilussa tulisi ottaa huomioon painumisen ja sulamisen
tekemät muodonmuutokset ja muotoilla kasa siten että muoto säilyy optimaallisena muodonmuutoksista huolimatta. Tällä tarkoitetaan kasan pysymistä samassa
muodossa, kuin tehdessä sulamisesta huolimatta. Keskusteluissa lumentekijöiden
kanssa on tullut kehitysideoita kasan suojaamisesta mm. lisävarjostimilla, jotka
estäisivät suoran auringon paisteen ja vesisateen kasan pintaan.
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Sini Turpeenniemi

Lumirakentamisen
moninaiset näkökulmat
ja toimintaympäristön
muutosten hallinta
Lumirakentamiseen tutustutaan Lapissa pienestä pitäen muun muassa lumilinnojen ja pienten majojen rakentamisen lomassa. Myös kouluissa hyödynnetään usein
lunta esimerkiksi erilaisten taideteosten ja lumiveistosten tekemisessä. Lunta voidaan käyttää isommissakin rakennusprojekteissa. Lapissa on useita lumirakentamiseen suuntautuneita elämyskohteita. Erityisesti matkailijoille suunnatut elämyskohteet ovat kuitenkin kokeneet
asiakaskatoa vallitsevan poikkeustilanteen vuoksi.
Pelkkä tekninen osaaminen tuo haasteita rakentamiselle, joka täytyy aloittaa alusta joka vuosi. Lumi on rakennusmateriaalina
haastava
hallita.
Lumen tiheys ja ympäröivä ilmasto
vaikuttavat merkittävästi sen ominaisuuksiin ja aiheuttavatkin haasteita
kestävien rakenteiden suunnittelulle ja
Kuva 1. Lapsi rakentamassaan
lumimajassa (kuva: Turpeenniemi
2021).
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toteutukselle. Säätila vaihtelee vuosittain, mistä syystä myös rakentamisen alkamisajankohdan ennakointi on haastavaa. Lumirakentaminen on myös luvanvaraista toimintaa. Lisäksi suunnittelussa on huomioitava kysyntä laadittaville elämyskohteille, ja kysynnässä mahdollisesti ennakoitavissa olevat erityispiirteet.
Tässä artikkelissa tarkastellaan lumi- ja jäärakentamiseen liittyviä ennakoitavia ja
huomioon otettavia asioita aikaisempien aiheeseen liittyvien tutkimusten ja hankkeiden sekä haastattelun kautta. Haastattelu tuo artikkeliin sekä konkreettisen että
ajankohtaisen näkökulman, ottaen huomioon vallitsevan tilanteen erityislaadun.
Konkreettisena lumirakentamis- ja elämyskohteena artikkelissa on haastateltu
Lapissa toimivan Lumihotellin Arctic Snow Hotel & Glass Igloos perustajaa Ville
Haavikkoa.

Lumirakentaminen, tekninen osaaminen
Rakennusmateriaalit
Lumen tiheys ja ympäröivä ilmasto ovat
merkittävimpiä huomioitavia asioita
lumirakentamisessa. Lumen tiheys voi
vaihdella vastasataneen höttölumen keskimääräisestä tiheydestä 50-80kg/m3
viranomaisohjeen mukaisen lumen suunnittelulujuuteen lumirakenteessa 400600kg/m3. Tiheys siis jopa 12-kertaistuu
näiden kahden välillä. (Ryynänen 2011,
22, RIL 218-2001, 52). Jotta lunta voidaan käyttää rakennusmateriaalina, tulee
saavuttaa riittävä tiheys. Lisäksi on huomioitava tiivistymisestä ja painumisesta
sekä virumasta johtuva lumen tiheyden
muutos rakennelmassa.
Lumen ohella jäätä sekä lumen ja veden
yhdistelmää sohjoa, käytetään materiaalina rakentamisessa. (Ryynänen 2011,
16-19). Lumi ja jää ovat ominaisuuksilKuva 2. Ravintolan rakenteiden
pääasiallinen materiaali on lumi,
kalusteisiin käytetään jäätä (Lumihotelli
2021, kuva: Turpeenniemi).
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taan toisistaan poikkeavia rakennusmateriaaleja. Tiivistyminen ja painuminen ovat
lumen ominaisuuksia, jotka on otettava huomioon rakennelmaa suunniteltaessa ja
rakennusvaiheessa. Tiivistymisestä ja painumisesta johtuen myös lumen tiheys
muuttuu rakennelman käyttöaikana. Jään osalta tiivistyminen ja painuminen on
pientä eikä tiheys muutu, kuten lumirakenteissa. Jää kuitenkin sulaa nopeammin
ja eristää lunta heikommin. Rakennelmien käyttömukavuuteen liittyy myös akustiikka. Lumi vaimentaa ääniaaltojen heijastumista jäätä paremmin, jolloin myös
lumirakenteiden akustiikka on toimivampi. (Ryynänen 2011, 16-18)
Haastattelun kohteena olevalla Lumihotellilla on käytössä erilaisia menetelmiä
luoda rakennusmateriaalia. Osa rakennelmista tehdään puhtaasti lumesta tiivistämällä, osa taas vedellä jäädyttämällä rakenne muotoonsa. Kolmantena menetelmänä on sohjorakenne, jossa hyödynnetään sekä lunta että vettä. Myös kesän yli
säilöttyä jäätä käytetään rakennusmateriaalina. Selkeästi eniten, jopa 98% käytettävästä rakennusmateriaalista on lumikasaan tykitettyä lunta, joka ehtii jo kasassa
ollessaan tiivistyä. Kasasta lumi siirretään koneita ja kalustoa hyödyntäen rakenteeseen. Koska suurimmat kustannussäästöt on mahdollista tehdä kuljetuksen
optimoinnilla, pyritään lumihotellilla tykittämään lumi kasaan mahdollisimman
lähelle rakennuspaikkaa. Tykkivesi saadaan läheisestä lähteestä, joka varmistaa
lumen puhtaan värin. (Haavikko 2021.)
Rakennusmateriaali
Lumi (tykitetty)
Sohjo
Jää (jäädytetään vedestä)
Jää (järvestä nostettu ja säilötty)

Määrä (noin)
30 000 m3
100 m3
100 m3
300 m3

Osuus
98 %
0,33 %
0,33 %
1,0 %

Taulukko 1. Esimerkkiarvio lumihotellilla käytetystä rakennusmateriaalista
rakenteissa ja lisätuotteissa (Haavikko 2021).

Tiivistyminen ja painuminen
Rakenteiden suunnittelussa on huomioitava käyttäjien turvallisuus, ja tästä syystä
varmistuttava rakenteiden turvallisuudesta niin murtumista ja kaatumista vastaan
kuin muodonmuutoksia vastaan. Näissä voidaan hyödyntää murto- ja käyttörajatilalaskelmia, jotka huomioivat muun muassa ympäristön sääolosuhteiden kuten
lumi- ja tuulikuorman aiheuttamaa rasitetta tai asettavat rajoja rakenteiden kallistumalle ja painumalle. RIL 218-2001 Lumirakenteiden suunnittelu- ja rakentamisohjetta käytetään lumirakenteiden ja soveltuvin osin myös jää- ja sohjorakenteiden suunnittelussa. Laskumenetelmiä ja esimerkkejä on käsitelty myös
Lumi- ja jäärakentamisen ohjekirjassa. (Ryynänen 2011, 28.)
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Kuva 3. Lumen painuman mittausta
(Lumihotelli 2021, kuva: Turpeenniemi).

Lumihotellilla rakentajat huomioivat, että käytön aikana lumi painuu
ja tiivistyy, vaikka käytetty lumi olisi
jo painunutta tykkilunta. Kokemuksen perusteella tärkeintä kuitenkin
on, että varsinainen rakenteen muoto
pysyy painumisesta huolimatta, sillä
painuminen itsessään on osa rakennusmateriaalin ominaisuuksia. Painumiseen rakenteessa vaikuttaa käytännössä se, kuinka kauan lumi on
ehtinyt itsekseen painua tykitetyssä
lumikasassa. Tämä luonnollisesti liittyy lumen tiheyteen, kuinka paljon
tiheys on ehtinyt kasvaa tiivistymällä
ja painumalla jo ennen rakenteeseen
viemistä. Lisäksi painumiseen vaikuttaa paljon ulkoilma ja erityisesti
lämpötila. Jos lämpötila pysyy pakkasella, painuminen jatkuu. Kuitenkin lumen muututtua loskaiseksi
lämpimällä säällä joko sulamisen tai
vesisateiden johdosta ja tämän jälkeen jäädyttyä, painuminen käytännössä loppuu. (Haavikko 2021.)

Rakenteet
Soveltuvia ja kokemuksen mukaan toimivia rakennemuotoja lumirakentamisessa
ovat seinät, muurit ja tornit, kaari- ja holvirakenteet sekä kupolirakenteet (Ryynänen 2011, 43-47). Holvi- ja kupolirakenteet toimivat samalla periaatteella, ketjukäyrämuotoisina puristusrakenteina, jossa jo itse rakenteen muoto johtaa siihen,
että mm. painovoima ja lumen oma massa painavat rakennetta alapäin tiivistäen
rakennusmateriaalia entisestään (Ryynänen 2011, 43-44, 102). Käyttötarkoituksen ja turvallisen käytön näkökulmat ohjaavat sopivimman rakenteen valintaan.
Rakenteet ja rakentamisen kohde vaikuttavat taas valittavan materiaalin ja muotin käyttämiseen. Toki rajoittavana tekijänä voi toimia myös rakennusmateriaalin
saatavuus, jolloin rakenne täytyy valita materiaalin soveltuvuuden rajoittamana.
Lumihotellilla käytettävät rakenteet ovat kupoli- ja holvirakenteita sekä vapaasti
seisovia muurirakenteita. Vapaasti seisovia muurirakenteita käytetään ennen kaikkea näkösuojina, hovi- ja kupolirakennetta taas katetuissa rakenteissa katon muo-
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Kuva 4. Lumihotellin kirkon kattorakenteena on holvikatto (Lumihotelli 2021,
kuva: Turpeenniemi).
tona. Valitut rakenteet ovat kestäviä ja turvallisia puristusrakenteita, ja siitä syystä
soveltuvat lumirakentamiseen parhaiten. Rakenteet ovat myös huoltovapaimpia.
(Haavikko 2021.)

Lupa-asiat ja valvonta
Kuten mitä tahansa rakentamista, myös ammattimaista lumirakentamista koskevat rakennuslupa-asiat. Rakennusluvan vaatimus koskee erityisesti sellaisia
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rakennelmia, joissa ollaan lumirakenteiden alla tai sisällä. Rakennuslupa on tapa
varmistua siitä, että rakennustyötä suunnitellaan ja valvotaan asiantuntijoiden ja
ammattilaisten toimesta, tuottaen rakennelmien käyttäjille turvallisen ympäristön. Alueesta ja kohteesta riippuen luvaksi voi riittää myös toimenpidelupa tai
toimenpideilmoitus. Rakennuslupa on mahdollista myöntää kertaluontoisesti tai
pidemmäksi määräajaksi. (Ryynänen 2011, 48.) Myös kuluttajavirasto on esittänyt huomioitavia asioita lumi- ja jäärakentamisen turvallisuuteen omassa turvallisuusohjeistuksessaan, nostaen esiin muun muassa liukkauden eston, rakennelman
kunnon tarkkailun sekä sähköturvallisuuden. Kyseisiin asioihin liittyen voidaan
tehdä tuoteturvallisuusvalvontaan liittyviä tarkastuksia. (Kuluttajavirasto 2008)
Lumihotellilla on käytössä viisivuotinen rakennuslupa. Vaikka pohjapiirustus
muuttuu, käytetään kuitenkin samoja muotteja ja rakenteita vuodesta toiseen.
Muutokset tapahtuvat siis käytännössä eri tavoin yhdistelemällä, vaikka perusrakenteet ovat samoja. Rakennustyömaalla toimii alan ymmärtävä ja tunteva vastaava työnjohtaja, joka valvoo rakennustyömaata. (Haavikko 2011.)

Säätilan ennakoinnista
Pakkanen ja sopiva lämpötila
Jotta lumirakentaminen ylipäänsä olisi
mahdollista, on huomioitava mm. sääennusteet. Lumen tekeminen lumitykeillä
vedestä vaatii käytännössä pidemmän ajan
pakkasjakson, jotta tykistystä ei tarvitse
heti keskeyttää. Sekä valmistelu että keskeyttäminen vaativat työtä. Ilman lämpötila vaikuttaa myös käytettävissä olevaan
kalustoon. Tehokkaammat korkeapainetykit toimivat hyvin, kun pakkasta on enemmän, esimerkiksi lähemmäs -10 astetta.
Puhallinmallin tykkejä voidaan käyttää
pienemmälläkin pakkasella. Molemmissa
on huomioitava ilmanpaine, ilmankosteus
ja paineenkorotuskalusto vedenpaineen
säätelyssä.
Kuva 5. Lumi tuotetaan lumitykkien
avulla (Lumihotelli 2021, kuva:
Turpeenniemi).
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Lumihotellilla on itsellään lumitykitykseen tarvittava kalusto, osa näistä on
puhallinmallin tykkejä, ja osa pillimallin (korkeapaine) tykkejä, molemmat tärkeitä lumen tuotannossa. Puhallinmallin tykkejä voidaan käyttää lämpimämmällä
säällä, lisäksi sopivalla säällä (riittävän kova pakkanen ja tuulen huomioiminen)
otetaan pillimallin tykit käyttöön. (Haavikko 2021.)
Säätilan ennakoiminen pitkällä ajanjaksolla on vaikeaa. Esimerkiksi elokuussa on
vaikea sanoa, missä vaiheessa rakennettava elämyskohde on varmasti saatu valmiiksi ja sitä voidaan tarjota asiakkaille. Rakentajien onkin oltava valmiina työn
tekemiseen heti ensimmäisestä sään sallimasta lumen tekemisen jaksosta lähtien.
Lumihotellin haastattelun perusteella juuri säätila sekä sen ennakointi tuovat suuria haasteita lumirakentamiselle. Mikäli sää on suotuisa, ja rakentaminen sekä
rakennusmateriaalin luominen saadaan hoidettua rauhassa, ehtii lumi painua ja
työskentelyä voidaan tehdä tehokkaasti. Jos taas tulee kiire, on hyödynnettävä
pienimmätkin pakkasjaksot vuorokaudenajasta riippumatta. Myös tarvittavan työvoiman ennakointi riippuu paljon säästä. Koska rakennustyömaan ajankohdasta ei
voida olla varmoja, on sillä vaikutusta myös tarvittavaan työvoimaan. Esimerkiksi
lumihotellilla työntekijöitä on päivästä ja työvaiheesta riippuen 15-25 henkeä.
Osa työvoimasta työskentelee ainoastaan rakennustyömaan aikana, osa on lähes
ympärivuotisesti työllistettyä. (Haavikko 2021.)

Säilöminen
Ennakointia voidaan toki varmistaa eri keinoin. Esimerkiksi jään ja
lumen säilöminen kesän yli mahdollistavat sen, että rakennusmateriaalia on jo valmiina olemassa,
kun itse rakentaminen on mahdollista aloittaa. Toki kesän yli säilöminen vaatii investointeja, jotta se
ylipäänsä on mahdollista.
Lumen säilöminen vaatii lumikasan rakentamisen jo keväällä
sekä sen peittämisen jollain käytettävissä olevalla peitemateriaalilla. Peitemateriaalina voi käyttää
erilaisia teknisiä kankaita, sahamuhaa tai vaikkapa uudempaa Kuva 6. Säilötyt jääkuutiot (Lumihotelli
2021, kuva: Turpeenniemi).
Finnfoamin
säilöntäratkaisua.
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Säilöminen kuitenkin vaatii paljon tilaa suurelle kasalle. Lisäksi on huomioitava
hävikki ja painuminen, jopa puolet lumesta voi haihtua ja sulaa kesän aikana
kasasta, jonka lisäksi painuminen aiheuttaa kasan kutistumista. Mikäli säilömisessä tulee ongelmia, esimerkiksi peitemateriaalin rakoilemisessa, on varauduttava jopa siihen, että syksyllä kauden alkaessa lumikasasta on jäljellä enää peitemateriaalit.

Kuva 7. Jäätaide tehdään säilötystä jäästä valmiiksi rakennelman sisälle
(Lumihotelli 2021, kuva: Turpeenniemi).
Haastattelun kohteena olevassa Lumihotellissa ei ainakaan vielä ole ratkaistu
aloituksen ennakointiongelmaa lumen säilömisellä. Lumihotellilla on kuitenkin
aloitettu jään säilömisestä. Jää nostetaan keväällä läheisestä järvestä, ja sitä säilötään pakastimessa kesän yli noin 300m3. Säilöttyä jäätä käytetään jonkin verran
rakenteisiin, mutta erityisesti jääkalusteisiin ja jääveistoksiin. (Haavikko 2021.)

Ajankohtaista alalta
Vallitsevan tilanteen eli maailmanlaajuisen pandemian ennakointi on hyvin haastavaa. Pahimmissakaan skenaarioissa ei varmasti yritysten riskienhallinnassa ole
otettu huomioon, että Suomessa saatettaisiin sulkea maakuntien rajoja, siirtää
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kouluja etäopetukseen, kieltää yli 10 hengen kokoontumiset tai estää maahanpääsy matkailijoilta. Ja silti tällaisiin tilanteisiin on koronan vuoksi jouduttu.
Vallitseva pandemia on vaikuttanut radikaalisti matkailualan asiakasvirtoihin.
Ulkomaan matkailun seisahdus on vaikuttanut erityisesti sellaisiin elämystoimijoihin, joiden pääasiallisena kohderyhmänä ovat ulkomaalaiset asiakkaat. Vaikka
kotimaan matkailun kasvu jossain määrin korvaisi menetettyä asiakasvirtaa, ovat
kotimaanmatkailijat kuitenkin ostokäyttäytymiseltään hyvin erilaisia kuin esimerkiksi kerran elämässä Lappiin pääsevät ulkomaan matkailijat. Esimerkiksi
Lumihotellissa on haastattelun perusteella käynyt vain noin 10% edellisten sesonkien asiakasvirroista. Koska asiakaskatoa on voitu hieman ennakoida, on myös
päädytty rakentamaan koko kohde noin kolmannes normaalia pienempänä. Siitä
huolimatta asiakaskadon laajuus, jopa 90%, on ollut yllättävää. (Haavikko 2021.)
Jatkossakin asiakkaiden saanti alueelle on riippuvaista ympäröivästä tilanteesta.
Onko pandemian aiheuttamalla matkailun seisahduksella pidempiaikaisia vaikutuksia alueen matkailuun, vai saadaanko Lapin matkailu elvytettyä pandemiaa
edeltävälle huipputasolle nopeasti tilanteen elvyttyä? Se tulee nähtäväksi tulevaisuudessa.

Lumirakentaminen käytännössä
Edellä mainittujen näkökulmien lisäksi on huomioitava monia muita asioita, jotka
haastavat lumirakennustyömaata. Mikäli lumirakennelma tehdään esim. metsässä,
mistä saadaan riittävän varmasti sähköä käyttöön? Entä mistä löydetään riittävästi
tilaa, jonne lumi saadaan tykitettyä ja vielä siirrettyä rakennelmaan, sillä lumirakentaminen ja lumen tekeminen vaativat yllättävän paljon tilaa ympärille? Mikäli
tulee laiterikkoja, esimerkiksi paineenkorotuslaitteistossa, vaikuttavatko ne vain
osaan käyttökalustoa, vai keskeytyykö koko työskentely? Kuinka ennakoidaan
kaluston vuokraamista ja työvoimaa, kun itse rakennusmateriaalin tuotantokin on
riippuvainen säästä? Myös työturvallisuus on huomioitava rakennustyömaalla.
Lumirakentaminen on siis moninainen mutta mielenkiintoinen kokonaisuus, jossa
ei oikeastaan ole muuta kuin muuttuvia tekijöitä, joita pyritään ennakoimaan parhaan mukaan.
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Ilona Mettiäinen ja Jusu Toivonen

SnowApp-ilmastopalvelu
lumetuksen ennakoinnin
tueksi hiihtokeskusten
johdolle (Blue-Action-hanke)
Johdanto
Talvimatkailu kasvaa voimakkaasti Barentsin alueella (AMAP 2017a). Vakaat ja
ennustettavat lumiolosuhteet ovat hiihtokeskuksille ja muille talvimatkailuyrityksille korvaamaton elementti, ja siten talvi- ja hiihtomatkailu ovat haavoittuvaisia
ilmastonmuutoksen vaikutuksille (Haanpää et al. 2015, Damm et al. 2017). Siinä
missä korkeilla vuoristoseuduilla, kuten Alpeilla, lumiset olosuhteet perustuvat
korkeaan sijaintiin merenpintaan nähden, Pohjois-Suomessa lumiset ja kylmät olosuhteet ovat pohjoisen sijainnin ansiota. Silti myös Pohjois-Suomessa ilmastonmuutos aiheuttaa lisähaasteita lumiolosuhteisiin, erityisesti alkukaudesta. Talvien
muutos voi haastaa liiketoimintamalleja. Ennusteiden mukaan talvet lyhenevät ja
erityisesti talviolosuhteiden alkamisen viivästyminen yleistyy ilmastonmuutoksen myötä, vaikka lumen määrä keskitalvella voikin lähivuosikymmeninä jopa
kasvaa Pohjois-Suomessa. Myös epävarmuus olosuhteista kasvaa. Sääennusteita
pidempien poikkeavien sääjaksojen ennustamiseen tarvitaan nykyisiä parempia tietolähteitä, jotta niihin voidaan paremmin varautua ja sopeuttaa toimintaa.
Tähän tietotarpeeseen voidaan vastata ilmastopalveluilla.
Ilmastopalveluilla tarkoittaan erilaisia tapoja toimittaa käyttäjälleen oleellista,
ilmastoa ja sen muuttumista koskevaa tietoa käyttäjäystävällisessä muodossa
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(Euroopan komissio 2015, IPCC 2018). Ilmastopalveluja voidaan toteuttaa useassa eri muodossa pdf-dokumenteista vuorovaikutteisiin sovelluksiin – muodon
sijaan ratkaisee sisältö. Ilmastopalvelut ovat varsin uusi ilmiö myös matkailualalla,
mutta niiden kysynnän voidaan arvioida kasvavan, kun tietoisuus tarpeesta sopeutua ilmastonmuutokseen vahvistuu ja tieto ilmastopalvelujen hyödyistä tavoittaa
paremmin matkailuyritykset ja hiihtokeskukset (Damm et al. 2018).
Tässä artikkelissa tarkastellaan Lapin yliopiston Arktisen keskuksen ja Rukakeskus Oy:n kehittämää SnowApp-ilmastopalvelua, joka tarjoaa neljän viikon luotettavan ennusteen lumetustoiminnan tueksi talvimatkailukeskuksille. Ilmastopalvelu kehitettiin vuosina 2017-2020 osana Blue-Action: Arctic Impact on Weather
and Climate -hanketta. Hanketta johtaa Tanskan ilmatieteen laitos DMI ja sen on
rahoittanut Euroopan unionin Horisontti2020-ohjelma vuosina 2016-2021 (rahoituspäätös 727852).

Ilmastonmuutoksen vaikutus hiihtokeskuksiin PohjoisSuomessa
Nykyilmastossa Pohjois-Suomessa on 180-210 lumipeitepäivää vuodessa, eli jopa
yli puolen vuoden ajan, ja tyypillinen lumipeitteen paksuus vaihtelee 65-100 cm
välillä (AMAP 2017b.) Viime vuosikymmeninä lumen määrä Pohjois-Suomessa
on jopa kasvanut monilla alueilla, mutta talvet ovat hieman lyhentyneet (Luomaranta et al. 2019). Ilmastoennusteiden mukaan lumen määrä kasvaa Pohjois-Suomessa, Pohjois-Ruotsissa, Pohjois-Norjassa ja Kuolan niemimaalla, mutta myös
näillä alueilla lumipeitepäivien määrä vähenee (AMAP 2017a: 78-80).
Ennusteiden mukaan lumipeitepäivät vähenevät erityisesti alkukaudesta, joka on
tärkeää aikaa niin hiihtokeskuksille kuin muullekin talvimatkailulle. Ilmatieteen
laitoksen (2010) mukaan lokakuun lumipeitepäivien määrä Pohjois-Suomessa
olisi laskenut vuoteen 2020 mennessä jo 20 %:lla vuoden 1980 tilanteeseen nähden ja lasku jatkuisi voimakkaana myös tulevina vuosikymmeninä. Muiden talvikuukausien osalta muutos olisi selvästi pienempi, ja 20 % vähennys huhtikuun ja
joulukuun osalta toteutuisi vasta vuoden 2050 jälkeen.
Lumipeitteen kielteiset muutokset ja lumisen ajan lyhentyminen ovat Pohjois-Suomessa huomattavasti vähäisempiä kuin eteläisemmässä Suomessa, muualla Pohjoismaissa ja Alpeilla. Siksi Pohjois-Suomen hiihtokeskusten merkitys voi tulevaisuudessa kasvaa merkittävästi ilmastonmuutoksen myötä (ToPDAd sa., Damm
et al. 2017).
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Snowhow Rukalla
Lumetus ja lumen varastointi yleistyvät tapoina edistää lumivarmuutta hiihtokeskuksissa. Erityisesti alkukauden epävarmat olosuhteet aiheuttavat, että kausi voisi
alkaa ennen joulukuuta luonnonlumeen pohjautuen vain harvoissa hiihtokeskuksissa. Pohjois-Suomen hiihtokeskuksista kaikki yhtä lukuun ottamatta (Pallas)
käyttävät lumitykkejä, ja ainakin neljä varastoi lunta.
Rukan hiihtokeskus Kuusamossa on jo 1980-luvulta avannut rinteet ensimmäisenä keskuksena Suomessa, jo lokakuun ensimmäisellä viikolla. Vuodesta 2016
alkaen kausi on avattu varastoitua lunta käyttäen. Kesän yli varastoitu lumi riittää
2-3 rinteen avaamiseen, ja lisää rinteitä avataan lumetusolosuhteiden kehittymisen
ja luonnonlumen satamisen mukaan. Rukalla on huomattava määrä lumitykkejä,
ja niitä käytetään rinteiden avaamisen lisäksi varastolumen tekemiseen. Rukan
strategia on olla lumivarmin hiihtokeskus Euroopassa, ja se on ollut hiilineutraali
vuodesta 2018.
Lumetusta koskevassa päätöksenteossa Ruka nojaa vahvasti sääpalveluihin, jotka
tarjoavat luotettavia 3-4 päivän sääennusteita. Lisäksi lumetuksessa nojataan henkilöstön pitkäaikaiseen kokemukseen lumetuksesta ja paikallisista olosuhteista.
Rukan hiihtokeskus osallistui pilottikeskuksena SnowApp-ilmastopalvelun kehittämiseen Blue-Action-hankkeessa.

Ilmastopalvelu hiihtokeskuksille EU:n
tutkimushankerahoituksella
Lapin yliopiston Arktinen keskus ja Rukakeskus Oy kehittivät SnowApp-ilmastopalvelun lumetuksen tueksi Euroopan unionin Horisontti2020-ohjelman rahoittamassa Blue-Action: Arctic Impact on Weather and Climate -hankkeessa vuosina
2017-2020. Tapaustutkimustiimiin kuuluivat Arktisen keskuksen tutkijat Ilona
Mettiäinen, Martin Coath, Roxana Contreras, Pamela Lesser ja professori John
Moore sekä Rukakeskus Oy:stä vastuullisuusohjelman johtaja Jusu Toivonen ja
Rukan lumetustoiminnan päällikkö Pertti Määttä.
Pohjois-Suomen talvimatkailuun keskittyvä tutkimuksemme on yksi viidestä
tapaustutkimuksesta, joissa on luotu prototyyppejä eri toimialojen tarpeisiin.
Hankkeessa suunniteltujen ilmastopalvelujen aiheet ja käyttötarkoitukset ulottuvat Etelä-Euroopan helleaaltojen ennakoinnista kalaparvien sijainnin ennustamiseen ja laivojen jäätymisvaaran ennakointiin arktisessa meriliikenteessä.
Talvimatkailukeskuksille suunnatun ilmastopalvelun tavoitteena on tukea keskus-

75

ten sopeutumista ilmastonmuutoksesta aiheutuvaan lumiolosuhteita koskevaan
epävarmuuteen. Tätä tarkoitusta varten kehitimme Rukakeskus Oy:n kanssa prototyypin ilmastopalvelusta, jota voidaan jatkossa hyödyntää myös muissa hiihtokeskuksissa Pohjois-Suomessa ja laajemmin. Ilmastopalvelun kehittämisessä
on sovellettu palvelumuotoilun periaatteita, ja palvelun kehittämisessä keskeinen
tavoite ollut vastata parhaalla mahdollisella tavalla hiihtokeskusten tietotarpeisiin.

SnowApp-ilmastopalvelu lumetuksen ennakoinnin tueksi
Lapin yliopiston Arktisen keskuksen ja Rukakeskus Oy:n yhdessä kehittämä
ilmastopalvelu SnowApp on suunnattu Pohjois-Suomen talvimatkailualan tueksi.
Ilmastopalvelussa käytetään Saksan ilmatieteen laitoksen (DWD) ja Hampurin
yliopiston GCFS2.1-ilmastomallin tarjoamaa kuuden kuukauden ennustedataa.
Data päivitetään sovellukseen kuukausittain. Ilmastopalvelu tarjoaa luotettavan
ennusteen lumetusolosuhteista neljän viikon ajalle. Tämän jälkeen epävarmuus
kasvaa selvästi, mutta kuukausittaiset päivitykset varmistavat luotettavan ennusteen saatavuuden läpi hiihtokauden ja sen valmistelujen syyskuusta helmikuulle.
Kuva 1 alla esittelee SnowAppin käyttöliittymän.

Kuva 1. Blue-Action-hankkeen kehittämän SnowApp-ilmastopalvelun
käyttöliittymä. Näkyvillä on lokakuun 2020 ennuste, joka osoittaa useaksi
viikoksi erittäin huonoja tai mahdottomia lumetusolosuhteita.
SnowApp on interaktiivinen sovellus, joka toimii internet-selaimessa eri päätelaitteilla. Sovelluksesta on saatavilla neljä eri kieliversiota: englanti, suomi, tanska ja
ranska. Palvelussa on kerrallaan yksi setti ennustedataa, ja käyttäjän on mahdollista tarkastella haluamaansa ajanjaksoa kalenteritoimintoa käyttämällä. Huomattavaa on kuitenkin, että 4 viikon luotettava jakso sijoittuu ennustejakson alkuun.
Lumetusolosuhteiden ennuste on värikoodattu siten, että valkoinen väri tarkoittaa
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parhaita lumetusolosuhteita ja oranssinpunainen olosuhteita, jotka ovat liian lämpimät lumetukseen. Päiväkohtaisten ennustepylväiden korkeus ilmaisee ennusteen varmuuden. Ilmastodata sisältää kymmenen ajon ryhmän ennusteita, ja mitä
yksimielisempiä nämä osaennusteet ovat, sitä varmempana ennustetta voidaan
pitää. Tämä ilmaistaan korkeilla pylväillä. (Coath 2020.)
Ilmastopalvelumme tarjoama neljän viikon ennuste mahdollistaa johtotason
päätöksiä hiihtokeskuksissa. SnowApp-ilmastopalvelu on erityisen hyvä ennustamaan pitkiä huonojen tai kriittisten olosuhteiden jaksoja, kuten loka-marraskuussa 2018 ja loka-marraskuussa 2020 koettiin. Palvelusta voi olla erityistä
hyötyä myös sellaisille talviurheilukeskuksille, joissa lumiolosuhteet ovat lähellä
kriittisiä läpi hiihtokauden. SnowApp ei kuitenkaan ennusta lumisadetta tai luonnonlumen kertymistä, jotka myös vaikuttavat lasketteluolosuhteisiin, ja siksi se ei
sovellu asiakasrajapintaan.
SnowApp ei tarjoa vain visualisointia ilmastomallin tarjoamasta kuuden kuukauden ennustedatasta, vaan se ilmaisee sääolosuhteiden vaikutuksen lumetuksen kustannuksiin. Optimaalisten ja vähimmäisolosuhteiden välillä voi olla jopa
30-kertainen ero lumetuksen kustannuksissa. Ero syntyy energiankulutuksesta,
koska parhaissa olosuhteissa pystytään tuottamaan samassa ajassa tilavuudeltaan
30-kertainen määrä lunta vähimmäisolosuhteisiin verrattuna. Lumetuksen ajoittamisella ennusteen perusteella parempiin olosuhteisiin voi olla olennainen vaikutus lumetuksen kustannuksiin. Lisäksi, niissä hiihtokeskuksissa, joissa käytetään
vielä fossiilienergiaa lumetuksessa, tämä voi vähentää olennaisesti ilmastopäästöjä. Näin lumetus voi olla kestävä sopeutumiskeino ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.

Lisätietoa:
SnowApp-ilmastopalvelu talvimatkailukeskuksille -esite (2020):
https://doi.org/10.5281/zenodo.4159307
Securing Snow for Winter Tourism – co-designing a climate service for supporting adaptation to climate change -video (2019):
https://vimeo.com/365761832
How can we use climate predictions to adapt to the future? -esite Blue-Action-hankkeen ilmastopalveluista (2019):
https://doi.org/10.5281/zenodo.3433776
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Lopuksi

Yhtä oikeaa tapaa tehdä lunta ei ole olemassa. Vastaavasti yhtä oikeaa tapaa säilöä lunta on vaikea määrittää. Eri peitemateriaaleilla on eri ominaisuuksia, joiden
vahvuudet ja heikkoudet on otettava huomioon, kun mietitään omaan toimintaan
parhaiten soveltuvia ratkaisuja. Energiatehokas arktinen lumi -hankkeessa kerätään kokemuksia lumeen liittyen alueella toimivilta lumen parissa työtä tekeviltä
yrityksiltä ja henkilöiltä. Koska varsinaista tutkimustietoa lumen ympäriltä on
vähän saatavilla ja sitä on haastava viedä käytäntöön, on kokemustiedon kerääminen ja kokoaminen tarpeellista. Jatkossa hankkeessa haastatellaan laajempaa
joukkoa toimijoita, sekä seurataan konkreettisesti lumen tekemistä ja säilömistä
kesän yli. Hankkeen aikana saadaan kerättyä tietoa säilöttävän lumen sulamisesta
ja vallitsevista sääolosuhteista keskenään vertailukelpoisista vuosista. Tarkastelun
kohteena on tässäkin julkaisussa tarkasteltu Ounasvaaran lumikasa.
Koska lumi ei ole ainoastaan teknisenä materiaalina tai lumirakentajien ja hiihtokeskusten näkökulmasta merkityksellistä, nostetaan julkaisussa esiin myös muita
asioita. Muun muassa lumeen liittyvä ekologisuus, lumen ympärillä toimivien instituutioiden välinen yhteistyö, matkailu ja urheilu sekä tapahtumien järjestäminen
tulevat olemaan osa hanketta.
Hankkeen tulevassa toisessa julkaisussa kootaan yhteen kerättyjä tutkimustulok-
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sia ja kokemuksia. Toinen julkaisu ilmestyy vuonna 2022. Yhdessä tämä ja tuleva
julkaisu muodostavat lumen parissa työskenteleville, ja lumen säilömistä miettiville ammattilaisille opaskirjan, jossa muun muassa esitellään eri ratkaisujen vahvuuksia ja heikkouksia. Opaskirjakokonaisuus on myös mielenkiintoinen koonti
kaikille asiasta kiinnostuneille. Lumen parissa työskentely tai harrastaminen ovat
kuitenkin läheinen asia meille kaikille niin Lapissa kuin myös laajemmin Suomessa.
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Yhtä oikeaa tapaa tehdä lunta ei ole olemassa. Optimaalinen ajankohta lumen tekemiselle riippuu suuresti sääolosuhteista. Vastaavasti yhtä oikeaa tapaa säilöä lunta on vaikea määrittää. Eri
peitemateriaaleilla on eri ominaisuuksia, joiden vahvuudet ja
heikkoudet on otettava huomioon, kun mietitään omaan toimintaan parhaiten soveltuvia ratkaisuja. Energiatehokas arktinen lumi
-hankkeessa kerätään kokemuksia lumeen liittyen alueella toimivilta lumen parissa työtä tekeviltä yrityksiltä ja henkilöiltä sekä
kootaan tutkimustietoa aiheesta.
Julkaisussa on koottu kokemus- ja tutkimustietoa lumeen liittyvistä näkökulmista, muun muassa sääolosuhteiden ennakoimisesta SnowApp -ilmastopalvelun avulla sekä eri peitemateriaalien ominaisuuksista. Lisäksi julkaisussa esitellään lumen parissa
toimivien tahojen kokemuksia lumesta esimerkiksi verkostona
toteutetusta Snowemberista sekä peruskouluyhteistyöstä.
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