
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro gradu -tutkielma 

Meteorologia 

 

 

 
 

Juuso Paajanen 
 

05.11.2018 
 
 
 

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen uusanalyysien ja NOAA:n IGRA-luotausten  
välinen ero suhteellisessa kosteudessa 

 
 
 
 
 

Ohjaajat: Marja Bister, Meri Virman, Jouni Räisänen 
 

Tarkastajat: Heikki Järvinen, Marja Bister 
 
 
 
 

HELSINGIN YLIOPISTO 
FYSIIKAN LAITOS 

 
PL 64 (Gustaf Hällströmin katu 2) 

00014 Helsingin yliopisto 

 



   

 
 
 

 

Tiedekunta – Fakultet – Faculty 

 Matemaattis-luonnontieteelinen tiedekunta 

Koulutusohjelma – Utbildningsprogram – Degree programme 

Ilmakehätieteiden maisteriohjelma 

Tekijä – Författare – Author 

 Juuso Matias Paajanen 

Työn nimi – Arbetets titel – Title 

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen uusanalyysien ja NOAA:n IGRA-luotausten välinen ero suhteellisessa 
kosteudessa 

Työn laji – Arbetets art – Level 

Pro Gradu  

Aika –  Datum – Month and year 

 11/2018 

Sivumäärä – Sidoantal – Number of pages 

21 

Tiivistelmä – Referat – Abstract 

Konvektio on merkittävä säähän vaikuttava tekijä. Konvektio täytyy tuntea hyvin, että voidaan rakentaa toimivia sää- ja 
ilmastomalleja. Ala- ja keskitroposfäärin kosteus vaikuttaa merkittävästi konvektioon. Eräs suure kosteuden tutkimisessa on 
suhteellinen kosteus. Kosteutta voi tutkia helposti alueilla, joilta on saatavilla luotausdataa. Kaikkialta ei ole saatavilla luotausdataa, 
joten tarvitaan numeerisia malleja havaintojen lisäksi. Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen uusanalyysien avulla 
voidaan tutkia alueita, joilta luotausdataa ei ole saatavilla. Vertailin tässä työssä luotausten ja uusanalyysien välistä suhteellista 
kosteutta. Vertailuun valitsin kaksi asemaa trooppiselta Tyyneltämereltä, Aganan ja Pago Pagon. Tarkasteluväli on kahdeksan 
vuotta. Laskin keskiarvot kahdeksan vuoden ajalta kaikille kuukausille sekä vuodenaikakeskiarvot ajanhetkille 00 UTC ja 12 UTC. 
Suoritin vertailun neljällä eri painetasolla: 850 hPa, 800 hPa, 700 hPa ja 600 hPa. Keskiarvojen lisäksi laskin myös keskihajonnat 
kuukausille ja vuodenajoille. Laskut suoritin Matlabilla, jolla piirsin myös tulokset histogrammeihin. Tulokset osoittavat, että erot 
luotausten ja uusanalyysien välillä ovat pienet. Erot ovat yleisesti muutaman prosentin luokkaa. Keskihajonnat ovat suurempia 
luotauksissa kuin uusanalyyseissä. Luotauksia käytetään uusanalyyseissä syöttötietoina. Tulosten perusteella ei voida sanoa, että 
uusanalyysien suhteellinen kosteus vastaa todellisia arvoja muuallakin kuin luotausasemien kohdalla. Tutkimuksessa käytin vain 
kahta asemaa kahdeksan vuoden ajalta, joten tämän työn perusteella uusanalyysejä ei voi pitää täysin luotettavina, mutta 
vähintään suuntaa antavina. 

Avainsanat – Nyckelord – Keywords 

 Euroopan keskus EC IGRA luotaus RH 

Säilytyspaikka – Förvaringställe – Where deposited  

Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksen kirjasto 

Muita tietoja – Övriga uppgifter – Additional information 



   

Sisällysluettelo 
 

1. Johdanto                  1  

 
 

2. Teoria                  2 

 
 

3. Havaintoaineisto ja tutkimusmenetelmät               3 

4. Tulokset                  7 

 

4.1 RH:n ero EC:n ja IGRA-luotausten välillä histogrammeissa    7 

4.2 Tulosten arviointi                 13 

4.3 Virhearviointi                 15 

5. Yhteenveto                  19 

6. Kirjallisuusluettelo                 20 

 

       
      

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



   

1. Johdanto 
 
 
Yksi merkittävä säähän vaikuttava tekijä on konvektio. Konvektio synnyttää kumpupilviä ja 

aiheuttaa sateita. Syvästä kosteasta konvektiosta syntyvät Cumulonimbus -pilvet synnyttävät myös 

raekuuroja ja ukkosta. Syvällä kostealla konvektiolla tarkoitetaan konvektiota, joka ulottuu 

paksuun kerrokseen ja jossa ilma pääsee nousemaan korkealle. On havaittu, että konvektio riippuu 

rajakerroksen yläpuolisesta kosteudesta (Holloway et al. 2008). Bretherton et al. (2018) 

huomasivat päivittäisistä satelliittihavainnoista ilmapatsaan vesihöyrysisällön eli CWV:n (Column 

water vapor) ja sateen välisen suhteen. Nykyiset mallit eivät kuitenkaan ole tarpeeksi kehittyneitä 

ottamaan huomioon tätä yhteyttä (Schiro et al. 2016). Tämä vaikuttaa esimerkiksi niin kutsutun 

kaksinkertaisen intertrooppisen konvergenssialueen eli ITCZ:n (Intertropical convergence zone) 

syntymiseen malleissa. ITCZ on hieman päiväntasaajasta pohjoiseen sijaitseva alue, jossa vallitsee 

yleisesti matalapaine. ITCZ:n alueella on runsaasti sateita. Virheellinen kaksinkertainen ITCZ johtaa 

systemaattisiin virheisiin sade-ennusteissa (Oueslati and Bellon 2013). Nykyiset mallit eivät 

myöskään onnistu virheettömästi esittämään konvektion muutosta matalasta syvään konvektioon 

(Schiro et al. 2016).  

 

Jos konvektiota halutaan tutkia tietyllä alueella, on syytä tuntea tutkittavan alueen ilman kosteus. 

Eräs ilman kosteuden suure on suhteellinen kosteus eli RH (Relative Humidity). Se on 

prosenttiluku, joka ilmaisee, kuinka paljon ilmassa on vesihöyryä siihen nähden, mitä kyseisessä 

lämpötilassa voi enimmillään olla vesihöyrynä. 

   

Tässä työssä tutkin, miten Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen (myöh. EC) tekemät 

uusanalyysit RH:sta vastaavat havaittuja arvoja trooppisella Tyynellämerellä. Tyyneltämereltä 

valitsin kaksi asemaa, joiden luotausdataa käytin työssä: Pago Pago Amerikan Samoalta ja Agana 

Guamilta. Luotausdata on peräisin Yhdysvaltalaisen NOAAn (National Oceanic and Atmospheric 

Administration) IGRA -arkistosta (The Integrated Global Radiosonde Archive). Tästä luotausdatasta 

saatua RH:ta vertasin EC:n ERA-Interim -uusanalyyseihin.  
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Tutkin työssäni uusanalyysien ja luotausdatan välisiä RH:n eroja kahdeksan vuoden ajanjaksolla 

neljällä eri vertikaalitasolla. Vertailussa vertaan RH:n keskiarvoja ja keskihajontaa kuukausittain ja 

vuodenajoittain.  

 

Tämä työ vastaa kysymykseen, kuinka hyvin EC:n uusanalyysit vastaavat luotauksia ja voidaanko 

EC:n uusanalyysejä käyttää tropiikin tutkimuksissa luotettavasti alueilla, joilta ei ole saatavilla 

luotausdataa. Valtamerialueella tropiikissa luotausdataa ei ole kovin kattavasti saatavilla, joten 

tarkat uusanalyysit olisivat suuri apu tutkimuksessa. 

 

 

2. Teoria 

 

Konvektion herkkyys rajakerroksen yläpuoliseen kosteuteen pätee vain tilanteessa, jossa CAPE 

(convective available potential energy) on pieni (James & Markowski 2009). CAPE kuvaa ilmakehän 

epästabiiliutta. Suurilla CAPEn arvoilla ilmakehä on epästabiili ja syvää konvektiota esiintyy 

todennäköisesti etenkin päivällä. James & Markowskin (2009) tutkimuksen mukaan CAPEn ollessa 

pieni kuiva ilma pilven alarajan yläpuolella vaikuttaa negatiivisesti konvektioon. CAPEn ollessa 

suuri kuiva ilma on merkityksetön konvektioon nähden (James & Markowski 2009). 

 

Konvektio kuljettaa vesihöyryä merkittäviä määriä vapaaseen ilmakehään. Ilmakehämalleissa 

vesihöyryn palauteilmiö kaksinkertaistaa hiilidioksidipitoisuuden kasvun aiheuttaman 

lämpenemisen (Manabe & Wetherald 1967). Syvä kostea konvektio riippuu voimakkaasti 

kosteuden määrästä ala- ja keskitroposfäärissä (Brown & Zhang 1997). Syytä sille, miksi konvektio 

riippuu rajakerroksen yläpuolisesta kosteudesta, ei vielä tarkasti tunneta. Yleinen ymmärrys on, 

että tämä johtuu kuivan ilman sieppauksesta pilveen (engl. entrainment) rajakerroksen yläpuolella 

ja sadeveden haihtumista ja laskuvirtauksista, jotka tuovat rajakerrokseen kuivaa ja kylmää ilmaa 

ylempää (Derbyshire et al. 2004). Tällaiset laskuvirtaukset voivat heikentää myöhempää 

konvektiota (Derbyshire et al. 2004). Virman et al. (2018) esittävät syitä, miksi RH on tärkeä juuri 

keskitroposfäärissä: lämpimät anomaliat esiintyvät juuri rajakerroksen yläpuolella sateen jälkeen 

mutta vain jos ala- ja keskitroposfääri on kuiva. Kylmä anomalia lämpimän anomalian yläpuolella
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viittaa siihen, että jatkuvan sateen (eli ei-konvektiivisen sateen) haihtuminen ja siitä aiheutuva 

subsidenssi eli ilman laskeva liike ja laskevan ilman lämpeneminen adiabaattisesti todennäköisesti 

synnyttävät kyseiset lämpötila-anomaliat. Siksi jatkuvan sateen haihtumista olisi syytä tarkemmin. 

Näin saataisiin tarkempia ilmasto- ja säämalleja. Tämä vaatisi siis sen, että numeeriset säämallit 

ennustavat vesihöyryn määrän oikein vapaassa ilmakehässä (Virman et al.2018). 

 

 

3. Havaintoaineisto ja tutkimusmenetelmät 

Tässä tutkimuksessa tutkin uusanalyysien ja luotausdatan välisiä RH:n eroja 1.1.2008 - 31.12.2015 

-välisenä aikana Tyynellämerellä kello 00 UTC ja 12 UTC (00 UTC on paikallista aikaa Aganassa 

10:00 ja Pago Pagolla 13:00, kun taas 12 UTC on Aganassa 22:00 ja Pago Pagolla 01:00). 

Vertikaalitasoiksi valitsin 850 hPa, 800 hPa, 700 hPa ja 600 hPa. Kaikki nämä tasot sijaitsevat 

rajakerroksen yläpuolella. Vertailussa vertasin RH:n keskiarvoja ja keskihajontaa kuukausittain ja 

vuodenajoittain. Molemmilta asemilta saadut havainnot jaoin sateisempaan ja kuivempaan 

kauteen ilmastodatan perusteella. 

 

ERA-Interim -uusanalyysi on vuodesta 1979 EC:n tekemä globaali ilmakehän uusanalyysi. EC:n 

uusanalyysi perustuu IFS-malliin (Integrated Forecasting System) ja havaintoihin. Uusanalyysit 

päivittyvät aina IFS-mallin päivitysten myötä. Havaintoihin lukeutuvat mm. satelliittihavainnot, 

pintahavainnot maalta ja mereltä, havainnot ilma-aluksista ja luotaukset maalta ja mereltä. Sen 

vaakasuuntainen resoluutio on noin 80 kilometriä jokaisella sen 60:llä eri vertikaalitasolla 

maanpinnalta aina 0,1 hPa:n asti. Tämä uusanalyysi antaa ennusteita eri suureista, joista yksi on 

RH. EC:n uusanalyysit ovat EC:n arkistosta ladattuja .netcdf -tiedostoja. Kyseisiä tiedostoja ei saa 

auki tekstikäsittelyohjelmilla, mutta niitä voi helposti käsitellä esimerkiksi Matlabilla. EC:n 

uusanalyysien resoluutio on 0,75° * 0,75°. Tämä vastaa kilometreissä noin 83 km * 83 km -

suuruista aluetta. 00 UTC uusanalyysi sisältää havainnot edellispäivän 15 UTC lähtien ja kuluvan 

päivän 03 UTC asti. 12 UTC uusanalyysi sisältää 03 UTC ja 12 UTC välisen ajan havainnot samalta 

päivältä (Berrisford et al. 2011). Luotaukset ovat siis samalta ajalta eli 00 UTC:n uusanalyysissä on 

käytetty saman päivän 00 UTC luotausta ja 12 UTC uusanalyysissä on käytetty saman päivän 12 

UTC luotasta. EC:n uusanalyyseissä on siis tietyn alueen luotaushavaintojen lisäksi myös muita 
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havaintoja ja IFS-mallin laskemia suureita. EC:n uusanalyysit eroavat IGRA-luotauksista myös siten, 

että ne sisältävät ”luotaukset” myös niiltä hetkiltä, joilta oikeita luotauksia ei ole saatavilla. 

Uusanalyysit voivat käyttää edeltäviä luotauksia ja muita havaintoja IFS-mallissaan (Dee et al. 2011 

& Berrisford et al. 2011).  

 

IGRA-luotausten datan latasin NOAA:n arkistosta .txt -tiedostoina. Yhdessä tekstitiedostossa on 

yhden aseman kaikki luotaukset vuosien 2008-2015 väliltä 00 UTC sekä 12 UTC. Kuvakaappaus 

kahdesta yksittäisestä luotauksesta tekstitiedoston sisällä on esitelty kuvissa 9 ja 10. 

 

Olen laskenut RH:n keskiarvot ja keskihajonnat Matlab-ohjelmalla. Työssä käyttämäni Matlab-

koodi on esitelty liitteessä 1. Koodi lataa ensin IGRA-luotausten sekä EC:n uusanalyysien 

raakadatan tietokoneelta. Sen jälkeen koodi järjestelee mallidatat niin, että pystytään laskemaan 

erikseen eri kuukausien, molempien kellonaikojen sekä kaikkien painotasojen RH:t erikseen. Koska 

IGRA-luotauksista ei ole saatavilla suoraan RH:ta painetasoilta 800 hPa ja 600 hPa, on koodissa 

käytetty lineaarista interpolointa (komento interp1) näiden arvojen laskemiseen.  Koodi laskee siis 

lähimmän ylemmän tason sekä lähimmän alemman tason arvoista halutun tason arvon. Koodi 

myös suodattaa viallisen datan pois asettamalla ehdon RH > 0. Osassa IGRA-luotausten datoista 

löytyy RH:lle negatiivisia arvoja, jotka luonnollisesti ovat vääriä.  

 

Tässä työssä jaottelin erikseen sade- ja kuivankauden sekä Aganan, että Pago Pagon osalta. Tämä 

ei kuitenkaan tarkoita, että kuivakausi olisi varsinaisesti erityisen kuiva. Tropiikissa, toisin kuin 

subtropiikissa, saadaan sadetta ympäri vuoden. Selvää vuodenaikaisvaihtelua on kuitenkin selvästi 

havaittavissa. Kuvissa 1 ja 2 ovat Aganan ja Pago Pagon keskimääräiset sademäärät, jotka ovat 

jaoteltuna kuukausiin. Aganassa sadekausi kestää kesäkuusta marraskuuhun ja kuivakausi 

joulukuusta toukokuuhun (NOAA 2018). Pago Pagolla sadekausi kestää marraskuusta huhtikuuhun 

ja kuivakausi toukokuusta lokakuuhun (NOAA 2018). 
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Kuva 1: Aganan keskimääräiset sademäärät kuukausittain tuumina mitattuna (NOAA 2018). 
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Kuva 2: Pago Pagon keskimääräiset sademäärät kuukausittain tuumina mitattuna (NOAA 2018). 
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4. Tulokset 

RH:n kuukausikeskiarvojen erot ovat esitelty tässä kappaleessa histogrammeina, jossa sininen 

pylväs esittää IGRA-luotausten RH:ta ja sen oikealla puolella punainen pylväs EC:n uusanalyysien 

RH:ta. Kapea väkänen pylväiden yläpäässä esittää kyseisen RH:n keskihajontaa. X-akselilla on 

kuukaudet kronologisessa järjestyksessä (1 on tammikuu ja 12 joulukuu) ja Y-akselilla on RH:n 

arvot lineaarisella asteikolla. Yhdessä kuvassa on neljä histogrammia eli kyseisen aseman saman 

ajanhetken kaikki neljä painetasoa. Histogrammeissa on laskettu kyseisen kuukauden keskiarvo 

koko kahdeksan vuoden ajalta. 

 

Kuukausikeskiarvohistogrammien jälkeen ovat vuodenaikahistogrammit, jossa em. tavalla sininen 

pylväs esittää IGRA-luotausten RH:ta ja sen oikealla puolella punainen pylväs EC:n uusanalyysien 

RH:ta.  X-akselilla on tällä kertaa kaikki neljä painetasoa, ja Y-akselilla on edelleen RH:n arvo 

lineaarisesti. Yhdessä kuvassa on kyseisen aseman kuivankauden ja sadekauden arvot 00 UTC sekä 

12 UTC. Histogrammeissa on laskettu kaikki sade- ja kuivakaudet kahdeksan vuoden ajalta. 

 

4.1 RH:n ero EC:n ja IGRA-luotausten välillä histogrammeissa 

Tässä luvussa RH:t on esitetty Matlabilla piirretyissä histogrammeissa. Ensimmäiset neljä 

histogrammia eli kuvat 3-6 kuvaavat kuukausikeskiarvoja ja kaksi viimeistä eli kuvat 7 ja 8 kuvaavat 

vuodenaikakeskiarvoja. 
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Kuva 3: RH:n kuukausikeskiarvot Aganassa 00 UTC IGRA-luotausten (siniset pylväät) ja EC:n 

uusanalyysien (punaiset pylväät) mukaan. Kapea väkänen pylväiden yläpäässä on RH:n 

keskihajonta. 
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Kuva 4: RH:n kuukausikeskiarvot Aganassa 12 UTC IGRA-luotausten (siniset pylväät) ja EC:n 

uusanalyysien (punaiset pylväät) mukaan. Kapea väkänen pylväiden yläpäässä on RH:n 

keskihajonta. 
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Kuva 5: RH:n kuukausikeskiarvot Pago Pagolta 00 UTC IGRA-luotausten (siniset pylväät) ja EC:n 

uusanalyysien (punaiset pylväät) mukaan. Kapea väkänen pylväiden yläpäässä on RH:n 

keskihajonta. 
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Kuva 6: RH:n kuukausikeskiarvot Pago Pagolta 12 UTC IGRA-luotausten (siniset pylväät) ja EC:n 

uusanalyysien (punaiset pylväät) mukaan. Kapea väkänen pylväiden yläpäässä on RH:n 

keskihajonta. 
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Kuva 7: RH:n vuodenaikakeskiarvot Aganassa 00 ja 12 UTC IGRA-luotausten (siniset pylväät) ja 

EC:n uusanalyysien (punaiset pylväät) mukaan. Kapea väkänen pylväiden yläpäässä on RH:n 

keskihajonta. 
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Kuva 8: RH:n vuodenaikakeskiarvot Pago Pagolta 00 ja 12 UTC IGRA-luotausten (siniset pylväät) ja 

EC:n uusanalyysien (punaiset pylväät) mukaan. Kapea väkänen pylväiden yläpäässä on RH:n 

keskihajonta. 

 

 

 

 

4.2 Tulosten arviointi 

Kuukausikeskiarvoerot sekä vuodenaikakeskiarvoerot ovat yleisesti pieniä EC:n uusanalyysien ja 

IGRA-luotausten välillä molempina vuorokaudenaikoina ja kaikilla painetasoilla. Kuvista 3 ja 4 

nähdään, että Aganassa IGRA-luotausten RH:n arvo on keskimäärin suurempi EC:n uusanalyysien 

vastaava arvo. Kuvista 5 ja 6 nähdään, että Pago Pagossa taas EC:n uusanalyysien arvot ovat IGRA-
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luotausten arvoja keskimäärin suurempia. Tämä erottuu histogrammeista lisäksi myös liitteessä 2. 

olevista taulukoista, joissa on laskettu prosentuaaliset erot RH:n keskiarvolle EC:n uusanalyysien ja 

IGRA-luotausten välillä koko kahdeksalle vuodelle. Vuodenaikakeskiarvoissa kuivankauden erot 

ovat sadekautta keskimäärin hieman suurempia. 

 

Suurimmat erot IGRA-luotausten ja EC:n uusanalyysien välillä näyttäisi olevan Pago Pagolla 

kuivakautena 600 hPa:n painetasolla. Suurin suhteellinen ero on lokakuun 00 UTC RH:n 

uusanalyysien ja luotausten välillä. Tämän voi todeta kuvasta 5 ja liitteen 2 taulukosta 6. Kuitenkin 

saman kuukauden RH:n arvojen suhteelliset erot uusanalyysien ja luotausten välillä ajanhetkellä 

12 UTC ovat pieniä, kuten nähdään kuvasta 6 ja liitteen 2 taulukosta 7. Yksittäisten kuukausien 

suuret erot RH:ssa vaikuttavat johtuvan paljolti satunnaisvaihtelusta, ei niinkään systemaattisista 

virheistä. Mahdollisia virhelähteitä toki on paljon ja tärkeimpiä niistä käsittelen seuraavassa 

alaluvussa. 

 

Kuvista 3-8 nähdään, että keskihajonta on selvästi suurempi IGRA-luotauksissa kuin EC:n 

uusanalyyseissä. Tämä pätee molemmilla asemilla, kumpanakin vuorokaudenaikana, kumpanakin 

vuodenaikana ja jokaisella painetasolla. Histogrammeista erottuu myös se, että IGRA-luotausten 

keskihajonnan ero EC:n uusanalyysiin nähden kasvaa, mitä alemmalle painetasolle mennään. 

Painetasolle 850 hPa erot keskihajonnassa ovat todella huomattavia verrattuna painetasoon 600 

hPa. Histogrammeista huomataan myös, että keskihajonnan arvo molemmilla vertailukohteilla 

selvästi kasvaa sitä enemmän, mitä pienemmälle painetasolle edetään eli mitä ylemmäs 

ilmakehässä siirrytään. 

 

Tulosten perusteella EC:n uusanalyysejä voitaisiin ainakin jossain määrin luotettavasti käyttää 

tutkimuksissa alueilla, joilta ei ole saatavilla luotausdataa. Erot ovat kahdeksan vuoden 

tarkastelujaksolla korkeintaan 10% luokkaa ja yleisesti vain muutaman prosentin luokkaa. Työssä 

tarkastellut asemat, Agana ja Pago Pago, sijaitsevat kaukana toisistaan. Tämä vähentää 

systemaattisen virheen riskiä. Täytyy kuitenkin muistaa, että kahdeksan vuoden ajanjakso vain 

kahdelta asemalta ei ole erityisen kattava otos mutta varmasti suuntaa antava. 
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4.3 Virhearviointi 

 

Merkittävä ja ilmiselvä ero IGRA-luotausten ja EC:n uusanalyysien välillä on, että IGRA-luotaukset 

ovat oikeita luotauksia, joissa anturi on kulkenut maanpinnalta pilvien läpi aina stratosfääriin asti. 

IGRA-datasta saadaan siis RH:n havaittu arvo tietylle painepinnalle, kun taas EC:n uusanalyysissä 

RH:n arvot on numeerisesti laskettu niillä tiedoilla, joita kyseisestä ajankohdasta on käytettävissä. 

IGRA-luotauksen kulkiessa pilvessä on RH:n arvo luonnollisesti 100%. EC:n uusanalyyseissä pilvet 

eivät välttämättä sijatise samassa paikassa kuin todellisuudessa, joten EC:n arvo voi poiketa paljon 

todellisen luotauksen arvosta RH = 100%. Tosin, jos on tiedossa, että kyseisenä ajanhetkenä on 

koko troposfäärissä yleisesti kosteaa ja pilvistä, voi EC:n arvo olla usein lähellä oikeaa. Koska EC:n 

uusanalyyseissä käytetään syöttötietoina myös luotauksia, voidaan kyseinen virhe olettaa varsin 

pieneksi etenkin silloin, kun halutun alueen luotaus halutulta ajanhetkeltä on saatavissa. 

 

IGRA-luotausten datakokoelmissa on jonkin verran epäonnistuneita luotauksia. Syitä voivat olla 

esim. luotauspallon puhkeaminen tai vika luotausanturissa. Luotauksia myös puuttuu kokonaan 

monelta eri päivältä. Esimerkiksi Pago Pagon vuoden 2011 elokuulta 12 UTC on vain 6 

onnistunutta luotausta. Kahdeksan vuoden tarkastelujakso ei ole kovin pitkä etenkin, jos osa 

luotauksista on epäonnistuneita. EC:n uusanalyysit sen sijaan sisältävät ”luotaukset” myös hetkiltä, 

joilta oikeaa luotausta ei ole suoritettu. EC:n uusanalyyseissä tiedot on laskettu käyttäen muita 

käytettävissä olevia havaintoja ja syöttämällä nämä IFS-malliin (Dee et al. 2011 & Berrisford et al. 

2011). On hyvä muistaa, että onnistuneissakin luotauksissa voi olla satunnaisia virheitä esim. 

kosteuden mittauksessa. Tällaiset satunnaiset virheet voivat hieman kasvattaa luotausten 

keskihajontaa, mutta tuskin kovin paljoa. 

 

EC:n uusanalyysien horisontaalinen resoluutio tässä työssä oli 0,75 * 0,75 astetta. Tämä vastaa 

kilometreissä 83km * 83km -suuruista aluetta. Luotaukset kuitenkin ehtivät liikkua 

vaakasuunnassa korkeintaan muutamia kilometrejä sen kulkiessa maan pinnalta 600 hPa:han. 

Tästä syntyvä virhe voidaan kuitenkin todeta pieneksi, sillä monikonvektiosolut ovat halkaisijaltaan 
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suurempia kuin 83km. Tämä voi kuitenkin olla osasyynä sille, miksi IGRA-luotausten keskihajonta 

on EC:n uusanalyysejä suurempi. 

 

Luotausdatasta löytyy tilan säästämiseksi vain osa luotausanturin mittaamista tasoista. 850 hPa:n 

ja 700 hPan:n arvot saadaan datasta suoraan, muttei 800 hPa:a eikä 600 hPa:a. Siksi jouduin 

lineaarisesti interpoloimaan RH:n käyttäen 800 hPa:n ja 600 hPa:n lähimmän ylemmän tason sekä 

alemman tason lukemia. Tämänkin virheen voi olettaa pieneksi, sillä suurimassa osassa luotauksia 

lähimmät arvot olivat lähellä haluttua painetasoa. Tämän voi todeta kuvista 9 ja 10. EC:n 

uusanalyyseissä tätä ongelmaa ei luonnollisesti ole, sillä numeerisessa uusanalyysissä voidaan 

vapaasti valita halutut tasot. Tässä on siis mahdollinen lisätekijä selittämään, miksi IGRA-

luotausten keskihajonta on EC:n uusanalyysejä suurempi. 

 

Kuvista 9 ja 10 voi nähdä myös RH:n äkillisiä pudotuksia. Monissa luotauksissa oli havaittavissa 

RH:n äkillisiä pudotuksia jopa arvoon RH = 1%. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että luotaukset olisivat 

virheellisiä. RH on usein selvästi alle 10%:n rajakerroksen yläpuolella vapaassa troposfäärissä eli 

tason 850 hPa yläpuolella tropiikissa ja myös keskileveysasteilla (Sherwood et al. 2006). Sherwood 

et al. (2006) tutkimuksissa alle 2,5% RH:n arvot eivät olleet tavattomia. RH:n äkillisiä pudotuksia 

luotausdatassa esiintyi enemmän kuivankauden aikaan 700 hPa:n ja 600 hPa:n kohdalla kuin 850 

hPa:n ja 700 hPa:n. 

 

00 UTC paikallisessa ajassa Pago Pagolla on 13:00 ja Aganassa 10:00 ja 12 UTC paikallisessa ajassa 

Pagolla on 01:00 ja Aganassa 22:00. Tiedetään, että konvektiolla on diurnaalinen sykli eli sitä 

esiintyy enemmän tiettyinä vuorokaudenaikoina kuin muulloin vuorokauden aikana. 

Keskileveysasteilla konvektiota on yleisesti enemmän iltapäivällä kuin aamulla. Kuitenkin 

trooppisilla merialueilla, joita tämä tutkimus koskee, konvektion maksimi on usein aamulla (Yang 

& Slingo 2000). Mitä enemmän on konvektiota, sitä enemmän on pilvisyyttä. Hetkellä 00 UTC 

IGRA-luotausten pitäisi siis kulkea tämän perusteella hieman useammin pilvessä Aganassa kuin 

Pago Pagolla, sillä suuri osa tropiikin pilvistä on konvektion synnyttämiä pilviä. Tuloksista ei 

kuitenkaan näe, että tällä olisi merkitystä. Tämä on kuitenkin hyvä muista, sillä tämä voi olla 

merkittävämpi asia, jos halutaan verrata jonkin kahden muun aseman välisiä arvoja. Trooppisilla 
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merialueilla konvektion diurnaalinen sykli on keskileveysasteita heikompi (Yang & Slingo 2000), 

joten mahdollinen virhe tuskin on kuitenkaan kovin suuri. 
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Kuva 9: Erään Pago Pagon IGRA-luotauksen raakadata ajanhetkeltä 00 UTC. Sinisissä laatikoissa 

on työhön valitut painetasot ja punaisessa laatikossa RH prosentin kymmenyksinä (850 hPa:n RH:n 

arvo 51 = 5,1%). 
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Kuva 10: Erään toisen Pago Pagon IGRA-luotauksen raakadata ajanhetkeltä 12 UTC. Sinisissä 

laatikoissa on työhön valitut painetasot ja punaisessa laatikossa RH prosentin kymmenyksinä. 

 
 

5. Yhteenveto 
 
Tässä työssä tutkin, kuinka hyvin Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen (EC) ERA-

Interim -uusanalyysit vastaavat NOAA:n IGRA-luotauksia suhteellisen kosteuden (RH) suhteen 

Aganassa ja Pago Pagolla trooppisella Tyynellämerellä. RH:ta vertailin neljällä eri painetasolla, 850 

hPa, 800 hPa, 700 hPa ja 600 hPa ja kahtena eri vuorokaudenaikana, 00 UTC ja 12 UTC. Vertailin 

RH:ta kuukausikeskiarvoittain sekä vuodenajoittain tammikuulta 2008 joulukuuhun 2015 saakka. 

Keskiarvojen lisäksi laskin myös keskihajonnat jokaiselle kuukaudelle ja vuodenajalle.  

 

EC:n uusanalyysien ja IGRA-luotausten RH:t vastaavat hyvin toisiaan molemmilla asemilla ja kaikilla 

painetasoilla. Erot ovat korkeintaan muutaman prosentin luokkaa. Vuorokaudenajalla tai 

vuodenajalla ei näytä olevan selvää merkitystä RH:n suhteen. Keskihajonta on IGRA-luotauksissa 

EC:n uusanalyysejä suurempi. Syyksi tälle esitin mm. luotausten kulkemisen pilvessä, jolloin 

luotauksissa RH voi olla 100%, kun taas vastaavien EC:n uusanalyysien RH tuskin on 100%. 

 

Näiden tulosten perusteella EC:n uusanalyysejä voisi hyvinkin käyttää tropiikin tutkimuksessa 

alueilla, joista ei ole saatavilla luotausdataa. Täytyy kuitenkin muistaa, että tässä työssä on 

käsitelty vain kahta asemaa kahdeksan vuoden ajalta, joten otanta ei ole kovin laaja. 

 

Kiitokset 

 

Haluan kiittää ohjaajiani Meri Virmania, Marja Bisteriä ja Jouni Räisästä suuresta avusta. Haluan 

kiittää myös Wiipurilaista Osakuntaa, joka myönsi minulle Pro Gradu -apurahan. 

 
 
 
 
 



20 
 

5 Kirjallisuusluettelo 
 

Berrisford, Dee, Poli, Brugge, Fielding, Fuentes, Kållberg, Kobayashi, Uppala, Simmons (2011): The 
ERA Interim Archive version 2.0, ERA report series, 1, 1-23. 
 
Bretherton & Wood (2004): Boundary Layer Depth, Entrainment, and Decoupling in the Cloud-
Capped Subtropical and Tropical Marine Boundary Layer. Journal of Climate, 17, 3576-3588. 
 
Brown & Zhang (1997): Variability of Midtroposhperic Moisture and Its Effect on Cloud-Top Height 
Distribution during TOGA COARE*. Journal of the Atmospheric Sciences, 54, 2760-2774. 
 
Dee, Uppala, Simmons, Berrisford, Poli, Kobayashi et al. (2011). The ERA-Interim Reanalysis: 
Configuration and performance of the data assimilation system. Quarterly Journal of the Royal 
Meteorological Society, 137(656), 553-597. 
 
Derbyshire, Beau, Bechtold, Grandpeix, Piriou, Redelsperger & Soares (2004): Sensitivity of Moist 
Convection to Enviromental Humidity. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 130, 
3055-3079. 
 
Holloway & Neelin (2008): Moisture Vertical Structure, Column Water Vapor, and Tropical Deep 
Convection. Journal of the Atmospheric Sciences, 66, 1665-1683. 
 
James & Markowski (2009): A Numerical Investigation of the Effects of Dry Air Aloft on Deep 
Convection. Monthly Weather Review, 138, 140-161. 
 
Manabe & Wetherald (1967): Thermal Equilibrium of the Atmosphere with a Given Distribution of 
Relative Humidity. Journal of the Atmospheric Sciences, 24, 241-259. 
 
NOAA 2018: NOAA Online Weather Data Agana. 20.09.2018.   
< http://w2.weather.gov/climate/xmacis.php?wfo=guam>. 
 
NOAA 2018: NOAA Online Weather Data Pago Pago. 20.09.2018.  
< http://w2.weather.gov/climate/xmacis.php?wfo=samoa>. 
 
Oueslati & Bellon (2012): Convective Entrainment and Large-Scale Organization of Tropical 
Precipitation: Sensitivity of the CNRM-CM5 Hierarchy of Models. Journal of Climate, 26, 2931-
2946. 
 
Schiro, Neelin, Adams & Lintner (2016): Deep Convection and Column Water Vapor over Tropical 
Land versus Tropical Ocean: A Comparison between the Amazon and the Tropical Western Pacific. 
Journal of the Atmospheric Sciences, 73, 4043-4063. 
 
Sherwood, Kursinski & Read (2006): A Distribution Law for Free-Tropospheric Relative Humidity. 
Journal of Climate, 19, 6267-6277. 
 

http://w2.weather.gov/climate/xmacis.php?wfo=samoa


21 
 

Virman, Bister, Sinclair, Järvinen & Räisänen (2018): A New Mechanism for the Dependence of 
Tropical Convection on Free-Tropospheric Humidity. Geophysical Research Letters, 45, 2516-2523. 
 
Yang & Slingo (2000): The Diurnal Cycle in the Tropics. Monthly Weather Review, 129, 784-801. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Liite 1. Työssä käytetty Matlab-koodi 

clear all; close all; 

 

%% NC tiedostojen kÃ¤sittelyÃ¤ 

 

% % netcdf -komennot jotka nÃ¤ytin perjantaina 16.12. 

 info = ncinfo('151212_grib2netcdf-atls12-a562cefde8a29a7288fa0b8b7f9413f7-d3gulm.nc'); 

 RH = ncread('151212_grib2netcdf-atls12-a562cefde8a29a7288fa0b8b7f9413f7-d3gulm.nc','r'); 

 netcdf_time = ncread('151212_grib2netcdf-atls12-a562cefde8a29a7288fa0b8b7f9413f7-
d3gulm.nc','time'); 

 lev = ncread('151212_grib2netcdf-atls12-a562cefde8a29a7288fa0b8b7f9413f7-
d3gulm.nc','level'); 

 lat = ncread('151212_grib2netcdf-atls12-a562cefde8a29a7288fa0b8b7f9413f7-
d3gulm.nc','latitude'); 

 lon = ncread('151212_grib2netcdf-atls12-a562cefde8a29a7288fa0b8b7f9413f7-
d3gulm.nc','longitude'); 

 time = double(netcdf_time)/24 + datenum('1900-01-01 00:00:00'); 

 datestr(time(1:2922,1),'dd-mm-yyyy HH:MM:SS'); 

  

 %% bar with errorbar 

mean_agana00800 = [79.69, 66.66, 48.51, 42.19]; % mean velocity 

std_agana00800 = [7.08, 12.58, 14.80, 16.03];  % standard deviation of velocity 

figure 

hold on 

bar(1:4,mean_agana00800,'r') 

errorbar(1:4,mean_agana00800,std_agana00800,'.') 

xlabel('850                   800                    700                    600') 

ylabel('RH') 

 %% bar with errorbar 2 

mean_agana00800i = [81.66, 68.24, 50.33, 40.35]; % mean velocity 

std_agana00800i = [17.02, 24.02, 25.85, 26.41];  % standard deviation of velocity 

figure 
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hold on 

bar(1:4,mean_agana00800i,'b') 

errorbar(1:4,mean_agana00800i,std_agana00800i,'.') 

xlabel('850                   800                    700                    600') 

ylabel('RH') 

 %% päivittäiset keskiarvot datasta 

  

 meanall = zeros(size(RH,3),size(RH,4))*NaN; % alustus 

 for i = 1:size(RH,3) 

     for j = 1:size(RH,4) 

         meanall(i,j)=mean2(RH(:,:,i,j)); 

     end 

 end 

%% päivittäiset keskihajonnat datasta 

 stdall = zeros(size(RH,3),size(RH,4))*NaN; % alustus 

 for i = 1:size(RH,3) 

     for j = 1:size(RH,4) 

         stdall(i,j)=mean2(RH(:,:,i,j)); 

     end 

 end 

 %% kuukausittaiset keskihajonnat datasta 

  stdmonth = zeros(12,8,4)*NaN; % Jos nanneja, jotain mennyt väärin 

 timesplit = zeros(size(time,1),3); % tässä on jaoteltu vuosi,kuukausi,päivä eri sarakkeisiin 

 for i = 1:size(time,1) 

     timesplit(i,1) = str2num(datestr(time(i),'yyyy')); 

     timesplit(i,2) = str2num(datestr(time(i),'mm')); 

     timesplit(i,3) = str2num(datestr(time(i),'dd')); 

 end 

 for i = 1:12 

     l = 1; 

     for j = 2008:2015 
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         stdmonth(i,l,1) = std(stdall(1,(timesplit(:,2)==i & timesplit(:,1) == j))); % sellaiset sarakkeet 
meanallista, joiden 

         % täsmää loopattavaa kuukautta ja vuotta, etsii kaikki sellaiset 

         % meanall sarakkeen arvot, jotka täsmää vuoden 2008 tammikuuta, 

         % sitten 2009 tammikuuta 

         % jne. kunnes joulukuu 2015 

         stdmonth(i,l,2) = std(stdall(2,(timesplit(:,2)==i & timesplit(:,1) == j))); 

         stdmonth(i,l,3) = std(stdall(3,(timesplit(:,2)==i & timesplit(:,1) == j))); 

         stdmonth(i,l,4) = std(stdall(4,(timesplit(:,2)==i & timesplit(:,1) == j))); 

         l = l+1; 

     end 

 end 

 %% kuukausittaiset keskiarvot datasta 

  

 meanmonth = zeros(12,8,4)*NaN; % Jos nanneja, jotain mennyt väärin 

 timesplit = zeros(size(time,1),3); % tässä on jaoteltu vuosi,kuukausi,päivä eri sarakkeisiin 

 for i = 1:size(time,1) 

     timesplit(i,1) = str2num(datestr(time(i),'yyyy')); 

     timesplit(i,2) = str2num(datestr(time(i),'mm')); 

     timesplit(i,3) = str2num(datestr(time(i),'dd')); 

 end 

 for i = 1:12 

     l = 1; 

     for j = 2008:2015 

         meanmonth(i,l,1) = mean(meanall(1,(timesplit(:,2)==i & timesplit(:,1) == j))); % sellaiset 
sarakkeet meanallista, joiden 

         % täsmää loopattavaa kuukautta ja vuotta, etsii kaikki sellaiset 

         % meanall sarakkeen arvot, jotka täsmää vuoden 2008 tammikuuta, 

         % sitten 2009 tammikuuta 

         % jne. kunnes jou 2015 

         meanmonth(i,l,2) = mean(meanall(2,(timesplit(:,2)==i & timesplit(:,1) == j))); 
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         meanmonth(i,l,3) = mean(meanall(3,(timesplit(:,2)==i & timesplit(:,1) == j))); 

         meanmonth(i,l,4) = mean(meanall(4,(timesplit(:,2)==i & timesplit(:,1) == j))); 

         l = l+1; 

     end 

 end 

 % esim joulukuu 2010 kaikki painearvot meanmonth(12,3,:) 

 %% igra luotaukset 

 filename = 'AQM00091765-data-win2.txt'; 

 fid = fopen(filename); 

 time = []; 

 temp = []; 

 probeRH = []; 

 pressureLevels = [85000,80000,70000,60000]; 

 l = 1; 

 k = 1; 

 while ~feof(fid) %lukee niin kauan kuin on viimonen rivi, feof = file end of file 

     line = fgets(fid); 

     if (strcmp(line(1),'#')) 

        if (l > 1) 

            probeRH(l-1,:) = interp1(temp(:,1),temp(:,2),pressureLevels); 

            probeRH(l-1,:) = probeRH(l-1,:)./10; 

            k = 1; 

            temp = []; 

        end 

        whitespaceInd = find(isspace(line)); 

        time(l,1) = str2num(line(whitespaceInd(1)+1:whitespaceInd(2)-1)); 

        time(l,2) = str2num(line(whitespaceInd(2)+1:whitespaceInd(3)-1)); 

        time(l,3) = str2num(line(whitespaceInd(3)+1:whitespaceInd(4)-1)); 

        time(l,4) = str2num(line(whitespaceInd(4)+1:whitespaceInd(5)-1)); 

        l = l+1; 

     else 
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        line = strrep(line,'A',''); 

        line = strrep(line,'B',''); 

        line = char(strsplit(line)); 

         

        if(str2num(line(3,:)) ~= -9999 && str2num(line(6,:)) ~= -9999) 

            temp(k,:) = [str2num(line(3,:)) str2num(line(6,:))]; 

            k = k+1; 

        end 

     end 

 end 

  

probeRH(l-1,:) = interp1(temp(:,1),temp(:,2),pressureLevels); 

probeRH(l-1,:) = probeRH(l-1,:)./10; 

%% IGRA lajittelu kellonajan mukaan 

indeksit0 = find(time(:,4)==0); 

indeksit12 = find(time(:,4)==12); 

uusiTaulukko0 = time(indeksit0,:); 

uusiTaulukko12 = time(indeksit12,:); 

probeRH0 = probeRH(indeksit0,:); 

probeRH12 = probeRH(indeksit12,:); 

%% IGRA datan keskihajonnat 

temp1 = probeRH0(313:343,4); 

keskihajonta1 = nanstd(temp1(temp1>0)); 

temp2 = probeRH0(675:702,4); 

keskihajonta2 = nanstd(temp2(temp2>0)); 

temp3 = probeRH0(1034:1064,4); 

keskihajonta3 = nanstd(temp3(temp3>0)); 

temp4 = probeRH0(1377:1407,4); 

keskihajonta4 = nanstd(temp4(temp4>0)); 

temp5 = probeRH0(1714:1744,4); 

keskihajonta5 = nanstd(temp5(temp5>0)); 
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temp6 = probeRH0(2070:2100,4); 

keskihajonta6 = nanstd(temp6(temp6>0)); 

temp7 = probeRH0(2434:2464,4); 

keskihajonta7 = nanstd(temp7(temp7>0)); 

temp8 = probeRH0(2791:2821,4); 

keskihajonta8 = nanstd(temp8(temp8>0)); 
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Liite 2. RH:n keskiarvot ja keskihajonnat sekä niiden prosentuaaliset 

erot taulukoituna 

Alla olevissa taulukoissa on koottuna kaikki RH:n keskiarvot ja keskihajonnat Aganasta ja Pago 

Pagolta 00 ja 12 UTC kuukausittain, vuodenajoittain, koko jaksolta ja koko jakson sekä 

vuodenaikojen suhteelliset prosentuaaliset erot. Vinoviivan edessä oleva arvo on EC:n 

uusanalyysien RH:n arvo ja vinoviinan jäljessä oleva IGRA-luotausten arvo. Prosentuaalinen eron 

ollessa positiivinen on EC:n uusanalyysin arvo IGRA-luotauksen arvoa pienempi, negatiivisella 

erolla asia on päinvastoin. 

Taulukko 1: Alla olevassa taulukossa on Liitteen 2 kaikki taulukot koottuna. 

Taulukko 2 RH:n keskiarvot kuukausittain Aganassa 00 

UTC 

Taulukko 3 RH:n keskiarvot kuukausittain Aganassa 12 

UTC 

Taulukko 4 RH:n keskiarvot vuodenajoittain Aganassa 00 

UTC 

Taulukko 5 RH:n keskiarvot vuodenajoittain Aganassa 12 

UTC 

Taulukko 6 RH:n keskiarvot kuukausittain Pago Pagolla 00 

UTC 

Taulukko 7 RH:n keskiarvot kuukausittain Pago Pagolla 12 

UTC 

Taulukko 8 RH:n keskiarvot vuodenajoittain Pago Pagolla 

00 UTC 

Taulukko 9 RH:n keskiarvot vuodenajoittain Pago Pagolla 

12 UTC 

Taulukko 10 RH:n keskihajonnat kuukausittain Aganassa 00 

UTC 
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Taulukko 11 RH:n keskihajonnat kuukausittain Aganassa 12 

UTC 

Taulukko 12 RH:n keskihajonnat vuodenajoittain Aganassa 

00 UTC 

Taulukko 13 RH:n keskihajonnat vuodenajoittain Aganassa 

12 UTC 

Taulukko 14 RH:n keskihajonnat kuukausittain Pago Pagolla 

00 UTC 

Taulukko 15 RH:n keskihajonnat kuukausittain Pago Pagolla 

12 UTC 

Taulukko 16 RH:n keskihajonnat vuodenajoittain Pago 

Pagolla 00 UTC 

Taulukko 17 RH:n keskihajonnat vuodenajoittain Pago 

Pagolla 12 UTC 
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Taulukko 2: Alla olevassa taulukossa on RH:n keskiarvot Aganasta joka painetasolta 00 UTC 

kuukausittain, koko jaksolta ja koko jakson suhteelliset prosentuaaliset erot. Vinoviivan edessä 

oleva arvo on EC:n uusanalyysien RH:n arvo ja vinoviinan jäljessä oleva IGRA-luotausten arvo. 

00 UTC 850 hPa 800 hPa 700 hPa 600 hPa 

tammikuu 77,40/80,40 62,36/65,51 35,76/39,37 27,26/30,58 

helmikuu 73,61/77,37 59,09/64,50 31,36/30,18 20,37/21,15 

maaliskuu 73,00/76,24 58,91/65,97 35,43/36,36 22,80/24,84 

huhtikuu 72,70/73,89 59,04/61,27 40,85/39,09 30,51/30,30 

toukokuu 75,63/76,99 64,60/67,52 47,97/46,64 40,46/39,93 

kesäkuu 77,56/79,04 69,95/72,98 56,03/55,34 48,22/46,96 

heinäkuu 81,26/81,45 76,02/76,65 66,09/64,42 64,30/63,50 

elokuu 81,76/80,85 77,35/77,67 70,16/71,15 69,15/67,66 

syyskuu 82,20/81,32 77,91/78,60 71,09/69,51 72,03/70,24 

lokakuu 81,13/81,27 75,20/77,83 65,59/66,28 62,58/62,53 

marraskuu 75,45/76,29 62,48/66,83 43,67/43,98 34,96/34,57 

joulukuu 73,52/75,66 57,99/63,17 33,45/35,23 22,52/23,76 

koko jakso 77,10/78,40 66,74/69,88 49,79/49,69 43,14/43,00 

koko jakso suht. % 1,7% 4,5% -0,2% -0,3% 
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Taulukko 3: Alla olevassa taulukossa on RH:n keskiarvot Aganasta joka painetasolta 12 UTC 

kuukausittain, koko jaksolta ja koko jakson suhteelliset prosentuaaliset erot. Vinoviivan edessä 

oleva arvo on EC:n uusanalyysien RH:n arvo ja vinoviinan jäljessä oleva IGRA-luotausten arvo. 

12 UTC 850 hPa 800 hPa 700 hPa 600 hPa 

tammikuu 78,00/80,61 61,46/65,32 35,11/38,90 27,01/32,82 

helmikuu 73,65/76,49 57,66/62,65 30,94/30,54 24,12/23,75 

maaliskuu 73,65/76,68 57,76/62,47 34,32/37,15 22,44/24,51 

huhtikuu 75,64/78,95 61,42/65,19 41,03/42,00 30,65/31,53 

toukokuu 77,35/78,29 66,27/69,26 49,47/50,11 40,18/41,85 

kesäkuu 78,66/79,80 70,49/72,97 56,19/55,15 49,59/47,55 

heinäkuu 81,28/77,21 75,96/77,28 66,24/65,34 64,38/63,53 

elokuu 82,48/82,25 77,98/78,68 71,05/70,58 70,74/71,16 

syyskuu 82,81/83,14 78,39/80,35 72,17/71,93 73,05/72,77 

lokakuu 81,51/82,16 75,68/77,78 65,59/66,75 62,81/62,66 

marraskuu 76,15/79,41 62,80/68,62 43,72/46,17 34,70/36,47 

joulukuu 73,58/75,04 57,03/59,90 32,18/33,83 21,51/23,76 

koko jakso 77,90/79,17 66,91/70,04 49,83/50,70 43,12/44,36 

koko jakso suht. % 1,6% 4,5% 1,7% 2,8% 

 

Taulukko 4: Alla olevassa taulukossa on RH:n keskiarvot Aganasta joka painetasolta 00 UTC 

vuodenajoittain ja vuodenajan suhteelliset prosentuaaliset erot uusanalyysien ja luotausten välillä. 

Vinoviivan edessä oleva arvo on EC:n uusanalyysien RH:n arvo ja vinoviinan jäljessä oleva IGRA-

luotausten arvo.  

00 UTC 850 hPa 800 hPa 700 hPa 600 hPa 

Sade 79,89/80,04 73,15/75,09 62,11/61,78 58,54/57,58 

Sade suht. % 0,2% 2,6% -0,5% -1,7% 

Kuiva 74,31/76,76 60,33/64,66 37,47/37,81 27,32/28,43 

Kuiva suht. % 3,2% 6,7% 0,9% 3,9% 
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Taulukko 5: Alla olevassa taulukossa on RH:n keskiarvot Aganasta joka painetasolta 12 UTC 

vuodenajoittain ja vuodenajan suhteelliset prosentuaaliset erot uusanalyysien ja luotausten välillä. 

Vinoviivan edessä oleva arvo on EC:n uusanalyysien RH:n arvo ja vinoviinan jäljessä oleva IGRA-

luotausten arvo. 

12 UTC 850 hPa 800 hPa 700 hPa 600 hPa 

Sade 80,48/80,66 73,55/75,95 62,49/62,65 59,21/59,02 

Sade suht. % 0,2% 3,2% 0,3% -0,3% 

Kuiva 75,31/77,68 60,27/64,13 37,18/38,76 27,65/29,70 

Kuiva suht. % 3,1% 6,0% 4,1% 6,9% 

 

 

Taulukko 6: Alla olevassa taulukossa on RH:n keskiarvot Pago Pagolta joka painetasolta 00 UTC 

kuukausittain, koko jaksolta ja koko jakson suhteelliset prosentuaaliset erot. Vinoviivan edessä 

oleva arvo on EC:n uusanalyysien RH:n arvo ja vinoviinan jäljessä oleva IGRA-luotausten arvo. 

   

00 UTC 850 hPa 800 hPa 700 hPa 600 hPa 

tammikuu 83,64/81,52 77,73/76,52 69,22/68,43 67,01/64,33 

helmikuu 82,25/77,81 75,76/72,77 67,32/65,18 66,08/60,62 

maaliskuu 80,44/77,13 73,75/73,33 64,02/61,26 60,64/56,27 

huhtikuu 79,65/77,89 70,58/70,34 58,40/57,55 54,40/50,79 

toukokuu 80,63/80,75 69,80/71,30 52,71/54,71 48,79/45,37 

kesäkuu 79,27/77,50 66,57/63,66 48,67/46,32 42,41/38,95 

heinäkuu 77,74/77,90 60,91/61,07 40,32/42,20 33,02/32,65 

elokuu 77,50/77,25 61,13/58,67 42,06/39,32 35,73/32,37 

syyskuu 78,68/75,52 66,75/62,51 48,76/42,41 40,46/34,41 

lokakuu 79,83/77,92 69,74/68,83 56,51/52,77 50,98/43,53 

marraskuu 81,41/77,96 72,92/70,56 61,57/60,36 59,08/57,57 

joulukuu 81,81/79,33 73,90/72,54 62,26/59,19 59,26/56,94 

koko jakso 80,24/78,21 69,96/68,51 55,99/54,14 51,49/47,82 

koko jakso suht. % -2,6% -2,1% -3,4% -7,7% 
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Taulukko 7: Alla olevassa taulukossa on RH:n keskiarvot Pago Pagolta joka painetasolta 12 UTC 

kuukausittain, koko jaksolta ja koko jakson suhteelliset prosentuaaliset erot. Vinoviivan edessä 

oleva arvo on EC:n uusanalyysien RH:n arvo ja vinoviinan jäljessä oleva IGRA-luotausten arvo.  

12 UTC 850 hPa 800 hPa 700 hPa 600 hPa 

tammikuu 84,53/82,92 79,01/79,43 70,29/73,44 68,29/71,72 

helmikuu 82,83/81,08 76,70/80,68 68,12/71,63 66,84/68,90 

maaliskuu 81,40/81,64 75,01/77,89 64,95/61,70 62,04/61,70 

huhtikuu 80,84/81,01 71,93/75,61 58,77/59,85 55,10/52,74 

toukokuu 81,54/82,29 70,83/73,55 53,15/58,05 49,35/48,94 

kesäkuu 79,98/81,00 67,85/66,04 49,21/55,67 42,59/36,27 

heinäkuu 78,35/83,12 61,70/67,09 40,63/45,85 33,28/35,03 

elokuu 78,92/82,77 62,32/64,17 42,27/47,01 35,77/34,48 

syyskuu 79,01/78,89 67,05/66,10 48,84/46,55 40,85/37,24 

lokakuu 80,36/81,89 70,22/72,51 56,93/58,69 51,29/50,16 

marraskuu 82,16/81,44 73,47/74,18 62,13/64,03 59,08/61,02 

joulukuu 82,59/81,24 75,04/75,66 63,26/63,56 60,27/58,83 

koko jakso 81,04/81,61 70,93/72,74 56,55/58,02 52,06/51,42 

koko jakso suht. % 0,7% 2,5% 2,5% -1,2% 

 

Taulukko 8: Alla olevassa taulukossa on RH:n keskiarvot Pago Pagolta joka painetasolta 00 UTC 

vuodenajoittain ja vuodenajan suhteelliset prosentuaaliset erot uusanalyysien ja luotausten välillä. 

Vinoviivan edessä oleva arvo on EC:n uusanalyysien RH:n arvo ja vinoviinan jäljessä oleva IGRA-

luotausten arvo. 

00 UTC 850 hPa 800 hPa 700 hPa 600 hPa 

Sade 81,53/78,61 74,11/72,68 63,80/62,00 61,08/57,75 

Sade suht. % -3,7% -2,0% -2,9% -5,8% 

Kuiva 78,94/77,81 65,82/64,34 48,17/46,29 41,90/37,88 

Kuiva suht. % -1,5% -2,3% -4,1% -10,6% 
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Taulukko 9: Alla olevassa taulukossa on RH:n keskiarvot Pago Pagolta joka painetasolta 12 UTC 

vuodenajoittain ja vuodenajan suhteelliset prosentuaaliset erot uusanalyysien ja luotausten välillä. 

Vinoviivan edessä oleva arvo on EC:n uusanalyysien RH:n arvo ja vinoviinan jäljessä oleva IGRA-

luotausten arvo. 

12 UTC 850 hPa 800 hPa 700 hPa 600 hPa 

Sade 82,39/81,56 75,19/77,24 64,59/65,70 61,94/62,49 

Sade suht. % -1,0% 2,7% 1,7% 0,9% 

Kuiva 79,69/81,66 66,66/68,24 48,51/50,33 42,19/40,35 

Kuiva suht. % 2,4% 2,3% 3,6% -4,6% 

 

Taulukko 10: Alla olevassa taulukossa on RH:n keskihajonnat Aganasta joka painetasolta 00 UTC 

kuukausittain, koko jaksolta ja koko jakson suhteelliset prosentuaaliset erot. Vinoviivan edessä 

oleva arvo on EC:n uusanalyysien RH:n arvo ja vinoviinan jäljessä oleva IGRA-luotausten arvo. 

00 UTC 850 hPa 800 hPa 700 hPa 600 hPa 

tammikuu 9,89/16,30 19,03/25,96 20,79/26,02 19,80/24,48 

helmikuu 10,91/18,76 18,22/24,46 18,69/24,50 16,81/19,23 

maaliskuu 11,19/16,22 18,68/24,30 20,06/26,50 18,79/22,74 

huhtikuu 11,66/17,33 16,90/22,47 17,89/24,46 18,58/22,11 

toukokuu 9,41/15,06 14,42/19,00 18,90/23,82 21,11/25,79 

kesäkuu 6,77/10,95 10,61/15,89 14,34/17,14 19,29/23,80 

heinäkuu 5,55/11,73 7,59/13,60 10,96/16,19 14,16/19,50 

elokuu 5,21/9,93 6,55/10,31 9,02/13,42 13,31/17,61 

syyskuu 5,68/11,02 6,62/11,20 8,92/14,17 11,73/16,48 

lokakuu 7,00/11,27 9,61/12,67 13,12/17,81 18,37/21,50 

marraskuu 9,07/14,58 15,07/20,03 17,79/23,80 20,50/24,38 

joulukuu 10,37/17,34 19,37/26,43 19,80/27,41 17,81/23,38 

koko jakso 8,56/14,21 13,56/18,86 15,86/21,27 17,52/19,80 

koko jakso suht. % 39,8% 28,1% 25,4% 12,5% 
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Taulukko 11: Alla olevassa taulukossa on RH:n keskihajonnat Aganasta joka painetasolta 12 UTC 

kuukausittain, koko jaksolta ja koko jakson suhteelliset prosentuaaliset erot. Vinoviivan edessä 

oleva arvo on EC:n uusanalyysien RH:n arvo ja vinoviinan jäljessä oleva IGRA-luotausten arvo. 

12 UTC 850 hPa 800 hPa 700 hPa 600 hPa 

tammikuu 11,70/17,52 20,65/26,23 21,15/27,18 20,44/26,48 

helmikuu 13,54/17,75 20,35/27,07 20,41/25,51 17,06/22,18 

maaliskuu 13,18/18,04 19,86/24,82 21,08/27,01 19,02/22,30 

huhtikuu 9,63/13,74 17,00/23,87 18,37/24,39 19,02/23,69 

toukokuu 8,48/14,31 13,84/19,28 18,06/23,78 19,09/25,60 

kesäkuu 6,52/11,37 10,76/14,91 15,15/19,91 20,91/23,86 

heinäkuu 5,94/11,17 8,29/12,58 10,99/15,37 18,85/20,18 

elokuu 5,70/10,02 7,82/11,27 9,84/13,79 14,03/18,79 

syyskuu 5,62/8,57 6,95/9,28 9,16/13,20 13,27/16,66 

lokakuu 5,93/10,04 8,49/14,45 13,20/17,01 18,32/23,50 

marraskuu 10,43/14,88 16,93/21,65 18,72/24,22 21,26/27,65 

joulukuu 13,18/20,22 20,71/26,73 20,42/26,77 17,72/23,65 

koko jakso 9,15/13,97 14,30/19,35 16,38/21,51 18,25/22,88 

koko jakso suht. % 34,5% 26,1% 23,9% 20,2% 

 

Taulukko 12: Alla olevassa taulukossa on RH:n keskihajonnat Aganasta joka painetasolta 00 UTC 

vuodenajoittain ja vuodenajan suhteelliset prosentuaaliset erot uusanalyysien ja luotausten välillä. 

Vinoviivan edessä oleva arvo on EC:n uusanalyysien RH:n arvo ja vinoviinan jäljessä oleva IGRA-

luotausten arvo. 

00 UTC 850 hPa 800 hPa 700 hPa 600 hPa 

Sade 6,55/9,94 9,34/13,95 12,36/17,09 16,23/20,55 

Sade suht. % 34,1% 33,0% 27,7% 21,0% 

Kuiva 10,57/16,84 17,77/23,77 19,36/25,45 18,82/22,96 

Kuiva suht. % 37,2% 25,2% 23,9% 18,0% 
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Taulukko 13: Alla olevassa taulukossa on RH:n keskihajonnat Aganasta joka painetasolta 12 UTC 

vuodenajoittain ja vuodenajan suhteelliset prosentuaaliset erot uusanalyysien ja luotausten välillä. 

Vinoviivan edessä oleva arvo on EC:n uusanalyysien RH:n arvo ja vinoviinan jäljessä oleva IGRA-

luotausten arvo. 

12UTC 850 hPa 800 hPa 700 hPa 600 hPa 

Sade 6,69/11,01 9,87/14,02 12,84/17,25 17,77/21,77 

Sade suht. % 39,2% 29,6% 25,6% 18,4% 

Kuiva 11,62/16,93 18,74/24,67 19,92/25,77 18,73/23,98 

Kuiva suht. % 31,4% 24,0% 22,7% 21,9% 

 

Taulukko 14: Alla olevassa taulukossa on RH:n keskihajonnat Pago Pagolta joka painetasolta 00 

UTC kuukausittain, koko jaksolta ja koko jakson suhteelliset prosentuaaliset erot. Vinoviivan edessä 

oleva arvo on EC:n uusanalyysien RH:n arvo ja vinoviinan jäljessä oleva IGRA-luotausten arvo. 

00 UTC 850 hPa 800 hPa 700 hPa 600 hPa 

tammikuu 3,93/12,63 6,01/15,36 9,38/18,68 12,85/21,96 

helmikuu 4,13/15,93 6,89/18,10 9,62/18,65 12,40/20,35 

maaliskuu 5,05/12,79 7,27/15,28 10,20/17,58 13,84/21,45 

huhtikuu 5,54/12,60 8,76/17,46 12,10/20,65 14,33/22,48 

toukokuu 5,38/15,62 10,40/21,40 14,05/23,65 15,27/23,31 

kesäkuu 6,74/17,43 11,32/23,66 13,70/25,48 15,25/23,63 

heinäkuu 8,20/19,74 15,26/24,64 15,32/25,85 15,98/22,39 

elokuu 7,69/17,92 14,28/23,75 15,39/23,86 16,07/20,36 

syyskuu 7,93/16,22 12,19/22,67 15,17/25,09 16,69/23,10 

lokakuu 6,53/13,99 11,20/18,49 13,84/22,26 16,80/25,85 

marraskuu 5,26/15,02 9,97/18,54 11,45/20,45 14,44/22,94 

joulukuu 4,96/13,44 8,33/17,47 11,31/22,55 14,50/25,21 

koko jakso 5,95/15,28 10,16/19,74 12,63/22,06 14,87/22,75 

koko jakso suht. % 61,1% 48,5% 42,8% 34,6% 
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Taulukko 15: Alla olevassa taulukossa on RH:n keskihajonnat Pago Pagolta joka painetasolta 12 

UTC kuukausittain, koko jaksolta ja koko jakson suhteelliset prosentuaaliset erot. Vinoviivan edessä 

oleva arvo on EC:n uusanalyysien RH:n arvo ja vinoviinan jäljessä oleva IGRA-luotausten arvo. 

12 UTC 850 hPa 800 hPa 700 hPa 600 hPa 

tammikuu 3,88/11,97 5,80/14,13 9,37/20,10 12,83/23,31 

helmikuu 3,93/15,48 6,55/15,48 9,58/18,52 12,11/23,68 

maaliskuu 4,68/11,58 7,45/14,54 10,40/20,40 13,38/21,23 

huhtikuu 4,79/12,57 8,21/16,40 12,49/21,93 14,71/26,53 

toukokuu 5,33/15,75 10,15/22,20 14,05/24,55 15,38/27,11 

kesäkuu 6,61/16,09 11,25/22,34 13,98/26,86 15,44/25,31 

heinäkuu 8,10/18,73 15,53/26,98 15,51/27,70 16,07/26,12 

elokuu 8,04/17,44 14,94/27,06 15,46/26,40 16,11/26,08 

syyskuu 7,97/18,59 12,20/23,92 15,68/25,28 16,28/25,89 

lokakuu 6,43/15,52 11,41/21,60 14,09/24,28 16,92/27,95 

marraskuu 5,11/15,39 10,15/20,77 11,87/23,52 15,03/25,95 

joulukuu 5,06/15,40 8,82/20,60 11,22/23,06 14,98/26,85 

koko jakso 5,83/15,38 10,21/20,50 12,81/23,55 14,94/25,50 

koko jakso suht. % 62,1% 50,2% 45,6% 41,4% 

 

Taulukko 16: Alla olevassa taulukossa on RH:n keskihajonnat Pago Pagolta joka painetasolta 00 

UTC vuodenajoittain ja vuodenajan suhteelliset prosentuaaliset erot uusanalyysien ja luotausten 

välillä. Vinoviivan edessä oleva arvo on EC:n uusanalyysien RH:n arvo ja vinoviinan jäljessä oleva 

IGRA-luotausten arvo. 

00 UTC 850 hPa 800 hPa 700 hPa 600 hPa 

Sade 4,81/13,74 7,87/17,04 10,68/19,76 13,73/22,40 

Sade suht. % 65,0% 53,8% 46,0% 38,7% 

Kuiva 7,08/16,82 12,44/22,44 14,58/24,37 16,01/23,11 

Kuiva suht. % 57,9% 44,6% 40,2% 30,7% 
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Taulukko 17: Alla olevassa taulukossa on RH:n keskihajonnat Pago Pagolta joka painetasolta 12 

UTC vuodenajoittain ja vuodenajan suhteelliset prosentuaaliset erot uusanalyysien ja luotausten 

välillä. Vinoviivan edessä oleva arvo on EC:n uusanalyysien RH:n arvo ja vinoviinan jäljessä oleva 

IGRA-luotausten arvo. 

12UTC 850 hPa 800 hPa 700 hPa 600 hPa 

Sade 4,58/13,73 7,83/16,99 10,82/21,26 13,84/24,59 

Sade suht. % 66,6% 53,9% 49,1% 43,7% 

Kuiva 7,08/17,02 12,58/24,02 14,80/25,85 16,03/26,41 

Kuiva suht. % 58,4% 47,6% 42,7% 39,3% 

 

 

 

 

 


