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Rajakerros, numeerinen säämallinnus, simulaatio, heterogeeninen alusta, hienohilainen resoluutio

Ilmakehää on simuloitu supertietokoneilla jo 1960-luvulta saakka sään ja ilmaston ennustamista

varten. Tarve simulointien tarkentamiseen on kasvanut tietokoneiden tehostumisen ja ilmakehästä

saadun tutkimustiedon myötä. Kuitenkin vielä tänä päivänä numeeristen säämallien operatiivisessa

käytössä olevat hilaresoluutiot eivät riitä kuvaamaan tarkasti rajakerroksessa esiintyviä ilmiöitä

kuten konvektiota, tai rannikon muuta virtausliikkeitä.

Tässä työtä varten simuloitiin Suomenlahden pohjoisosan rannikkoa käyttäen operatiivista rajatun

alueen numeerista säämallia 500m hilaresoluutiolla. Tässä työssä tutkittiin mallin kykyä kuvata

rajakerroksen käyttäytyminen heterogeenisellä rannikkoalustalla keväällä 2015. HARMONIE:lla si-

muloiduista suureista tarkasteltiin lämpötilaa, horisontaalia tuulta ja pystytuulta sekä jälkikäsitel-

lyistä suureista sekoituskerroksen korkeutta. Simuloituja suureita verrattiin Loviisan ydinvoimalan

ympäristössä tehtyihin in-situ havaintoihin kahden kuukauden jaksolta sekä tilastollisessa tarkas-

telussa että yksittäisten vuorokausien osalta.

Tulokset osoittavat HARMONIE:n hienohilaisten simulaatioiden vastaavan tilastollisesti havaintoja

ja tästä näkökulmasta rajakerros on simuloitu realistisesti. HARMONIE kykenee kuvaamaan vuo-

rokauden ajan vaikutuksen rajakerrokseen sekä manner- ja merialustan vaikutuksen lämpötilaan

ja tuuleen. Myös yksittäisten vuorokausien tarkastelusta voidaan todeta, että HARMONIE kyke-

nee simuloimaan rajakerroksen rakenteen, vuorokauden ajasta riippuvat muutokset sekä alustan

aiheuttaman pakotteen.
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1. Johdanto

Rannikolla rajakerroksen käyttäytymiseen vaikuttaa sekä meri- että manneralusta ja näi-

den alustojen samanaikainen pakote ilmakehään. Monet tekijät vaikuttavat siihen kum-

pi alusta vaikuttaa voimakkaammin rannikon yläpuoliseen rajakerrokseen (Maxwell ym.,

2007), (Mahrt, 2000). Ilman käyttäytyminen onkin yleensä rannikolla paikallisesti vaihte-

levaa ja vaikeasti ennakoitavaa. On kuitenkin tilanteita, jolloin rajakerroksen käyttäyty-

minen pitäisi pystyä määrittämään mahdollisimman tarkasti.

Rannikolla sijaitsee monipuolisesti infrastruktuuria kuten kaupunkeja ja energian-

tuotantolaitoksia, jotka toiminnallaan hyödyntävät meren ominaisuuksia. Erityisesti ydin-

voimalat ovat käytännössä riippuvaisia merestä energiantuotantoprosesseissa. Energian-

tuotantoprosessissa tarvitaan lauhdevettä jäähdyttämään sähkön tuottamiseen kuumen-

nettua vettä (Sokolov, 2013). Ydinturvallisuuden kannalta on oleellista tietää jatkuvasti,

millaisessa tilassa rajakerros on ja kuinka korkealle ja laajalle hiukkaset siinä pystyvät

leviämään mahdollisen onnettomuuden sattuessa.

Rajakerroksen tilaa on määritetty ydinvoimaloiden läheisyydessä tekemällä mittauk-

sia oleellisten ilmakehän muuttujien pystyprofiileista pääasiassa säämittausmastoa hyö-

dyntämällä (Kainulainen, 2014). Säämastolla mitataan esimerkiksi lämpötilaa, tuulen no-

peutta ja suuntaa eri korkeuksilta. Mittauksilla saa kuitenkin tietoa vain mittauspisteestä

ja aivan sen lähiympäristöstä, mikä kertoo todellisuudessa rannikolla vallitsevasta raja-

kerroksesta hyvin vähän. Rajakerroksen käyttäytymiseen vaikuttaa merkittävästi alusta

ja rannikolla meren sekä mantereen vaikutus rajakerrokseen hyvin erilainen. Ydinturval-

lisuuden kannalta on tärkeää tietää kumpi merellisestä tai mantereisesta rajakerrokses-

ta vaikuttaa tarkasteluhetkellä rannikkoon. Kattavampi tapa saada tietoa koko rannikon

ympäristöstä ja rajakerroksesta on esimerkiksi simuloimalla alue numeerisilla sääennustus

mallilla (eng. numerical weather prediction, NWP).
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LUKU 1. JOHDANTO

Partikkelien leviämisen simuloimiseen ilmakehässä on kehitetty leviämismalleja, ku-

ten Ilmatieteen laitoksella kehitetty SILAM-malli (Sofiev ym., 2006). Leviämismallit eivät

varsinaisesti ole NWP-malleja, sillä ne eivät tuota itsessään tietoa ilmakehän fysiikasta.

Tieto ilmakehän fysikaalisesta käyttäytymisestä tuotetaan NWP-malleilla ja saatu tieto

lisätään leviämismalleihin. Jotta leviämismallit pystyvät tuottamaan realistisia simulaa-

tioita, on myös meteorologisen datan oltava realistista ja järkevää. Rajakerroksen mal-

lintaminen heterogeenisellä alustalla NWP-malleilla on kuitenkin haastavaa, sillä monet

merkitsevät ilmiöt ovat muutamista metreistä aina muutamien kilometrien kokoluokkaa.

NWP-mallien hilaväli säätä ennustettaessa on parhaimmillaankin noin 3 km, jolloin osa

rajakerroksen ilmiöistä ei näy simulaatioissa (Bauer ym., 2015). NWP-mallilla vaaditaan

parempaa erottelukykyä, jotta rajakerroksen ilmiöt saadaan simuloitua.

Tässä työssä tutkitaan pystyykö NWP-malli HARMONIE-AROME simuloimaan to-

denmukaisen rajakerroksen manner-merialustojen rajapinnassa mallin resoluution ollessa

500 m. Työssä tarkastellaan simuloidun rajakerroksen käyttäytymistä tarkastelualueella

ja tutkitaan vastaako se todellisen rajakerroksen oletettua käyttäytymistä sekä manner-

että merialustojen yläpuolella. Tätä työtä pohjustaa vuonna 2016 hyväksytty Juha-Pekka

Jurvasen Pro gradu-tutkielma, jossa tutkittiin rajakerroksen sekoituskerroksen korkeu-

den määrittämistä stabilisuusluokittelumenetelmällä verraten tuloksia LIDAR-mittauksiin

(Jurvanen, 2016). Jurvasen työssä on tutkittu sekoituskerroksen korkeuden käyttäytymistä

keväällä 2015 suoritetussa mittauskampanjan jaksolta. Tässä työssä on käytetty vertailuun

osin samoja havaintoja.

Tätä työtä varten HARMONIE:lla on simuloitu kahden kuukauden tarkastelujakso

keväältä 2015, jolloin Loviisan ydinvoimalan läheisyydessä suoritettiin kyseinen mittaus-

kampanja, jossa on mitattu eri ilmakehän suureita (Jurvanen, 2016). Havainto- ja mallida-

taa vertaamalla tutkitaan havaitun ja mallinnetun rajakerroksen käyttäytymistä ja eroa-

vaisuuksia. Tätä kautta pyritään saamaan selville vastaako simuloitu rajakerros havaittua

tilastollisesti ja onko se tällöin realistisesti simuloitu. Tilastollinen tarkastelu toisaalta häi-

vyttää datasta suurimmat vaihtelut. Simuloidun rajakerroksen realistisuutta tutkittaessa

tarkastellaan myös muutamia yksittäistapauksia mittausjakson ajalta. Tällöin nähdään,

onnistuuko HARMONIE simuloimaan realistisesti myös yksittäisiä vuorokausien rajaker-

roksen.
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2. Teoria

Tässä luvussa käsitellään kahta osuutta: rajakerroksen ominaisuuksia rannikolla ja nu-

meerista sään mallintamista. Luvun ensimmäisessä osassa keskitytään rajakerroksen ja

alustan väliseen vuorovaikutuksen välisen riippuvuuden havainnollistamiseen sekä raja-

kerroksen ominaisuuksien vuorokausivaihtelun ymmärtämiseen heterogeenisellä alustalla.

Näiden tekijöiden käyttäytymistä tarkastellaan tässä työssä mantereen ja meren rajapin-

nalla Suomen etelärannikolla ja tarkasteltavana vuodenaikana keskitytään erityisesti ke-

vääseen.

Luvun jälkimmäisessä osassa käsitellään numeerista sään mallintamista, jotta voi-

taisiin ymmärtää heterogeenisen alustan yllä olevan ilman simuloimiseen liittyviä periaat-

teita ja haasteita. Lisäksi paneudutaan NWP-mallien alustan ja simuloimisen kannalta

oleelliseen osaan, hilaresoluution merkitykseen ja sen vaikutuksiin simuloitaessa rajaker-

rosta.

2.1 Rajakerros heterogeenisellä alustalla

Rajakerros on troposfäärin alin osa, joka sijaitsee maanpinnan ja vapaan ilmakehän

välissä (Savijärvi ja Vihma, 2001). Se on ilmakehän osa, joka on suorassa vuorovaiku-

tuksessa alustan kanssa ja se määritellään osaksi, jossa ilmakehässä esiintyy turbulens-

sia.Heterogeeninen alusta on pinta, jonka ominaisuudet, kuten rosoisuus ja lämmönjohta-

vuus, vaihtelevat voimakkaasti lyhyellä matkalla. Heterogeenisellä alustalla rajakerroksen

käyttäytyminen riippuu virtauksen suunnasta ja alustan vuosuureiden vaikutuksen voi-

makkuudesta (Stull, 2012).

Rannikko sijaitseen kahden alustan välissä, tässä osiossa käsitellään alustoina man-

nerta ja merta. Manner ja meri alustat on oletettu olevan horisontaalisti homogeenisiä,
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LUKU 2. TEORIA

jolloin niiden yläpuolella oleva rajakerros on laajalla alueella vakio tai muuttuu samalla

tavalla kaikkialla. Rannikon yllä rajakerros voi tällöin olla ominaisuuksiltaan joko mante-

reinen, merellinen tai muutosvaiheessa sekoitus molempia.

2.1.1 Alustan vaikutus rajakerroksen energiatalouteen

Alusta vaikuttaa rajakerrokseen vähentämällä sen liike-energiaa kitkan kautta sekä

vaihtamalla energiaa alustan ja rajakerroksen välillä. Alustan vaikuttamisen ymmärtämi-

seksi on hyvä tarkastella pinnan energiataseen yhtälöä 2.1 (Warner, 2010).

δQ

δt
= R− LE −H −G (2.1)

Yhtälössä 2.1 vasemmalla puolella termi δQδt kuvaa kokonaisenergian muutosta ajassa, oi-

kealla puolella termi R kuvaa säteilytasetta, LE on latentinlämmönvuo, H on havaittavan

lämmönvuo ja G on vertikaali lämmönsiirto, jonka voi heterogeenisellä rannikkoalustalla

olettaa nollaksi. Energiaa siirtyy siis vain pystysuunnassa. LE saadaan latentinlämmön-

kertoimen L ja vesihöyryn vuon E tulosta.

Rannikolla myös meren vaikutus alustana on voimakas ja LE:n vaikutus riippuu

alustan kosteudesta, jota varten tarkastellaan myös pinnan vesitalouden yhtälö 2.2.

∂Θ
∂t

= P − ET −RO −D (2.2)

Yhtälössä 2.2 Θ on maaperän vesisisältö tilavuudella, P on sadanta, ET on kokonaishaih-

dunta, RO on valunta ja D on veden imeytyminen syvempiin kerroksiin, jonka voi olet-

taa rannikkoympäristössä merkityksettömäksi. Rannikolla vesitalouteen vaikuttaa voimak-

kaimmin sadanta ja valunta eli alustan kosteuden määrä ja siitä riippuva vesihöyrynvuo.

Säteilytase esitettynä myös muodossa:

R = (Q+ q)(1− α)− I (2.3)

Säteilytaseen yhtälössä 2.3 ensimmäinen oikealla puolella oleva termi kuvaa saapuvaa

suoraa- ja hajasäteilyä, joka kerrotaan pinnan heijastuskyvyllä ja seuraava termi on pit-

käaaltoisen säteilyn nettosummaa. Yhtälöstä 2.1 huomataan, että R:än vaikuttaa alus-

tan sijainti maapallolla sekä vuodenaika ja toisaalta albedon α eli alustan heijastuskyvyn

kautta myös alustan ominaisuudet. Alusta itsessään vaikuttaa rajakerrokseen suuremmin
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LUKU 2. TEORIA

termien H ja LE kautta. Käsitellään seuraavaksi niiden vaikutus rajakerrokseen.

H ja LE siirtävät energiaa rajakerroksessa pystysuunnassa. Niiden suuntaan ja voi-

makkuuteen vaikuttaa vuoden- ja vuorokaudenaika, pilvisyys, advektio sekä alustan omi-

naisuudet (Stull, 2012). Alustan ominaisuuksista tärkeimpiä on α sekä ominaislämpökapa-

siteetti. Niiden avulla voidaan arvioida, kuinka paljon alusta absorboi energiaa ja kuinka

paljon se emittoi sitä. Vuosuureiden etumerkki määräytyy siten, että vuo on negatiivinen

suuntautuessaan ylöspäin, jolloin alusta luovuttaa energiaa.

H ja LE vaikuttavat rajakerroksen käyttäytymiseen, joten ajasta riippuvat muuttu-

jat kuvataan yleensä vuotermien avulla (Savijärvi ja Vihma, 2001). Niitä käytetään mää-

rittämään rajakerroksen pystyprofiileja sekä rajakerroksen ylärajan korkeutta. Rajaker-

roksen potentiaalilämpötilan θ sekä kosteuden muutosta ajassa on esitetty vuosuureiden

avulla yhtälöissä 2.4 ja 2.5.

∂θ

∂t
= −(~V · ∇θt) + Sθ + 1

ρcp

∂H

∂z
(2.4)

∂q

∂t
= −(~V · ∇qt) + Sq + 1

ρ

∂E

∂z
(2.5)

Yhtälössä 2.4 θ kuvaa potentiaalilämpötilaa, Sθ on θ:n diabaattinen lähdetermi, joka si-

sältää säteilylämmityksen sekä latentinlämmityksen. cp on kaasulle ominainen vakiotermi

ja H on havaittavan lämmönvuo. Yhtälössä 2.5 q kuvaa ilman ominaiskosteutta, Sq on

q:n diabaattinen lähdetermi, joka sisältää vesihöyryn lisääntymisen ja vähenemisen, ρ on

ilman tiheys ja E on vesihöyryn vuo.

Molemmissa yhtälöissä 2.4 ja 2.5 H:n ja LE:n vaikutus muuttujaan riippuu tar-

kasteltavasta korkeudesta. Kerrosta, jossa vuosuureet säilyvät lähes vakioina kutsutaan

pinta- tai vakiovuokerrokseksi. Pintakerroksen yläpuolella voiden vaikutus heikkenee kor-

keuden funktiona, jolloin myös niiden vaikutus virtaukseen heikkenee. Kerros, jossa pinnan

vuosuureet eivät enää vaikuta tai vaikutus heikkenee, kutsutaan planetaariseksi rajaker-

rokseksi.

Rajakerroksen pystyrakenne riippuu siis osaltaan H:n ja LE:n voimakkuudesta. Ne

voimistuvat mitä suurempi on alustan ja sen yllä olevan ilman lämpötila- ja kosteuserot se-

kä turbulenssin voimakkuus. Vuo suuntautuu aina kohti pienempää arvoa eli H vaikuttaa

silloin, kun alusta ja sen yläpuolinen ilma on eri lämpöisiä tai niiden lämpötilat muuttuvat
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LUKU 2. TEORIA

eri tahtiin. LE taas vaikuttaa silloin kun alustan ja ilman kosteuden määrät eroavat toi-

sistaan. Siksi H ja LE voimakkuus ja vaikutus vaihtelevat riippuen alustan sekä toisaalta

ympäristön ominaisuuksista.

Alustan ominaisuudet vaikuttavat siis H:n ja LE:n voimakkuuteen. Meren päällä

LE:n arvoon vaikuttaa vuodenaika. Jos meri on jäässä, on LE lähellä nollaa. Avoimella

merellä LE:n arvo riippuu ilman ominaiskosteudesta. Mantereella LE:n arvoon vaikuttaa

tämän lisäksi mantereen vesisisältö. Mantereella H:n arvo ja suunta riippuu alustan läm-

pökapasiteetista ja saapuvan säteilyn määrästä. Mantereella vuorokausivaihtelu on voi-

makkaampaa ja H vaihtelee paljon päivän ja yön välillä. Merellä taas alustan lämpötila

on pitkiä jaksoja vakio ja H:n arvo ei vaihtele juurikaan vuorokauden aikana. Vuodenai-

kaisvaihtelua on. Meren yllä merkittävämpi H:n arvoon vaikuttava tekijä on advektio, jos

merkittävästi erilämpöistä ilmaa virtaa meren päälle (Grachev ym., 2017).

Pinnan energiataseen yhtälöstä 2.1 todettiin, että alustan säteilyn määrään vaikut-

taa yhtenä merkittävänä tekijänä vuodenaika ja rajakerroksen käyttäytymisen kannalta

myös vuorokaudenaika. Yhtälön 2.1 termin (Q + q) vaihtelu on heikoimmillaan talvisin,

jolloin saapuvaa ja hajasäteily on merkittävästi vähemmän kuin kesällä ja rajakerroksen

rakenne riippuu enemmän suursäätilasta. Kesäisin taas yön ja päivän välinen säteilymää-

rän ero on huomattavasti suurempi, jonka takia rajakerroksen vuorokausivaihtelu on voi-

makkaimmillaan kesäaikaan.

Rajakerroksella on vuodenaikaisvaihtelun lisäksi selkeä vuorokausivaihtelu, jossa

merkittävin aiheuttaja on (Q− q) voimakkuuden vaihtelu (Stull, 2012). Auringon säteily

lämmittää alustaa ja rajakerros vastaanottaa energiaa H:n kautta. (Q − q):n heiketessä

alusta viilenee ja rajakerros menettää energiaa H:n vaihtaessaan suuntaa kohti alustaa.

Tarkastellaan rajakerroksen vuorokauden ajasta riippuvaa käyttäytymistä homogeenisellä

alustalla kesäaikaan, jolloin saapuvan säteilyn määrä on suuri. Rajakerroksen vuorokausi-

vaihtelu on esitetty kuvassa 2.3.

Rajakerros on yön aikana säteilyjäähtymisen takia stabilisoitunut ja siinä esiintyvä

virtaus on heikkoa ja laminaarista. Auringon noususta lähtien (Q+ q):n määrä kasvaa ja

alusta lämpenee. H voimistuu ja alustasta siirtyy lämpöä rajakerroksen tehden pintaker-

roksesta yliadiabaattisen. Heikko tuulisessa tilanteessa tuuliväänteen tuottama turbulens-
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LUKU 2. TEORIA

Kuva 2.1: Skemaattinen kuvaus rajakerroksen vuorokausivaihtelusta homogeenisella alustalla

(Stull, 2012).

si on heikkoa ja termisen turbulenssin eli konvektion vaikutus dominoi. Tällaisessa tilan-

teessa muodostuvaa nousuliikettä kutsutaan vapaaksi konvektioksi. Rajakerroksen hyvin

sekoittuneen kerroksen paksuus kasvaa nopeasti konvektion vaikutuksesta.

Rajakerros sekoittuu päivän aikana ja hyvin sekoittuneen kerroksen korkeus ja pak-

suus kasvaa. Samalla nousee myös rajakerroksen yläraja, joka havaitaan yleensä tasona

jossa turbulenssia ei enää esiinny tai inversion tasona. Inversio on lämpötilan pystypro-

fiilissa alue, jossa lämpötila kasvaa korkeuden suhteen ja poikkeutettu ilma ei ole enää

ympäristöään lämpimämpää.

Keväisin rannikolla manner lämpenee merta nopeammin päivisin, mutta viilenee

myös merta nopeammin säteilyjäähtymisen takia. Mantereella vaihtelut alustan lämpöti-

loissa ovat voimakkaammat kuin merellä, joten rajakerros vaihtelee voimakkaammin man-

tereella. Keväällä säteilyn määrä lisääntyy, mikä lämmittää sekä merta että mannerta.

Manneralusta lämpenee kevään edetessä nopeammin kuin meri. Mantereella nähdään myös

alustan lämpötiloissa vaihtelua yön ja päivän välillä. Alustan lämpötilaerot ei vielä huh-

tikuussa ole kovin suuria, mutta kasvanut kesäkuuhun mennessä. Merialusta lämpenee

hitaasti ja sen ominaisuudet vaihtelevat vain vähän yön ja päivän välillä koko kevään ajan.
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2.1.2 Alustan vaikutus turbulenttiseen kineettiseen energiaan ja vir-

taukseen

Alusta vaikuttaa rajakerroksessa ilman virtaukseen voimistamalla ja heikentämällä

turbulenssia. Suurin vaikutus alustalla on virtaukseen ja turbulenssiin sen rosoisuudesta

aiheutuvana kitkana. Rajakerroksen virtauksen kokonaiskuvan ymmärtämiseksi tarkastel-

laan turbulenttisen kineettisen energiaa TKE-yhtälöllä 2.5 (Stull, 2012).

δk

δt
= − δ

δz
(ktw′ +

p′w′

~ρo
)︸ ︷︷ ︸

1.

−u′w′ δu
δz
− v′w′ δv

δz︸ ︷︷ ︸
2.

+g

θ
w′θ′︸ ︷︷ ︸

3.

−ε︸︷︷︸
4.

(2.6)

Yhtälösn 2.6 vasemmalla puolella oleva termi kuvaa turbulenttisen kineettisen liike-energian

muutosta ajan suhteen. Oikealla puolella 1. on kuljetustermi. Sillä kuvataan itse turbulens-

sin aiheuttamaa turbulenssin kuljetusta pystysuunnassa. 2. on vääntötermi, jolla kuvataan

tuuliväänteestä aiheutuvan mekaanisen turbulenssin muodostuminen. 3. on nostetermi, jo-

ka kuvastaa termisen turbulenssin tuottamaa konvektiota. 4. on dissipaatio, joka vaimen-

taa aina turbulenssia, muuttaen sen liike-energiaa lämpöenergiaksi. Alustalla on suurin

vaikutus yhtälön 2.6 on 2. ja 3. termien kautta.

Turbulenssin oletetaan olevan horisontaalisti homogeenista. Tällöin se voimistuu ja

heikkenee vain pystysuunnassa. Turbulenssin muodostumiseen ja voimakkuuteen vaikuttaa

rajakerroksen stabiilisuus. Stabiilissa rajakerroksessa turbulenssia ei juuri muodostu tai se

vaimenee nopeasti. Stabiilisuuden aiheuttamaa turbulenssin vaimenemista voidaan kuvata

vuo-Richardsonin luvun (Rif ) avulla, joka käytännössä kuvaa 2.6 termien 2. ja 3. välistä

suhdetta. Rif on esitetty yhtälössä 2.7 (Savijärvi ja Vihma, 2001).

Rif =
g

θ
w′θ

u′w′ δuδz

(2.7)

Yhtälössä 2.7 Rif kuvaa vuo-Richardsonin lukua, osoittaja-termi kuvaa nosteen tuottoa

ja nimittäjä tuuliväänteen tuottoa. Rif :n ollessa negatiivista, on rajakerros epästabiilissa

tilassa ja muodostunut turbulenssi pääsee voimistumaan. Positiivisilla Rif :n arvoilla raja-

kerros on stabiilisti rakentunut ja tuuliväänteestä muodostuva turbulenssi ei kykene voi-

mistumaan vaan vaimenee. Alusta vaikuttaa pinnan lähellä tuuliväänteen voimakkuuteen

rosoisuuden kautta ja nosteeseen H:n kautta.
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Alustan rosoisuuteen vaikuttaa alustan pinnan typpi. Esimerkiksi manner, jossa on

kasvustoa, on rosoisempi alusta kuin meri. Merellä virtaus on usein vähemmän turbu-

lenttista varsinkin laajoilla merialueilla kaukana rannikosta. Toisaalta merenpinnan ro-

soisuuteen vaikuttaa alustan aaltoisuus ja aallokon suunta. Mantereen rosoisuus vaihtelee

riippuen kasvuston korkeudesta ja määrästä. Avoimilla alueilla kuten pelloilla rosoisuus-

parametri on pienempi kuin metsien latvuston yllä.

2.1.3 Alustan vaikutus stabiilisuus

Rajakerroksen stabiilisuudella kuvataan ympäristön vaikutusta ilman pystyliikkei-

siin. Tarkasteltu ilma, poikkeaa lämpötilaltaan ympäröivän ilman tilasta. Suhteessa tar-

kasteltavaan ilmaan ympäristö voi olla stabiliteetiltään stabiili, neutraali tai epästabiili.

Rajakerroksen stabiilisuuden määrittämiseen käytetään potentiaalilämpötilaa θ. Sillä ku-

vataan kuivan ilmapaketin lämpötilan muutosta paineen suhteen. Jos θ nousee korkeuden

suhteen, on rajakerros stabiili, jos θ pysyy vakiona tilanne on neutraali ja θ:n laskiessa

korkeuden suhteen, on tilanne epästabiili. θ on määritetty yhtälössä 2.8.

θ = T (p0
p

)
R
cp (2.8)

Yhtälössä 2.8 θ on potentiaalilämpötila, T on tarkasteltavan ilman lämpötila, p0 on valitun

vertailutason paine, p on tarkastelukorkeuden paine, R ja cp on kaasulle ominaisia vakioita.

θ riippuu siis ilman lämpötilasta ja tarkasteltavan paksuuden ylä- ja alarajojen paineiden

suhteesta.

Stabiilissa rajakerroksessa, paikaltaan pystysuunnassa siirtynyt ilma pyrkii palautu-

maan takaisin lähtökorkeudelle. Jos rajakerros on neutraalisti kerrostunut, jää ilma sille

korkeudelle, johon pakote sen osoittaa. Instabiilissa rajakerrosssa paikaltaan poikkeutet-

tu ilma pyrkii jatkamaan pakotteen osoittamaan suuntaan jatkuvaan liikettä. Ilma on

ympäristöään lämpimämpi siirron ollessa ylöspäin, ja kylmempi siirron ollessa alaspäin.

Instabiilissa rajakerroksessa nouseva ilmaa kutsutaan termiseksi turbulenssiksi.

Rajakerroksen stabiilisuus vaihtelee alustan ja ympäristön tilasta riippuen. Alusta

vaikuttaa stabiilisuuteen vuotermien kautta lämmittämällä tai viilentämällä ilmaa. Kuvas-

sa 2.2 on esitetty tyypilliset θ:n, U :n ja q:n pystyprofiilit rajakerroksessa päivällä homogee-

nisellä alustalla. θ:n kuvaajasta nähdään, että pintakerroksessa rajakerros on epästabiili,

hyvin sekoittuneessa kerroksessa taas neutraali tai jopa epästabiili ja ylärajalla stabii-
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li. U :n pystyprofiilista nähdään pintakerroksen tuuliväänne, sekoittuneen kerroksen vakio

tuulennopeus ja vapaassa ilmakehässä U vastaa keskimäärin geostrofista tuulta. Vesihöy-

ryn sekoitussuhde on suurimmillaan aivan alusta lähellä ja laskee korkeuden funktiona.

Sekoittuneessa kerroksessa se kuitenkin pysyy lähes vakiona.

Kuva 2.2: Kaavio potentiaalilämpötila θ:n, todellisen tuulennopeus U:n ja vesihöyryn sekoitus-

suhteen q:n pystyprofiileista päiväsaikaan homogeenisellä alustalla (Stull, 2012).

Rannikolla stabiilisuuteen vaikuttaa sekä manner että meri, jolloin stabiliteetti vaih-

telee paikallisesti voimakkaasti.Merialustan vaikutus säilyy ympäri vuorokauden käytän-

nössä vakiona. Yleensä keväisin merenpinta on ilmaa kylmempää ja paikoin vielä jäässä.

Kylmä alusta jäähdyttää sen yllä olevaa ilmaa samalla stabilisoiden sitä. Manneralustan

stabiilisuus vaihtelee voimakkaasti riippuen vuorokauden ajasta sekä suursäätilasta. Ke-

väisin ilman ollessa vielä verrattain viileä, lämpenevä manner luo potentiaalin instabiilille

rajakerrokselle. Kuitenkin keväisin rajakerros on yleensä päivällä enemmän neutraali kuin

instabiili. Öisin alustan viilenemisen takia rajakerros stabilisoituu.

2.1.4 Rajakerroksen rannikkoilmiöitä

Sisäinen ja ulkoinen rajakerros

Homogeenisellä alustalla rajakerros on sopeutunut alustan pakotteeseen. Heterogee-

nisellä alustalla alustan ominaisuudet vaihtelevat lyhyellä matkalla, mikä vaikuttaa raja-

kerroksen tilaan. Rajakerrokseen vaikuttaa heterogeenisellä alustalla olevien homogeenis-

ten alueiden pakotteet ja niiden yllä olevien ilmamassojen sekoittuminen. Homogeenisten

alustojen rajoilla ei ole aina selkeää, minkä alustan ominaisuudet vaikuttavat tarkastelu-

hetkellä rajakerrokseen.

Sisäisen ja ulkoisen rajakerroksen vaikutus on esitetty kuvassa 2.3. Rannikolla sekä
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manner- että merialustan yllä on rajakerros, joka on sopeutunut alustansa pakotteeseen.

Tuulen suunnasta riippuen rannikon ylle advektoituu joko mantereinen tai merellinen raja-

kerros, joka tuulen pakottamana liikkuu pidemmälle uutta alustaa. Rajakerroksen sopeu-

tuminen uuden alustan oloihin alkaa nopeasti, mutta informaation siirtyminen ylempiin

kerroksiin ei tapahdu hetkessä. Alustan läheiseen ilmakerrokseen muodostuu uusi raja-

kerros, jonka ylle jää vielä advektoitunut vanha rajakerros. Uutta rajakerrosta kutsutaan

sisäiseksi ja yläpuolelle jäänyttä vanhaa ulkoiseksi rajakerrokseksi. Sisäinen rajakerros voi-

mistu ajan kanssa ja lopulta koko rajakerros sopeutuu uuteen alustaan (Józsa ym., 2007).

Kuva 2.3: Kaavio sisäisen rajakerroksen muodostumisesta kahdella eri alustalla rannikolla (Klipp

ja Mahrt, 2003).

Sisäisen rajakerroksen muodostumiseen ja ominaisuuksiin vaikuttavat monet teki-

jät, kuten alustojen lämpötilaerot, perustuulen nopeus ja suunta, alustojen rosoisuuserot,

alustojen ominaislämpökapasiteetti ja voiden voimakkuus. Heterogeenisellä alustalla raja-

kerrosten sekoittuminen ja advektoituminen on jatkuvaa, jonka takia rannikolla rajaker-

roksen rakenne on hankala määrittää.

Rannikolla sisäinen rajakerros voi olla rakenteeltaan joko merellinen tai manterei-

nen riippuen tuulen suunnasta. Suurimmat erot näissä rajakerroksissa on tuulen nopeudet

ja lämpötilat. Merellinen rajakerros keväällä on viileämpi kuin mantereinen, sillä mante-

reella on päiväsaikaan merkittävästi suurempi lämmitysvaikutus H:n kautta. Merellisessä

rajakerroksessa tuulennopeudet ovat voimakkaammat pienemmän rosoisuuden ansiosta

varsinkin, jos perusvirtaus on heikko. Mantereisen rajakerroksen virtaus on turbulentti-

sempaa rosoisen alustan takia, mikä havaitaan rannikolla virtauksen puuskaisuutena ja

heikompana keskituulen nopeutena.

Merituulisirkulaatio ja -rintama

Merituulisirkulaatio on rajakerroksessa tapahtuva ilman kiertoliike, joka johtuu eri

alustojen välisestä lämpötila- ja paine-eroista (Holton ja Hakim, 2012). Rannikolla ilmiö
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muodostuu, kun manneralusta lämpenee auringon saapuvan säteilyn takia nopeammin

kuin merialusta. Lämmenneelle mantereiseen rajakerrokseen muodostuu nousuliikettä ja

pinnan lähellä alustojen väliin muodostuu painegradientti. Painegradientti aiheuttaa me-

reltä pintakerroksen ilman virtaamisen mantereelle, kun taas rajakerroksen yläosaan muo-

dostuu paluuvirtaus merelle. Paluuvirtaus johtuu rajakerroksen yläosaan muodostuvas-

ta paine-erosta mantereen ja meren välillä virtaus käyden merelle päin. Rajakerroksen

alaosan virtauksen suunta vaihtelee merituulisirkulaation aikana johtuen coriolisvoiman

vaikutuksesta, mutta keväisin aina mereltä maalle (Finkele ym., 1995).

Merituulisirkulaatio on ilmiönä lyhytaikainen, se muodostuu heikolla perusvirtauk-

sella, kun manner on lämmennyt tarpeeksi. Heikkeneminen alkaa heti, kun mantereen ja

meren välinen lämpötilaero heikkenee eli auringon laskiessa säteilyjäähtymisen takia. Suo-

menlahden rannikoilla merituulisirkulaatio mantereelle esiintyy yleisimmin loppukeväästä

ja alkukesästä, kun mantereen ja meren välinen lämpötilaero on suurimmillaan. Toisaalta

merituulisirkulaation kiertoliike johtuu paikallisista paine-eroista, joten yleensä merituu-

lisirkulaatiota havaitaan heikoissa synoptisissa tilantessa.

Merituulirintamalla tarkoitetaan merituulisirkulaation osaa, jossa ilma virtaa merel-

tä mantereelle eli sirkulaation alaosan virtausta. Merituulirintama muodostuu tilanteessa,

jossa mantereella alaosan tuulen suunta on merituulen vastainen. Tällöin muodostuu kyl-

mänrintaman kaltainen rakenne, jossa mantereella lämmin ilma pakottaa kylmää ilmaa

nousemaan korkeammalle. Ilmamassojen rajalle muodostuu konvergenssia ja nousuliikettä

(Atkins ja Wakimoto, 1997).

Rannikkokonvergenssi

Rannikkokonvergenssi ja -divergenssi on rajakerroksen ilmiö, joka aiheutuu tuulen

nopeuden eroista manner- ja merialustojen yllä (Roeloffzen ym., 1986). Manner on alus-

tana rosoisempi kuin meri, joten tuulen suunnatessa mereltä mantereelle, manner jarrut-

taa tuulta. Tämä aiheuttaa heikkoa tuulen pystyliikettä. Rannikkokonvergenssia aiheutuu

myös tilanteissa, jos perustuulen suunta on rannikon myötäinen. Jos rosoisempi alusta on

virtauksesta nähden oikealla puolella, aiheuttaa meren ja mantereen rosoisuusero ranni-

kolla pystyliikettä. Suomenlahden pohjoisrannikolla vallitsee tällöin itätuuli.

Rannikkokonvegerssi aiheuttaa nousuliikettä alustojen välille. Laskuliikettä aiheut-

tavaa ilmiötä kutsutaan rannikkodivergenssiksi, joka havaitaan tuulen suunnan ollessa
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päinvastainen. Jos mantereelta tuulee merelle, voimistuva tuulen nopeus pinnan lähellä

aiheuttaa laskuliikettä rannikolla. Myös rosoisemman alustan jäädessä perustuulen suun-

nasta katsottuna vasemmalle puolelle, rannikolle muodostuu laskuliikettä. Suomenlahdella

pohjois-rannikolla tällöin vallitsee länsituuli.

2.2 Numeerinen säämallintaminen heterogeenisellä alustal-

la

Numeerinen sääennustamisen (eng. numerical weather prediction, NWP) juuret juon-

tavat 1960-luvulle, jonka jälkeen NWP-mallinnuksessa on otettu suuria kehitysharppak-

sia tietokoneiden laskentatehon kehittymisen myötä (Bauer ym., 2015). Myös havainto-

jen kattavuuden ja laadun parantuminen on edesauttanut ennusteiden laadun parantu-

misessa. Yksi suurimmista kehityksen kulmakivistä NWP-mallintamisen tarkkuuden ja

luotettavuuden kehittymisessä on satelliittihavaintojen käyttöönotto, jolloin malleihin on

pystynyt lisäämään tietoa myös alueista, joista ei ole ollut havaintoja.

NWP-malleja on kahta eri tyyppistä: globaaleja sää- ja ilmastomalleja ja rajatun

alueen malleja (eng. Limited area models, LAM). Globaaleilla malleilla tuotetaan jopa

kuukausien mittaisia ennusteita, joilla kuvataan koko ilmakehä. Laskentatehon keventä-

miseksi mallien resoluution on harva, tiheimmillään noin 10 kilometrin kokoluokkaa. LAM-

malleilla ennustettaessa tarkastellaan rajattua aluetta hienommalla resoluutiolla kuin glo-

baaleissa malleissa. LAM-malleissa reunojen tietojen päivittämiseen käytetään globaalien

mallien ennusteita, joten mallit eivät ole täysin riippumattomia toisistaan. Vaikka kum-

massakin ennusteessa on tavoitteena saada erityyppiset lopputuotteet, molemmissa itse

ennusteen tuottaminen toteutetaan samalla toimintaperiaatteella. Tässä luvussa esitel-

lään NWP-mallinnuksen perusteita sekä heterogeenisellä alustalla mallinnukseen liittyviä

tekijöitä.

2.2.1 Numeeristen säämallien toiminta

NWP-malleilla pyritään simuloimaan ilmakehän prosesseja mahdollisimman realis-

tisesti, mutta käytännössä vain suuren skaalan virtausrakenne voidaan kuvata tarkasti

(Tiedtke, 2002). Malleilla lasketaan ilmakehästä kolmiuloitteinen ajasta riippuva ennuste
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käyttäen fysikaalisia ennustusyhtälöitä, joilla ilmaistaan ilmakehän käyttäytyminen se-

kä sen lainalaisuudet (Bauer ym., 2015). Ennusteyhtälöt ovat kuitekin monimutkaisia ja

raskaista laskea, jonka takia niiden ratkaisemiseksi tarvitaan tietoa niihin vaikuttavista

tunnetuista muuttujista. Yhtälöt ovat epälineaarisia ja jatkuvia, eikä Mikään laskenta-

teho riitä kuvaamaan absoluuttisen tarkasti ilmakehää. Kuvausta täytyy yksinkertaistaa

laskentatehon ja ajan säästämiseksi diskretisoimalla yhtälöt hetkellisesti ja paikallisesti.

Diskretisoinnilla jatkuva yhtälö jaotellaan ajan suhteen hetkellisiin arvoihin, jolloin joka

ajanhetkellä saadaan ratkaisu.

NWP-mallilla kuvattava alue jaetaan laskentapisteiden verkkoon eli hilaan, jonka

avulla voidaan suorittaa ennusteyhtälöiden ratkaiseminen. Hilassa on simulaation tarkoi-

tuksen mukaisella horisontaalilla ja vertikaalilla resoluutiolla hilapisteitä. Hilan kullekin

hilapisteelle lasketaan valitun aika-askeleen ja muuttujien alkutilojen perusteella ennus-

tusyhtälöiden derivaatat eli muutokset ajansuhteen. Vaikka simuloitava alue saadaankin

yksinkertaistettua, ennusteyhtälöt ovat silti monimutkaisia ja simuloiminen on laskennal-

lisesti raskasta sekä energiaa vievää.

Ennustusyhtälöillä laskemalla saadaan selville ilmakehän eri suureiden kuten lämpö-

tilan, tuulen nopeuden ja suunnan, paineen ja tiheyden muutokset ajan ja paikan suhteen.

Ratkaistavat ennusteyhtälöt ovat liikeyhtälö pyöreällä kappaleella 2.9 - 2.11, jatkuvuusyh-

tälö 2.12, termodynamiikan ensimmäinen perussääntö 2.13 ja ideaalikaasun laki 2.14, jotka

on esitetty diskretisoidussa muodossaan (Warner, 2010).

∂u

∂t
= −V · (∇u) + uv tanφ

a
− uv

a
− 1
ρ

∂p

∂x
− 2Ω(w cosφ− v sinφ) + Fx (2.9)

∂v

∂t
= −V · (∇v) + u2 tanφ

a
− uv

a
− 1
ρ

∂p

∂y
− 2Ωu sinφ+ Fy (2.10)

∂w

∂t
= −V · (∇w) + u2v2

a
− 1
ρ

∂p

∂z
− 2Ωu cosφ+−g + Fy (2.11)

∂ρ

∂t
= −∇ · (ρV)− ρ(∂u

∂x
+ ∂v

∂y
+ ∂w

∂z
) (2.12)

∂T

∂t
= −∇ · (TV) + 1

cp

dHg

dt
(2.13)

p = RρT (2.14)
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Ennustusyhtälöillä kuvataan ilman kolmiulotteista liikettä, lämpötilaa, tiheyttä sekä pai-

netta ja niiden muuttumista ajan suhteen. Yhtälöitä kutsutaan primitiiviyhtälöiksi ja nii-

den avulla saadaan varsin tarkka kuvaus ilmakehästä. Ne ovat käytössä sekä sää- että

ilmastomalleissa.

Ennustusyhtälöiden laskemiseksi tarvitaan tietoa simulaation lähtötilasta. NWP-

malleille alustetaan lyhyiden sääennusteiden tai myös havaintojen avulla lähtötila, jot-

ta simulaatio saisi simulaation alussa mahdollisimman realistisen alkutilan. Maapallolla

havaintojen tiheys ja laatu vaihtelevat suuresti (Bauer ym., 2015), joten niin sanotuille

tyhjille alueille sovitetaan alustuksesta saatuja tietoja interpoloimalla. Menetelmää, jossa

yhdistetään havaintoja ja sääennusteiden dataa kutsutaan data-assimilaatioksi.

Yhtälöiden laskemiseen kullekin aika-askeleelle käytetään tietoa tulevasta sekä men-

neestä aika-askeleesta, joiden selvittämiseksi käytetään aikaintegraatio-menetelmiä. Nii-

den seurauksena erityisesti LAM-mallinnuksessa muodostuu ongelma, jossa hilan reunoilla

oleville pisteille ei voida laskea ratkaisua seuraavan hilapisteen puuttumisen takia. Hilan

reunoille tarvittava tieto saadaan LAM-mallien osalta interpoloimalla globaalin mallin en-

nusteesta (Warner, 2010). Hilan reunat saavat jokaisella aika-askeleella tietoa globaalilta

mallilta.

NWP-malleilla simuloidaan valitun aikajakson pituisia syklejä, jossa yhdessä syklis-

sä on useita aika-askelia. Jokaisen uuden syklin alussa malli alustetaan uudelleen ja si-

mulaatio alkaa tavallaan alusta. NWP-mallit voidaan alustaan niin sanotulla jaksollisessa

data-assimilaatio-menetelmällä, jolloin data-assimilaatio suoritetaan kunkin syklin alus-

sa. Alustamiseen voidaan käyttää myös jatkuvaa data-assimilaatio-menetelmää, jossa si-

mulaatio saa jatkuvasti tietoa lyhyistä sääennustuksista sekä havainnoista, jos niitä on

mahdollista saada (Warner, 2010).

Alkutilan alustamista eli analyysin tekeminen voidaan toteuttaa niin sanotulla staat-

tisella alustuksella, jolloin lähtötilanne luodaan vain havaintojen avulla (Warner, 2010).

Tällöin havaintoverkko interpoloidaan vastaamaan hilaverkkoa ja havainnot saatetaan oi-

kaista diagnostiikan avulla vastaamaan enemmän toisiaan ja malliyhtälöitä. Kuitenkin

ennusteiden laadun parantuessa on alettu käyttämään enemmissä määrin myös lyhyiden

sääennusteiden tietoa alkutilasta. Tällöin käytettävää analyysia kutsutaan termillä dynaa-

minen alustaminen.
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Globaali havaintoverkko ei ole tasaisesti jakautunut vaan eri puolilla maapalloa on

eri määrä havaintoja saatavilla. Tihein havaintoverkko on Pohjois-Amerikassa, Euroopas-

sa ja Itä-Aasiassa (Warner, 2010). Harvimmillaan verkko on hankalasti saavutettavilla

alueilla, kuten valtamerillä ja aavikoilla. Esimerkiksi eteläisen pallonpuoliskon ennustei-

den tarkkuus on parantunut merkittävästi aina 1980-luvulta lähtien, kun sääsatelliittien

dataa on käytetty mallin analyysin tekemiseen (Bauer ym., 2015). Tämä osoittaa, että

mallien ennusteiden parantaminen ja luotettavuus riippuu paljon havaintojen tiheydestä

sekä niiden laadusta ja kattavuudesta.

NWP-malleilla lasketaan kuvaus ainoastaan ilmakehälle. Niille pitää kuitenkin mää-

rittää myös ylä- sekä alareunat. Alareunalla alusta vaikuttaa ilmakehän käyttäytymiseen,

joten alustan pakote tuodaan mukaan yleensä erillisten pintamallien avulla (Warner, 2010).

Pintamalleilla voidaan kuvata meren tai mantereen vaikutusta ilmakehään. Alustan vai-

kutus ja luotettavuus riippuu paljon mallin resoluutiosta, mantereen tapauksessa pinnan

tyypistä ja sen ominaisuuksista ja meren tapauksessa meren käyttäytymisen fysikaalises-

ta kuvauksesta. Monet alustan tuottamat pakotteet ovat kokoluokaltaan hilaresoluutiota

pienempiä, jolloin niiden tuottama pakote parametrisoidaan. Parametrisoinnilla kuvataan

vaikuttavan pakotteen vaikutus tarkasteltavaan suureeseen kultakin hilapisteeltä.

Simulaatiosta saadaan kuvaus ilmakehästä sekä sen muutoksista ajan ja paikan suh-

teen. Riippuen ennusteen käyttötarkoituksesta, dataa voidaan jälkikäsitellä. Jälkikäsitel-

lessä mallinnettua dataa muokataan käytettävämpään muotoon sekä lasketaan ennusteesta

saatujen suureiden perusteella joukko muita suureita. Post-prosessointi suoritetaan yleen-

sä NWP-mallin syklin vaihduttua. Ennusteen jälkeen laskettavien suureiden luotettavuus

riippuu siitä, kuinka hyvin ilmiö fysikaalisesti tunnetaan.

2.2.2 Parametrisointi ja malliresoluutio

Mallien resoluution on kasvanut suunnilleen samalla vauhdissa tietokoneiden las-

kentatehon kasvaessa. Samalla kun tietokoneiden tehokkuus paranee, myös malleilla voi-

daan ratkaista myös monimutkaisempia yhtälöitä (Bauer ym., 2015). Hilaresoluutio vali-

taan yleensä ennusteen käyttötarkoituksen perusteella tarvittavan kokoiseksi. Globaaleilla

malleilla riittää karkeampi resoluutio kuvaamaan suuren mittakaavan liikettä, kun taas

LAM-mallit tarvitsevat tiheämmän resoluution kuvaamaan paremmin paikallisia vaihte-
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luita (Warner, 2010). Globaaleilla malleilla riittää 10km luokkaa oleva hilaresoluutio ku-

vaamaan koko planeetta, kun LAM-malleilla käytetään muutamien kilometrien resoluu-

tiota kuvaamaan tarkemmin simuloitava alue.

Karkeahilaisen mallinnuksen yksi suuri ongelma on hilaväliä pienempien ilmiöiden

katoaminen mallinnuksesta. Jokaisella aika-askeleella käytetään edellisen aika-askeleen in-

formaatiota seuraavan aika-askeleen laskemisessa. Tulos jää virheelliseksi pienen skaalan

ilmiöden, kuten konvektiivisten pilvien muodostumisen hukkuessa mallinnuksessa. Nämä

pienen skaalan ilmiöt yleensä parametrisoidaan eli määritetään niiden pakotteen vaiku-

tus NWP-malliin. Kuvassa 3.1 on esitetty parametrisoitavat suureet ja niiden vaikutus

ilmakehään.

Kuva 2.4: Kuvaus ilmakehään vaikuttavista pienen skaalan ilmiöistä, joista ei tiedetä tarkkaa ku-

vausta. Ilmiöiden pakote vaikuttaa ilmakehän rakenteeseen, joten niiden vaikutus parametrisoidaan

luotettavamman ennusteen tekemiseksi (Bauer ym., 2015).

Kuvassa 2.4 on esitetty ilmakehän ilmiöitä, jotka vaikuttavat ennustusyhtälöihin,

mutta ovat vielä hankalia kuvata laskennallisesti. Näistä parametrisoitavista suureista

suurin osa vaikuttaa alustan pakotteena tai alustan tuottamana. Tärkeimpiä parametri-

soitavia suureita on konvektio, turbulenssi, lämmönvuot sekä säteily, joiden voimakkuus

ja vaihtelu riippuu merkittävästi myös alustan ominaisuuksista.

Parametrisoinnilla tuodaan ennustusyhtälöihin alustan tuottama pakote joka vai-

kuttaa suureeseen, mutta sitä ei yhtälössä kuvata. Parametrisoitavilla ilmiöillä ei ole ek-

splisiittistä ratkaisua, mutta niiden pakote vaikuttaa todellisiin ilmakehän prosesseihin.

Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi tuntemattomien muuttujien pakote parametrisoi-

daan. Yleensä parametrisointi tuodaan NWP-malliin ulkoisten skeemojen kautta, jotka
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tuottavat parametrisoitavan pakotteen. Parametrisointi-skeemojen luotettavuus riippuu

merkittävästi tuntemattomaan muuttujaan liittyvän ilmiön fysikaalisesta tietämyksen ta-

sosta.

Karkeahilaisissa NWP-malleissa parametrisointien luotettavuus ei yleensä heikennä

merkittävästi lyhyillä ennustusjaksoilla ennustuksen luotettavuutta. Tämä joutuu siitä,

että tuntemattomat suureet ovat yleisesti ottaen pienen skaalan ilmiöitä, jotka katoavat

hilojen väliin. Niiden vaikutus esimerkiksi synoptisen skaalan virtaukseen on vähäinen

(Tiedtke, 2002). Pienten ilmiöiden tuottamalla pakotteella on kuitenkin merkitystä pai-

kallisesti alueilla, joilla alustalla on vaikutusta virtaukseen.

Rajakerroksen kaltaisessa ympäristössä alustalla on suuri vaikutus sen yläpuoliseen

ilmaan ja sen tilaan. Tämän takia pienen skaalan ilmiöt, jotka johtuvat alustasta, vaikutta-

vat ilman virtaukseen ja tilaan. Käytännössä rajakerroksen simuloiminen realistisesti vaatii

hienohilaista hilaverkkoa, jolloin ratkaisemattomien suureiden pakote rajakerrokseen saa-

daan kuvattua. Jotta NWP-mallien luotettavuutta pystyttäisiin parantamaan, on syytä

myös simuloida haluttuja alueita ja tapauksia hienommalla hilaresoluutiolla. Kuitenkin hi-

lapisteiden määrän kasvaessa myös laskentaan tarvittava kapasiteetti sekä energia määrä

kasvaa, joten laskenta- ja kustannussyistä yleensä tarkasteltavan tapauksen laskenta-alue

pienenee.

Rajakerrokseen liittyvien ilmiöiden simuloiminen on hankalempaa karkeilla malleil-

la, minkä takia niiden kuvaamiseen käytetään hienompi hilaisia malleja.NWP-mallien re-

soluutiot ovat kehittyneet nykypäivään mennessä niin tiheiksi, että operatiivisessa sääen-

nustuksen käytössä on konvektiota sallivia NWP-malleja (Bengtsson ym., 2017), (Tang

ym.). Niiden horisontaalinen resoluutio on 1-3 km luokkaa, jolloin jo osa rajakerroksessa

vaikuttavista ilmiöistä pystytään simuloimaan. Kuitenkin alle 1 km kokoluokkaa olevien

ilmiöiden simuloiminen vaatii pienemmällä hilaresoluutiolla tehtyjen tutkimusten tietoa

ilmiöiden kuvauksesta.
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3. Havainto-, mallidata ja

tarkastelujakso

Tässä luvussa käsitellään havainto- ja mallidataa. Luvun ensimmäisessä osassa kerrotaan

mittauskampanjaan liittyvistä motiiveista ja siihen liittyviä tietoja tämän työn osalta.

Lisäksi paneuduttaan mittalaitteisiin, joita kampanjassa käytettiin, ja niiden perustei-

siin. Tämän lisäksi kuvataan lyhyesti kevään 2015 suursäätila ja sen vaikutukset Etelä-

Suomessa. Luvussa käydään myös läpi validointiin valittuja sekä tässä työssä käytetty-

jä suureita. Luvun jälkimmäisessä osassa käsitellään simulaatioihin käytetyn NWP-malli

HARMONIE-AROME:n perusteita sekä tämän työn simulaatioita varten valittuja mallin

asetusten tietoja sekä mallinnettuja suureita.

3.1 Mittauskampanja ja tarkastelujakso keväällä 2015

Mittauskampanja, jonka aikana tehtyjä mittauksia käytetään simuloidun jakson ver-

tailuun, suoritettiin keväällä 2015 Loviisan ydinvoimalan ympäristössä (Jurvanen, 2016).

Loviisan ydinvoimala sijaitsee Suomenlahden pohjoisrannikolla Suomen eteläosissa. Suo-

men alueella rannikko on rikkonainen ja alusta mantereen ja meren on välillä hyvin hete-

rogeeninen.

Keväällä tehdyt mittaukset ovat viimeinen neljännes vuoden kestäneestä mittaus-

kampanjasta. Tässä työssä käytössä ollut havaintodata on saatu mittauskampanjan aikana

kolmesta eri mittausjärjestelmästä: Doppler LIDAR (eng. Light Detection and Ranging

system), Doppler SODAR (Sound Detection and Ranging system) sekä säähavaintojärjes-

telmä. LIDAR:in mittauksista on saatu tietoa sekoituskerroksen korkeudesta, SODAR:in

mittauksessa on saatu kolmiulotteisia tuulihavaintoja ja säähavaintojärjestelmän mittauk-
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Kuva 3.1: Mittauspaikan sijainti Loviisassa merkittynä punaisella pisteellä. Sinisellä pisteellä on

merkattu Loviisan ydinvoimalan sijainti. Kuvasta nähdään alueen rannikon rikkonaisuus. Kuva

perustuu Googlen Maps palvelun karttakuvaan.

sista tässä työssä on hyödynnetty lämpötilan havaintoja sekä analyysia sekoituskerroksen

korkeudesta.

Tämän työn tarkastelujakso sijoittuu keväälle 1.4.-30.5. 2015 väliselle ajalle. Kevät

2015 oli suursäätilaltaan epävakainen jakso, jossa Suomi sijaitsi suurimman osan aikaa

kylmän ja lämpimän ilmamassan rajalla. Säätilassa tämä näkyi voimakkaana tuulisuu-

tena sekä useiden säähäiriöiden vaikutuspiiriin kuulumisena. Tarkastelujakson aikaan ei

esiintynyt ainuttakaan pidempiaikaisesta korkeapainejaksoa.

3.1.1 Doppler LIDAR ja mittaukset

Sekoituskerroksen korkeuden (MLH, eng. mixing layer height) mittaamiseen on käy-

tetty Halo Photonic yhtiön Steamline mallista Doppler LIDAR optista kaukokartoitusjär-

jestelmää (Pearson ym., 2009). LIDAR:in toiminta perustuu lasersignaalin lähettämiseen

ja ilman aerosoleista takaisin sironneen lasersignaalin vastaanottamiseen.

Mittauskampanjassa LIDAR:lla tehtiin sekä pystysuoraan ylöspäin havaintoja sekä

VAD-mittauksia (eng. Velocity Azimuth Display) 10.4.-5.6. välisenä aikana. Suoraan ylös-

päin tehdyillä mittauksilla on havaittu käytännössä pilvien alarajaa, kun VAD-mittaukset

kuvastavat sekoituskerroksen korkeuden tasoa. Tässä työssä on tarkasteltu LIDAR-mittauksista

nimenomaan VAD-mittauksia. VAD-mittaukset suoritettiin 15◦ korkeuskulmalla maan-

pinnasta. Mittauksia on tehty 15◦ horisontaalilla resoluutiolla, jolloin yhteen luotaukseen
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mahtuu 24 mittausta. Koko kierrokselta saatu havaintojen aikaresoluutio vaihtelee 10-16

minuutin välillä. Sekotuskerroksen korkeuden määrittäminen VAD-mittauksilla perustuu

turbulenssin määrittämiseen tuulihavainnoista (Vakkari ym., 2015)

LIDAR mittausten aikaresoluutio on epäsäännöllinen, eikä havaintoja ole saatavil-

la jokaiselta mittaukselta. Kuitenkin vertailua varten on havainnosta tehtävä yhtenäinen

aikasarja, joka vastaa mallin tunnin aikaresoluutiota. Jotta mittausdataa pystytään ver-

tailemaan mallinnettuun dataan, on siitä laskettu aikakeskiarvo käyttämällä tunnin suu-

ruista aikaikkunaa aikasarjan määrittämiseksi. Tarkasteltavan tunnin molemmilta puolilta

on valittu keskiarvoon puolen tunnin sisään osuvat havainnot, joista on laskettu tunnille

keskiarvo. Tällä tavalla aikakeskiarvoistettuun dataan mahtuu 3-6 havaintoa. Jos havain-

totunnilta ei ollut arvoa, on kyseinen tunnin mallinnettu suureen arvo myös poistettu

aikasarjasta. Näin sekä havaintojen että simuloidun suureen aikasarjat ovat yhtä pitkät ja

sisältävät yhtä monta alkiota.

3.1.2 Doppler SODAR ja mittaukset

Fortum oy:n omistama Doppler SODAR-järjestemä AQ500C on kaukokartoitus-

menetelmä, joka perustuu äänisignaalin lähettämiseen ja vastaanottamiseen. AQ500C

Doppler SODAR:ssa on kolme torvea, joiden väliset kulmat toisistaan on 120◦, joilla lähete-

tään äänisignaali 15◦ korkeuskulmalla. Järjestelmässä on myös kolme vastaanottoantennia,

jotka havaitsevat ilman tiheyserojen takaisin sirottamat äänisignaalit (Crescenti, 1998).

AQ500C järjestelmän aikakeskiarvoistus on 10 minuuttia, joka on SODAR-mittausten ai-

karesoluutio. SODAR oli mittauskampanjan aikana käytössä määrittämään horisontaalia

ja vertikaalista tuulen nopeutta sekä tuulen suuntaa.

Tarkastelujaksolla SODAR-järjestelmän havaintoja oli koko 1.4.-30.5. jaksolle. SO-

DAR:n mittaukset alkavat 50m korkeudelta ja yltävät aina 200m korkeuteen. Mittausten

vertikaaliresoluutio on 5m. Tämä mittausväli valittiin, koska se on korkeudeltaan saman-

kaltainen kuin LIDAR VAD mittausten mittauskorkeutta. AQ500C järjestelmä kykenee

mittaamaan voimakkuudeltaan maksimissaan 50ms horisontaalin tuulen nopeuksia ja nii-

den mittausten tarkkuus on kokoluokkaa 0, 1ms . Mitattavien vertikaalituulien maksimino-

peus on ±10ms , 0, 05ms mittaustarkkuudella. Tuulen suunnan mittaustarkkuus on 2− 3◦.

SODAR:lla mitattuja havaintoja saatiin 10 minuutin välein. Samaan tapaan kuin
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LIDAR mittausten tapauksessa, SODAR:n havainnoille laskettiin aikakeskiarvo, joka vas-

taa säämallin aikaresoluutiota. Valittu aikaikkuna on tunnin kokoinen, jolloin tunnin mo-

lemmilta puolilta valitaan kolme havaintoa ja kunkin tunnin aikakeskiarvoon käytetään

kuutta havaintoa. Myös tunnit, joille keskiarvoistuksen jälkeen ei jää ollenkaan arvoa on

vastaavasti jätetty myös mallidatasta.

3.1.3 Säähavaintojärjestelmä

Säähavaintojärjestelmä on Loviisan ydinvoimalan läheisyydessä oleva säämasto, jo-

hon on sijoitettu useita eri meteorologisia suureita mittaavia laitteita. Mittalaitteet on

sijoitettu neljälle eri korkeudelle: 2m, 50m, 75m sekä 115m. Tässä työssä säähavainto-

järjestelmän havainnoista on tarkasteltu lämpötilamittauksia kaikilta muilta korkeuksilta

paitsi 2m. Lämpötilan mittaamiseen on käytetty Vaisalan HMP155 lämpötilamittareita,

joita oli asetettu kullekin korkeudelle yksi kappale. HMP155 lämpötilamittarilla pysty-

tään mittaamaan lämpötiloja −80... + 60◦C välillä. Mittausten tarkkuus on tällä välillä

±(0, 226− 0, 0028x) ◦C:ta. (Jurvanen, 2016).

Säähavaintojärjestelmää käytettiin myös sekoituskerroksen korkeuden määrittämi-

seen. Suuretta ei suoraan mitattu millään laitteella, vaan sen määritelmä perustui arvioon

ilman stabiilisuudesta. Säähavaintojärjestelmän tuulimittauksista määritellään Pasquill-

stabiilisuusluokka, jonka perusteella sekoituskerroksen korkeudelle annetaan stabiilisuut-

ta vastaava korkeus A-G. Luokituksessa A vastaa korkeinta 1300m korkeutta ja G taas

matalinta korkeutta 200m (Jurvanen, 2016).

Säähavaintojärjestelmällä tehtyjä havaintoja talletettiin 1 minuutin aikaresoluutiol-

la 1.4.-30.5. välisenä aikana. Suureiden arvoille laskettiin aikasarja, jossa aikaresoluutio on

yhden tunnin mittainen. Tätä varten arvoista laskettiin tunnin aikaikkunoilla keskiarvo,

johon oli valittu tunnin molemmin puolin enintään 30 havaintoa. Yhteensä yhteen keskiar-

voistukseen valittiin 60 otosta. Mahdolliset puuttuvat havaintojen tuntiaikasarjan arvot

poistettiin myös simuloidusta aikasarjasta.
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3.2 HARMONIE-AROME

HARMONIE-AROME on epähydrostaattinen, hienoresoluutioinen NWP-malli (Bengts-

son ym., 2017). Se on operatiivisessa käytössä useissa Euroopan maissa kuten esimerkiksi

Suomen Ilmatieteen laitoksella. Malli on kehitetty ALADIN-HIRLAM järjestelmän osa-

na vastaamaan paremmin tarvetta kuvata tarkemmalla resoluutiolla pienempiä ilmiöitä,

jotka karkeissa malleissa jäävät hilapisteiden väliin.

Tässä työssä HARMONIE:ssa on 65 mallitasoa, ensimmäinen kerros kuvaa mallin

ylärajaa, joka sijaitsee noin 30 km korkeudella. Mallitaso 65 vastaa pinnan lähintä ta-

soa, jonka sijaiten on noin 12 metrin korkeudella pinnasta. Pinnan läheiset kerrokset ovat

tiheämmin ja korkeuden mukainen tasojen välinen etäisyys toisistaan kasvaa. HARMO-

NIE:n ilmakehän muuttujat alustetaan käyttämällä hilan reunakenttää. Hilan reunaken-

tän päivittämiseen simulaation kullekin syklille käytetään Euroopan keskuksen keskipit-

kien sääennusteiden (eng. European Centre of Medium-range Weather Forecast, ECMWF)

globaalin säämallin ennusteita.

Kuva 3.2: Vasemmalla puolella olevassa kuvassa on esitetty simulaatioissa käytetty laskenta-alue

punaisella neliöllä. Sen sisällä oleva oranssi neliö kuvastaa aluetta, jolla HARMONIE:n simu-

laatioiden data-analyysi on suoritettu. Oikeanpuolisessa kuvassa on esitetty laskenta-alueelle tehty

pintatyyppi analyysi. Merta kartalla kuvaa vaaleansininen väri, mannerta vihreä, kaupunkia valkoi-

nen ja järviä tummempi sininen. Ruskealla värillä on kuvattu hilapisteitä, joissa on sekä mannerta

että merta tai järveä eli rannikkoa.
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HARMONIE:n horisontaaliksi resoluutioksi on valittu 500m, jolloin karkeimmissa

malleissa hilapisteiden väliin jäävät mesoskaalan ilmiöt pystytään mallintamaan. Valitulla

resoluutiolla kyetään simuloimaan rannikon yllä rajakerroksessa esiintyviä ilmiöitä, kuten

merisirkulaatiota sekä sisäisen ja ulkoisen rajakerrosta. Simulaatioiden laskenta-alue on

esitetty kuvassa 3.2. Se on kooltaan 576 x 576 hilapistettä. Data-analyysiin käytetty alue

on esitetty samassa kuvassa ja on kooltaan 101 x 121 hilapistettä. Mallin aika-askel on 15

s mittainen ja mallidatan aikaresoluutio on tunti. Ajetun syklin pituus on kuusi tuntia ja

jokaisen syklin alussa hilan reunat päivitetään.

HARMONIE:ssa on erikseen alusta, joka mallinnetaan SURFEX mallilla (Masson

ym., 2013). SURFEX tuottaa alustan pakotteen HARMONIE:en, jolloin alusta vaikuttaa

myös simuloidun ilmakehän käyttäytymiseen. SURFEX:in on asennettu tietoa alustasta

määrittämällä kullekin hilapisteelle prosentuaalinen osuus eri pintatyyppien määristä. Li-

säksi HARMONIE:ssa on tietoa myös alustan topografiasta, asutuksesta sekä orografiasta.

Kaikille eri pintatyypeille sekä niiden alaluokille on määritetty tietty fysikaalinen

kuvaus. Kaikissa hilapisteissä on prosentuaalinen määrä kutakin pintatyyppiä. Esimerkik-

si hilapisteessä, joka on meressä, on 100% merta ja loppujen pintatyyppien prosentuaa-

linen osuus on nolla. Rannikolla taas yhdessä hilapisteessä voi olla useaa luontotyyppiä

sekä urbaania- ja merityyppiä. Näin alustan vaikutus kussakin hilassa saadaan simuloitua

mahdollisimman tarkasti ja alustan vaikutus ilmakehään tehdään mahdollisimman todelli-

seksi. Kuvassa 3.2 on esitetty tässä työssä käytetyn DOMAIN:n pääpintatyypit: meri, maa,

kaupunki sekä järvet. Kuvassa on valittu vain hilapisteet, joissa esiintyy 100% vain yhtä

pintatyyppiä. Poikkeuksena on ruskea, jossa on sekä maata ja merta tai järveä. Ruskealla

värillä kuvataan rannikkoa.

HARMONIE:sta on valittu analyysiin havaintoja vastaavat suureet tietyiltä mal-

litason korkeuksilta. Jos korkeus ei täysin vastaa havaintokorkeutta, on kahden korkeu-

den väliltä laskettu hilapisteelle kahden tason keskiarvo. Ennustettavista suureista data-

analyysiin käytettiin lämpötilaa, tuulen nopeutta ja suuntaa sekä pystynopeutta. Post-

prosessoiduista suureista käytettiin sekoituskerroksen korkeutta. Se lasketaan ennustees-

ta kullekin ajanhetkelle suoraan turbulenssin avulla määrittämällä se sille tasolle, jossa

TKE:n arvo on 0.01 J
kg ylhäältä alaspäin vertikaalitasoja edetessä.

24



4. Tulokset

Tässä osiossa tutkitaan onko mallinnettu rajakerros simuloitu realistisesti. Tarkastelu to-

teutetaan vertailemalla Loviisan rannikolla tehtyjä in-situ havaintoja HARMONIE:lla si-

muloituun simuloituun rajakerrokseen. Tarkastelussa analysoidaan koko 1.4.-30.5. välistä

jaksoa tilastollisesti ja verrataan havaintoja kolmeen eri pintatyyppiä edustavaan hila-

pisteeseen: manner- ja meripisteisiin sekä havaintoasemaa lähimpänä olevaan pisteeseen.

Tällä tavoin voidaan tarkastella rannikon käyttäytymistä mantereella ja merellä sekä sel-

vittää, minkä alustan rajakerrosta havainnot parhaiten kuvaa.

Tilastollisen tarkastelun lisäksi analysoidaan miten HARMONIE simuloi rajaker-

rosta yksittäisissä tapauksissa ja tutkitaan kuvaako simulaatiot rajakerrokselle tyypillisiä

ilmiöitä: sisäisen ja ulkoisen rajakerroksen sekä rannikkodivergenssin ja -konvergenssin.

Tarkastelujakson aikana Suomen suursäätilaa hallitsivat jatkuvat matalapaineet ja ainoat

heikkotuulisemmat jaksot havaittiin ohimenevän ja tulevan matalapaineen välissä. Synop-

tisen skaalan virtaus oli tarkastelujakson aikana dominoivampi kuin mesoskaalan virtaus.

4.1 Kohdejakson tilastollinen tarkasteleminen

Tässä osiossa analysoidaan havaintoja ja simulaatioita rajakerroksesta tilastollisesti

vertaamalla. Tarkasteltavat suureet ovat lämpötila T , tuulen nopeus V ja tuulen pystyno-

peus w ja sekoituskerroksen korkeusMLH.MLH:sta on LIDAR:lla tehdyt VAD havainnot

sekä säähavaintojärjestelmällä (SHJ) arvioidut MLH:t.

4.1.1 Aikasarjat

Lähtötilanteen selvittämiseksi tutkitaan suureille piirrettyjä aikasarjoja koko tarkas-

telujaksolta. Aikasarjat on esitetty kuvissa 4.1 - 4.3.
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Kuvassa 4.1 on esitetty T :n aikasarja kolmelta eri korkeudelta: 50m, 75m ja 115m.

Simuloitu T seuraa havaintojen muutoksia tarkasti ja T :n vaihtelu yön ja päivän välillä

on selkeästi nähtävissä T :n arvon nousuina ja laskuina. Myös kevätjatkon lämpeneminen

tarkastelujakson loppuvaiheessa näkyy T :n arvojen nousevana trendinä. Tarkastelu jak-

son loppussa toukokuussa havaitaan mannerpisteen nousevan lämpimimpänä esiin päiväl-

lä. Eroavaisuudet T :ssä eri korkeuksilla ovat vähäisiä sekä havaintojen että simuloitujen

arvojen välillä, kaikilta korkeuksilta erottuu suurimpina päiväarvoina mannerpisteen T :t.

Lähin hilapiste tai meripiste eivät poikkea havainnoista juurikaan.

Kuva 4.1: T :n aikasarja. Punainen väri kuvaa havaintoja, vihreä mannerta, sininen merta ja

ruskea lähintä hilapistettä.

Kuvassa 4.2 on esitetty V :n aikasarja tarkasteltuna neljältä eri korkeudelta: 50m,

75m, 115m ja 200m. Kuvasta nähdään, että simuloitu V seuraa havaintojen muutoksia

ajan suhteen, mutta tarkasteltavilla hilapisteillä on keskenään eroja: 50m korkeudella voi-

makkaimmat V :n arvot tuotetaan meripisteellä. Eroavaisuudet V :n arvoissa heikkenevät

korkeuden suhteen ja 200m korkeudella suurimmat eroavaisuudet ovat satunnaisia voi-

makkaampia piikkejä kuvaajassa. Meripiste on voimakkaampi kuin havainnot jokaisessa

kerroksessa. Mannerpiste tai lähin hilapiste eivät poikkea paljoa havainnoista, mutta voi-

makkaammilla havainnoilla mannerpiste aliarvioi V :t. Simuloidun V :n muutokset vastaa-

vat havaittuja, mutta varsinkin 200m korkeudella jotkin voimakkaimmista havainnoista

aliarvioidaan. Simulaatiot pystyvät kuitenkin kuvaamaan havainnoista nähtävien voimak-
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kaimpien tuulien piikkien ajanhetket kohdalleen aliarvioinnista huolimatta.

Kuva 4.2: V aikasarja. Väreillä vastaava merkitys kuin kuvissa 4.1

Kuvassa 4.3 on kuvattu w:n aikasarja tarkastelujaksolta. Positiiviset w:n arvot ku-

vaavat nousuliikettä, kun negatiiviset arvot taas kuvaavat laskuliikettä. Kuvasta nähdään,

että havaitut w:n arvot vaihtelevat voimakkaammin nolla molemmin puolin ja havainnot

pysyvät pitkiä jaksoja positiivisissa w:n arvoissa. Simuloidut w:t eivät erotu toisistaan juu-

rikaan ja w:n arvot pysyttelevät lähellä nollaa kaikilla pisteillä. Mannerpiste on varsinkin

50m ja 75m korkeuksilla useammin negatiivinen kuin positiivinen. 50m korkeudessa simu-

loidut w:t vaihtelevat vain vähän nollan ympärillä, mutta jo 200m korkeudella havaitaan

voimakkaita piikkejä kuvaajassa. Piikit ei kuitenkaan korreloi havaintojen voimakkaiden

piikkien kanssa. Selkeitä yön ja päivän välisiä eroja ei näe havainnoista eikä simulaatiosta.

Kuvassa 4.4 ylempänä on SHJ:llä määritetty ja alempana VAD havaittu MLH ver-

rattuna HARMONIE:n MLH:än. Molemmista kuvista nähdään, että havaittu MLH on

paljon matalemmalla kuin tarkasteltavien hilapisteiden MLH:t ja simuloidussa MLH:ssa

esiintyy myös voimakkaita piikkejä. Post-prosessoitu MLH on ajoittain samalla korkeu-

della kuin havainnoissa, mutta suuren osan ajasta HARMONIE antaa korkeampiaMLH:n

arvoja kuin havainnosta saadaan. Myöskään selkeää vuorokauden ajasta riippuvaaMLH:n

nousua tai laskua ei havaita HARMONIE:n tuloksesta, muttei toisaalta havainnoistakaan.
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Kuva 4.3: w aikasarja. Väreillä vastaava merkitys kuin kuvissa 4.1

Kuva 4.4: MLH:n tarkastelujakson aikasarja. Ylemmässä kuvassa on SHJ:lla määritelty ja alem-

massa VAD:lla mitattu. Väreillä vastaavat merkitykset kuin kuvassa 4.1

4.1.2 Tarkastelualueen keskiarvot

Tarkastellaan valittujen suureiden käyttäytymistä koko tarkastelualueelle laskettuna

keskiarvona. Jotta voidaan verrata suureiden käyttäytymistä tarkemmin riippuen alusta

ominaisuuksista, on keskiarvot laskettu sekä yölle että päivälle. Yöksi on valittu tunnit,

jolloin aurinko ei vaikuta rajakerrokseen, klo 00-04 välinen aika. Päiväksi taas on valittu

tunnit, jolloin auringon vaikutus rajakerrokseen on voimakkaimmillaan, klo 13-17 välinen

aika. Kuvissa 4.5 - 4.7 on esitetty simuloitujen suureiden koko tarkastelualueelle laskettu
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keskiarvo. Kuviin on esitetty myös kunkin tarkastelupisteen keskiarvo. Vasemmanpuolei-

nen kuva on suureen keskiarvo päivällä ja oikeanpuoleinen yöllä.

Kuvassa 4.5 on simuloidun T :n keskiarvot kolmella eri korkeudella päivällä ja yöllä.

Vasemman puoleisesta kuvasta nähdään, kuinka T tasaantuu korkeuden suhteen päivällä.

Siitä huolimatta vielä 115m korkeudella on nähtävissä mantereen ja meren yllä ero T :n

arvoissa. T :n erot on kuitenkin voimakkaimmillaan 50m korkeudella, mikä on oletettavaa

käyttäytymistä rajakerroksessa, manner lämpenee merta nopeammin. Mantereen yllä T

laskee korkeuden suhteen, kun merellä havaitaan heikkoa inversiota. Inversiolla tarkoite-

taan lämpötilan nousua korkeuden suhteen. Myös simuloidut T :t ovat varsin lähellä havait-

tuja, kaikkein lähimpänä havaintoja on lähin hilapiste, vaikka 115m korkeudella havainnot

vastaavat lähes yhtä paljon meripistettä. Mannerpiste on kaikissa kerroksissa lämpimäm-

pi. 50m korkeudella rannikon erottaa T :n gradienttina eli T :n arvon muutoksena matkan

suhteen.

Kuva 4.5: Vasemmalla T :n keskiarvo tarkastelualueella laskettuna päivälle kolmelta eri korkeu-

delta. Oikeanpuoleinen kuva on vastaava laskettuna yölle. Kuvan laatikossa yläkulmassa havainnot

on punaisella, mannerpiste vihreällä, meripiste sinisellä ja lähin hilapiste ruskealla.
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Yöllä T :n erot mantereen ja meren välillä on heikompi kuin päivällä ja T on keski-

määrin kylmempi verrattuna päivään. Mantereen yllä T pysyy lähes vakiona korkeuden

suhteen, mutta merellä havaitaan inversiota. Tämä johtuu päivän aikana lämmenneen ja

sekoittuneen ilmamassan vaikutuksesta vielä meren yllä, kun mantereen yllä säteilyjääh-

tyminen viilentää ilmamassaa pinnan läheisessä kerroksessa. Sama ilmiö havaitaan myös

havainnoista vaikkakin heikompana. Meripiste on arvoiltaan lähimpänä havaintoja, mut-

ta 115m korkeudella inversion takia havaintoja vastaa tarkimmin lähin hilapiste. Myös

yöllä rannikon erottaa meren ja mantereen eroavasuuksilla 50m korkeudelta. T :n muuttu-

minen yön ja päivän välillä sekä korkeuden suhteen tukee sen normaalia käyttäytymistä

rajakerroksessa.

Kuvassa 4.6 on simuloidun V :n keskiarvot yöllä ja päivällä. Ylemmistä kuvista näh-

dään V :n voimistuminen korkeuden suhteen päivällä. V kuitenkin säilyy voimakkaampa-

na merellä kuin mantereella kaikilla korkeuksilla. V :n voimistuminen korkeuden suhteen

on rajakerroksessa tyypillistä. Keskimäärin sekä meripiste että lähin hilapiste yliarvioivat

V :n arvoja kaikilla korkeuksilla kun taas mannerpiste aliarvioi niitä verrattuna havaintoi-

hin. Erot eivät kuitenkaan ole suuria simulaatioiden ja havaintojen välillä. Päivällä V :n

havaitut arvot ovat lähimpänä mantereella simuloitua V :tä.

Alemmista kuvissa nähdään V :n voimistuminen korkeuden suhteen myös yöllä. V

voimistuu mantereen yllä 200m korkeudella voimakkaammin kuin päivällä, vaikka erot

pysyvät pieninä päivällä ja yöllä. Mantereella simuloitu V on heikompi yöllä kuin päivällä

varsinkin lähellä alustaa. V on yöllä myös voimakkaampi kuin päivällä 200m korkeudes-

sa, joka osoittaa alustan kitkan vaikutuksen olevan heikompi yöllä kuin päivällä. Myös

yöllä meripiste yliarvioivat V :n, kun mannerpiste ja lähin hilapiste aliarvioi sen. Simuloi-

tu V toteuttaa havainnot järkevästi ja ne vastaavat todenmukaisesti V :n käyttäytymistä

rajakerroksessa.

Kuvassa 4.7 on esitetty w:n keskiarvo ylemmissä kuvissa päivältä ja alemmissa yöl-

lä. Meren yllä ei ole juurikaan pystyliikettä vaan w:n arvot ovat sekä päivällä että yöllä

nollassa. Havaintopisteen nousuliike on voimakkaampaa kuin missään simuloidussa tarkas-

telupistessa, vaikka tarkastelualueelta nähdään alueittain voimakastakin nousu- ja lasku-

liikettä. Suurimmat w:n arvot saadaan 200m korkeudella, mutta erot eri kerrosten välillä

on verrattain pieniä. Yöllä w saa pienempiä arvoja kuin päivällä sekä simuloituna että ha-
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Kuva 4.6: ylemmässä kuvaryhmässä V :n keskiarvo tarkastelualueella päivällä neljältä eri korkeu-

delta. Alemmassa kuvaryhmässä vastaava kuvaus yölle. Värit on samat kuin kuvassa 4.5

vaittuna. Kuitenkin nousu- ja laskuliikkeen alueet vaikuttavat pysyvän samoilla paikoilla,

mikä viittaisin pystyliikkeen johtuvan pikemminkin maaston muodosta kuin esimerkiksi

konvektiosta.

Kuvassa 4.8 on simuloidun MLH:n keskiarvo vasemmassa kuvassa päivältä ja oi-

keassa yöltä. Molemmista kuvasta nähdään, että keskimäärin MLH käyttäytyy eri alus-
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Kuva 4.7: Ylemmässä kuvaryhmässä w:n keskiarvo tarkastelusalueella päivällä neljältä eri kor-

keudelta. Alemmissa kuvissa on vastaava yölle. Värit on samat kuin kuvassa 4.5

tojen välillä rajakerroksessa tyypillisellä tavalla sekä yöllä että päivällä: meren yllä MLH

on matalemmalla kuin mantereen yllä. Myös yön ja päivän välinen ero näkyy simulaatios-

sa rajakerrokselle tyypillisellä tavalla: päivällä MLH on korkeampi kuin yöllä. Kuitenkin

jos vertaa tarkasteltavia hilapisteitä havaintoihin nähdään suuri ero niiden välillä.MLH:n

havainnot ovat sekä yöllä että päivällä merkittävästi matalemmalla kuin simuloidut. HAR-

MONIE:n MLH ei saa koko mallinnusalueella niin matalia arvoja kuin havainnoissa, ei
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yöllä eikä päivällä. Havainnoista ei näy eroja yön ja päivän välillä. SHJ on keskimäärin sa-

ma yöllä ja päivällä, kun taas VAD saa keskimäärin korkeampia arvoja yöllä kuin päivällä.

Tällöinkin ero yön ja päivän välillä on noin 10m.

Kuva 4.8: Vasemmalla MLH:n keskiarvo tarkastelualueella laskettuna päivälle. Oikeanpuoleinen

kuva on sama, mutta laskettuna yölle. Laatikon sisällä oranssi kuvaa SHJ:n ja punainen VAD:n

keskiarvoa. Vihreä on mannerpiste, sininen meripiste ja ruskea on lähin hilapiste.

4.1.3 Vuorokauden tuntikeskiarvo

Tarkasteltavien suureiden käyttäytymisessä on nyt havaittu riippuvuutta sekä kor-

keuden että vuorokaudenajan suhteen, mikä on oletettavaa rajakerroksessa. Tutkitaan seu-

raavaksi tarkemmin suureiden käyttäytymistä riippuen vuorokaudenajasta. Kuvissa 4.9 -

4.11 on laskettu keskiarvo vuorokauden jokaiselle tunnille koko tarkastelujakson ajalta.

Kuvassa 4.9 on kuvattu tuntikeskiarvot T :lle. Kuvasta huomataan selkeä vuorokau-

denajasta johtuva riippuvuus: klo 4 jälkeen T nousee saavuttaen maksiminsa klo 13 ai-

kaan, jonka jälkeen auringon vaikutuksen heikettyä T :n arvo laskee minimiinsä. Meripiste

saavuttaa maksiminsa vähän myöhemmin klo 19 aikaan. Mannerpisteellä sekä lähimmällä

hilapisteellä on sama vaihe kuin havainnolla, mutta niiden amplitudit on voimakkaam-

mat. Lämpimimmät T :t siis yliarvioidaan 1-2 ◦C. Havaintoihin verrattuna meripiste on

vaiheeltaan jäljessä ja sen aallonpituus on pidempi kuin muilla. Meripiste on varsinkin 50m

korkeudessa havaintoja viileämpi, mutta havainnot viilenevät korkeuden suhteen saavut-

taen päivällä 200m korkeudella meripisteen T :n arvot. Meripiste pysyy kaikilla korkeuksilla

suhteellisen vakiona. Kuvasta myös huomataan, kuinka T :n arvojen erot kasvavat tarkas-

telupisteiden välillä varsinkin keskipäivällä korkeuden suhteen. Aamuisin ja iltaisin erot

niin simulaatioiden kuin havaintojen välillä ovat pieniä.
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Kuva 4.9: T :n vuorokauden tuntikeskiarvot kolmelta korkeudelta. Punainen kuvaa havaintoja,

vihreä mannerpistettä, sininen meripistettä ja ruskea lähintä hilapistettä.

Kuvassa 4.10 on esitetty vuorokauden tuntikeskiarvo V :lle. Kuvasta huomataan, et-

tä jokaisella korkeudella kaikki pisteet sekä havainnot riippuvat vuorokaudenajasta. 50m

korkeudella minimiarvot saadaan aamulla klo 05 ja illalla klo 19, kun maksimit saavu-

tetaan keskipäivällä. Mannerpiste sekä lähin hilapiste kuvaavat osuvasti havaintoja tosin

yliarvioiden ne öisin. Meripiste tuottaa voimakkaimmat nopeudet jokaisella korkeudella,

vaikka 200m korkeudella erot ovat vähäisiä. Havainnot vastaa 50m ja 75m korkeuksilla

mannerpistettä ja lähintä hilapistettä, mutta korkeammalla kyseiset pisteet aliarvioivat

havainnot. Erot hilapisteiden ja havaintojen välillä ovat tosin pieniä. 200m korkeudessa

aallon vaihe on kääntynyt: voimakkaimmat V :n nopeudet saavutetaan aamuyöllä, jonka

jälkeen V heikkenee. V :n voimistuminen alkaa taas klo 7 aikaan ja jatkuu 200m korkeu-

dessa yöhön saakka.

Kuvassa 4.11 on w:n vuorokauden tuntikeskiarvot koko tarkastelujaksolta. Havain-

noista voidaan nähdä riippuvuutta vuorokauden ajasta: klo 4 jälkeen w kasvaa kaikilla

korkeuksilla, mutta kaikkein voimakkaitten 75m korkeudessa. Lisäksi klo 13 aikaan w

heikkenee kaikilla muilla tasoilla kuin 200m. Havaintojen w on aamuyöllä sekä alkuillasta

myös lähellä nollaa ollen kuitenkin koko ajan nousuliikettä. Erityisesti 200m korkeudella

nousuliike on melko tasaista koko päivän ja vaihtelut päivän ja yön tuntien välillä ovat

pieniä. Rajakerroksessa turbulenssi on yleisin hetkellisen w:n tuottaja. Kuitenkin keski-

määräiseen w:hen vaikuttaa eniten alustan lämpötilan vaihtelut ja orografia. Nousuliike

vaihtelee voimakkaammin alimmissa kerroksissa klo 8-18 välisenä aikana.
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Kuva 4.10: V :n vuorokauden tuntikeskiarvot neljältä korkeudelta. Värit samat kuin kuvassa 4.9.

Kuva 4.11: w:n vuorokauden tuntikeskiarvot neljältä korkeudelta. Värit samat kuin kuvassa 4.9.

Simuloiduissa w:n arvoissa ei havaita suurta riippuvuutta vuorokauden ajasta. Me-

ripisteessä pystyliike on lähellä nollaa matalilla tasoilla, 200m korkeudessa siinä esiintyy

enemmän laskuliikettä erityisesti päivällä. Mannerpisteessä ja lähimmässä pisteessä w:n

arvot ovat öisin negatiivisia jokaisessa kerroksessa ja varsinkin iltaisin mannerpisteessä

laskuliike voimistuu. Lähimmässä hilapisteessä taas esiintyy voimakkain nousuliike mitä

tarkasteltavissa hilapisteissä on, joka voimistuu päivällä korkeuden suhteen. Simulaatiot

ovat kuitenkin hyvin erilaiset verrattuna havaintoihin, vaikka niissäkin toteutuu tietyllä

tapaa rajakerrokselle ominaisen pystyliikkeen käyttäytyminen. Vaihtelu simuloitujen w:n

arvojen päivän mittaa on heikkoa, eikä simulaatiot toteuta havaintojen muotoa. Kuvassa

4.11 on esitetty jokaisen tunnin keskiarvo, mikä w:n tapauksessa kuuluukin olla keskimää-

rin lähellä nollaa.
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Kuva 4.12: MLH:n vuorokauden tuntikeskiarvot. Värit samat kuin kuvassa 4.9.

Kuvassa 4.12 on esitetty MLH:n tuntikeskiarvot. SHJ ei keskimäärin saa suuria

muutoksia MLH:ssa vuorokauden aikana. Joitakin heikkoja muutoksia havaitaan kyllä,

kokoluokaltaan muutamia kymmeniä metrejä, mutta minkäänlaista vuorokaudenajasta

olevaa riippuvuutta ei havaita. VAD havaitsee suurempaa vaihtelua MLH:ssä, mutta sa-

massa kokoluokassa kuin SHJ. Myöskään VAD mittauksista ei huomaa riippuvuutta vuo-

rokauden aikaan. Simuloidut MLH:n arvot taas käyttäytyvät rajakerroksessa oletetulla

tavalla: Yöllä saadaan matalimmat MLH:n arvo ja klo 5 jälkeen MLH alkaa kasvamaan

maksimiinsa. Keskipäivällä klo 12-16 mannerpiste ja lähin hilapiste ovat maksimissaan,

kun meripisten maksimi saavutetaan klo 17 aikaan. Tämän jälkeen MLH laskee voimak-

kaasti lähes vuorokauden alun minimiin. Kuitenkin simuloidut MLH:t ovat erityisesti klo

6 jälkeen aina klo 21 asti paljon korkeampi kuin havaitut, vaikka minimit ovat verrattain

lähellä havaintoja.

4.1.4 Pystyprofiilit

Suureilla on riippuvuutta vuorokaudenajan suhteen, mutta jo aikaisemmin kuvis-

sa 4.8 - 4.7 huomattiin riippuvuutta myös korkeuden suhteen. Tarkastellaan seuraavaksi

valittujen suureiden pystyprofiileja, jotka on esitetty kuvissa 4.13 - 4.16.

T :n pystyprofiili päivällä ja yöllä on esitetty kuvassa 4.13. Päivällä T viilenee korkeu-

den suhteen mannerpisteessä, lähimmässä hilapisteessä sekä havainnoissa. Meripiste taas

lämpenee korkeuden suhteen saavuttaen 150m korkeudella lähimmän hilapisteen profiilin.

Simuloitujen hilojen väliset lämpötilaerot pienenevät selvästi korkeuden suhteen. Havai-
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tut T :n arvot ovat viileämmät kuin mannerpisteessä ja lähimmässä hilapisteessä, kun taas

meripiste 90m korkeudessa saa saman arvon kuin havainnot. Mannerpiste ja lähin hilapis-

te toteuttavat osuvasti havaintojen muodon, mutta meripisteen T :n arvot ovat lähempänä

havaintoja kuin muiden pisteiden. Yöllä mannerpiste ja lähin hilapiste pysyvät korkeuden

suhteen samoissa T :n arvoissa lämmeten hiukan ja viilentyen 180m jälkeen. Meripiste taas

lämpenee selvästi voimakkaammin korkeuden suhteen ja lämpeneminen tasaantuu vasta

180m korkeudella. Lämpötilaero 200m korkeudella hilojen välillä on reilu 0.5−0.8◦C. Man-

nerpiste ja lähin hilapiste aliarvioivat hieman havaintoja vastaten parhaiten havaintojen

muotoa, kun taas meripiste yliarvioi havainnot korkeuden kasvaessa. Havaintojen T :n ar-

vot pysyvät varsin vakioina yöaikaan mittauskorkeuksillaan. Havaintojen ja hilapisteiden

välinen käyttäytyminen päivällä ja yöllä havaittiin jo kuvassa 4.5.

Kuva 4.13: T :n pystyprofiili. Vasemmanpuoleinen kuva on profiili päivällä, vasemmanpuoleinen

on profiili yöllä. Punaisella havainnot, vihreällä mannerpiste, sinisellä meripiste ja ruskealla ku-

vataan lähin hilapiste.

Kuvassa 4.14 on esitetty potentiaalilämpötila θ:n pystyprofiilit yöllä ja päivällä. Päi-

vällä meripiste on stabiilissa tilassa koko tarkastelukerroksen matkalta eli θ nousee korkeu-

den suhteen. Mannerpiste, lähin hilapiste sekä havainnot sen sijaan ovat päivällä neutraa-

leja ja korkeuden kasvaessa ne stabilisoituvat. Muodoltaan mannerpiste ja lähin hilapiste

vastaavat havaintoja tarkinten. Yöllä taas tarkastelukerros on stabiilisti kerrostunut kai-

kissa tarkastelupisteissä sekä havainnoissa, merellä stabiilisuus on voimakkaampaa kuin
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mantereella. Edelleenkin mannerpiste ja lähin hilapiste toteuttavat parhaiten havaintojen

stabiilisuuden ja lähin hilapiste toteuttaa havainnot parhaiten. Stabiilisuus toteuttaa ke-

väisen rajakerroksen ollen pääasiassa stabiili, mutta päivällä myös neutraali mantereella.

Meren yllä stabiilisuudessa ei tapahdu päivän ja yön välillä suuria muutoksia, mikä on

oletettavaa rajakerroksessa. Yön ja päivän ero mantereella on selkeä.

Kuva 4.14: θ:n pystyprofiili. Asettelu ja värit samat kuin kuvassa 4.13.

V :n pystyprofiilit päivällä ja yöllä on kuvassa 4.15. Päivällä 70m korkeuteen saak-

ka sekä havainnot että simulaatiot saavan voimakkaampia V :n arvoja kuin yöllä, muuten

yöaikaan V :n voimistuminen korkeuden suhteen on voimakkaampaa kuin päivällä. Päiväl-

lä alustan pakote kuten turbulenttisuus tai paikalliset paine-erot voimistavat V :tä, kun

yöllä vaikutus on heikompi. Toisaalta korkeuden suhteen alusta vaikuttaa V :en vähem-

män yöllä kuin päivällä. Meripisteessä muutokset ovat pienempiä yön ja päivän välillä,

muissa pisteissä ja havainnoissa erot yön ja päivän välillä V :n voimistumisen suhteen on

suurta. Päivällä mannerpiste ja lähin hilapiste vastaavat havaittuja V :n arvoja, mutta eri-

tyisesti korkeammalla V aliarvioidaan. Meripiste saa reilusti suurempia V :n arvoja kuin

havainnot, vaikka havainnot lähestyvät 200m korkeudella.

Yöllä V :n erot mannerpisteen ja lähimmän hilapisteen välillä on pieniä ja ero meri-

pisteeseenkin on pienempi kuin päivällä. Havainnot ovat hyvin lähellä lähimmän hilapis-

teen V :n arvoja, mutta 120m korkeudella havaitut V :n arvot kasvavat voimakkaammin

kuin mannerpisteessä tai lähimmässä hilapisteessä. Meripiste yliarvioi havainnot kaikkial-
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la, kun taas mannerpiste ja lähin hilapiste vastaavat havaintojen V :tä sekä päivällä että

jopa paremmin yöllä.

Kuva 4.15: V :n pystyprofiili. Asettelu ja värit samat kuin kuvassa 4.13.

Kuva 4.16: w:n pystyprofiili. Asettelu ja värit samat kuin kuvassa 4.13.

Kuvassa 4.16 on esitetty w:n pystyprofiilit sekä päivällä että yöllä. Yöllä havaitut

w:n arvot ovat paljon suuremmat kuin simuloidut. Havainnot ovat yöllä positiivisia, vaik-

ka yöllä nousuliike on heikompaa kuin päivällä. Simuloidut w:t eivät vastaa havaintoja.

Meripiste on keskimäärin nollassa koko ajan, päivällä korkeammalla on jonkin verran tosin

laskuliikettä. Mannerpiste taas saa keskimäärin koko ajan negatiivisia arvoja, vaikkakin
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päivällä laskuliike heikkenee korkeuden suhteen. Lähin hilapiste on ainoa, joka tuottaa

nousuliikettä ja sitäkin vain päivällä. Nousuliike jää tosin paljon heikommaksi kuin ha-

vaittu w. Myös lähin hilapiste tuottaa keskimäärin laskuliikettä yöllä. Havaintojen mit-

tauspaikka saattaa sijaita alueella, jossa on maastonmuotojen takia pakotettua nousua

jatkuvasti.

4.1.5 Histogrammit

Tarkastellaan seuraavaksi millä tavoin eri suureiden arvot ovat jakautuneet tarkaste-

lujakson aikana ja vastaavatko havainnot ja simulaatiot jakaumissa toisiaan. Kuvissa 4.17

- 4.20 on valittujen suureiden histogrammit koko tarkastelujakson yli laskettuna. Histo-

grammista nähdään, kuinka usein suuren arvo osuu valitulle välille. Suhteellinen frekvenssi

kuvaa kuinka monta arvoa luokassa on suhteessa kaikkien otosten määrään.

Kuvassa 4.17 on esitetty T :n histogrammi. Havaintojen sekä simulaatioiden jakau-

mat vastaavat toisiaan. Mannerpiste saa enemmän T :n arvoja, jotka ovat yli 10◦C, mutta

myös alle 0◦C. Voimakkaimmat erot havaintoihin on 50m korkeudessa, mutta eroa havai-

taan vielä 115m korkeudessa. Erityisestä havainnoit yleistyvät 6−8◦C luokassa 115m kor-

keudella. Mannerpiste yliarvioi havaintoja, vaikka sen jakauma on kallellaan vasemmalle.

Havaintojen ja mannerpisteen huiput osuvat kuitenkin samaan kohtaan 115m korkeutta

lukuun ottamatta. Myös lähin hilapiste yliarvioi lämpötiloja 50m korkeudella, mutta suu-

rimmat erot tasoittuvat korkeuden suhteen. 115m korkeudella lähin hilapiste tosin yliar-

vioi T :tä, vaikka heikommin kuin mannerpiste. Lähimmän hilapisteen jakauma osuu varsin

hyvin yhteen havaintojen jakauman kanssa alemmilla tasoilla, mutta korkeuden suhteen

jakauma kallistuu vasemmalle.

Meripisteen jakauma on samanmuotoinen kuin havaintojen, huippu osuu samaan

kohtaan. Meripiste tosin aliarvioi T :tä alimmalla tasolla, mutta ylemmillä tasoilla se jopa

yliarvioi ne. Meripisten jakauma 115m korkeudella levenee voimakkaammin oikealle kuin

havaintojen. Kaikissa pisteissä esiintyy enemmän ääriarvoja kuin havainnoissa, kun 4◦C−

10 ◦ C väliä simuloidaan vähemmän.

V :n jakauma on esitetty kuvassa 4.18. Kaikkien pisteiden osalta huomataan, että

alimmilla tasoilla V :t yliarvioidaan ja erot tasaantuvat korkeuden suhteen. 50m korkeu-

della mannerpisteen ja lähimmän hilapisteen muoto vastaa havaintojen muotoa, vaikka
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Kuva 4.17: T :n histogrammi kolmelta korkeudelta. Punaisella havainnot, vihreällä mannerpiste,

sinisellä meripiste ja ruskealla lähin hilapiste.

Kuva 4.18: V :n histogrammi neljältä korkeudelta. Värit samat kuin kuvassa 4.17.

huippu on molemmissa hiukan oikealla. Mannerpiste ja lähin hilapiste tuottavat eniten

6− 8ms nopeuksia, kun havainnot antavat arvoja 4− 6ms . Meripisteen jakauma on leveäm-

pi kuin havaintojen ja sen huippu on havaintojen huipusta oikealla. Meripiste yliarvioi

selvästi nopeuden 50m korkeudella. Niin havaintojen kuin simulaatioiden jakauma levenee

korkeuden funktiona. Ylimällä tasolla meripisteen jakauma sopii parhaiten havaintojen ja-

kaumaan, niiden huiput on samassa kohdassa. Kuitenkin yliarvioiminen jatkuu myös tällä

korkeudella, meripisteen jakauma levenee oikealle. Mannerpiste ja lähin hilapiste kallistu-
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vat vasemmalle 200m korkeudella ja V :t tällä korkeudella aliarvioidaan.

Kuvassa 4.19 on esitetty tuulen suunnan jakauma. Tuulen suunta on yleisimmin kai-

killa hilapisteillä 180◦ − 315◦ välillä eli tarkastelujakson aikana esiintyi länsituulia. Man-

nerpiste yliarvioi pohjoistuulien määrää. Sitä vastoin kaakkoistuulten määrä on hiukan

aliarvioitu. Meripiste taas yliarvioi länsituulia 50m korkeudessa, mutta ero tuulen suun-

tien välillä tasaantuu korkeuden suhteen. Etelä- ja lounaistuulet myös aliarvioidaan. Ha-

vaintojen tuulen suunnan jakaumat sopivat parhaiten yhteen 50m korkeudella lähimmän

hilapisteen kanssa ja 200m korkeudella meripisteen kanssa. Erot pisteiden välillä ovat tosin

pieniä.

Kuva 4.19: Tuulen suunnan histogrammi neljältä korkeudelta. Värit samat kuin kuvassa 4.17.

w:n jakauma on esitetty kuvassa 4.20. Mannerpisteen jakauma on kallistunut va-

semmalle ja huippu sijoittuu 0ms negatiiviselle puolelle. Havaintojen huippu on jokaisella

korkeudella lähellä 0ms , mutta levenee voimakkaammin positiivisen puolelle. Havaintojen

jakauma säilyy suhteellisen samanmuotoisena ja -kokoisena kaikilla korkeuksilla. Meripis-

teen ja lähimmän hilapisteen jakaumien muodot eivät sovi havaintojen jakaumaan. Mo-

lemmilla huippu on lähellä 0ms samoin kuin mannerpisteellä, mutta suurin osa niiden w:n

arvoista asettuu 0ms kohdalle. Jakaumat kallistuvat vasemmalle korkeuden suhteen, mutta

eivät vastaa hyvin havaintojen jakaumaa. Mannerpisteen jakauma on lähimpänä havain-

tojen jakaumaa muodoltaan, vaikka onkin kallistunut vasemmalle.

MLH:n histogrammi on esitetty kuvassa 4.21. Ylemmällä rivillä on SHJ:n arvio
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Kuva 4.20: w:n histogrammi neljältä korkeudelta. Värit samat kuin kuvassa 4.17.

verrattuna simulaatioihin ja alemalla rivillä on VAD-havainnot. Havaintojen ja simulaa-

tioiden jakaumat eivät vastaa toisiaan. SHJ:n havainnot ovat useimmiten 0−150m välillä,

kun taas VAD havainnot ovat 0−100m välillä. simulaatiosta meripisteellä on suurin mää-

rä MLH:n arvoja, jotka ovat 0− 150m välillä, mutta myös sillä on paljon MLH:n arvoja

1000m korkeudelta. Sama pätee mannerpisteeseen sekä lähimpään hilapisteeseen. Niistä

kummassakaan ei ole nähtävissä samassa kohtaa huippua tai kallistumaan oikealle kuten

havaintojen jakaumassa.

Kuva 4.21: MLH:n histogrammi. Ylemmässä kuvassa on SHJ:lla ja alemmassa VAD:lla tehdyt

havainnot verrattuna simulaatioihin. Värit samat kuin kuvassa 4.17.

43



LUKU 4. TULOKSET

4.1.6 Pearsonin korrelaatiokerroin

Tarkastellaan miten hyvin havainnot ja simulaatiot vastaavat toisiaan. Tätä varten

tarkasteltaville suureille on laskettu Pearsonin korrelaatiokerroin P , jolla kuvataan kah-

den vektorin lineaarista riippuvuutta toisistaan (Benesty ym., 2009). P :n ollessa -1 tai 1

lineaarinen riippuvuus on täydellinen ja vektorien kaikki alkiot osuvat sovitetulle suoralle.

Jos P on 0, ei lineaarista riippuvuutta ole ja kahden vektorin alkioille sovitettu suora ei

kerro vektoreiden välisestä riippuvuudesta. Suurilla alkiojoukolle lähellä nollaa olevat P :t

voivat olla merkitseviä, kun taas pienillä alkoijoukoille P :n on oltava lähellä täydellistä

korrelaatiota ollakseen merkittävää. Tässä työssä P on laskettu hilan jokaiselle hilapis-

teelle erikseen vertaamalla kutakin pistettä havaintoihin. P :t on esitetty kuvissa 4.22 -

4.24.

Kuva 4.22: Pearsonin korrelaatiokerroin P laskettuna T :lle kolmelta korkeudelta. Vasemman puo-

leisessa kuvassa korrelaatiokerroin päivällä ja oikean puoleisessa yöllä. Kuvan yläreunan laatikos-

sa punainen edustaa havaintoja, vihreä mannerpistettä, sininen meripistettä ja ruskea taas lähintä

hilapistettä.

44



LUKU 4. TULOKSET

T :lle laskettu P sekä yölle että päivälle on esitetty kuvassa 4.22. Havaintojen ja si-

mulaatioiden välinen T :n korrelaatio on merkitsevää sekä yöllä että päivällä vaihdellen

välillä 0.7 - 1. Erityisesti päivällä rannikko erottuu selkeiten omaten parhaan korrelaation

varsinkin 115m korkeudella. Myös mantereen ja meren vaikutus muuttuu päivällä korkeu-

den suhteen. 50m korkeudella merellä korrelaatio on heikompaa kuin mantereella, mutta

115m korkeudella meren yllä oleva korrelaatio on voimakkaampaa kuin mantereen. Me-

ri vaikuttaa siis havaintopisteen yllä voimakkaammin 115m korkeudella, kun mantereen

vaikutus on voimakkaampaan havaintopisteessä 50m korkeudella. Yöllä havaitaan korre-

laation voimistuminen meren yllä, mutta erot mantereen, meren ja rannikon välillä ovat

paljon heikommat kuin päivällä. Yöllä korrelaatio on tarkastelualueella voimakkaampaa

kuin päivällä ja erot P :ssä mantereen ja meren välillä ovat hyvin heikkoja. Lämpötilaerot

ovat siis heikommat yöllä kuin päivällä tarkastelualueella. Kuitenkin myös yöllä voimak-

kain korrelaatio havaitaan juuri rannikon yläpuolella.

Kuvassa 4.23 on esitetty P yöllä ja päivällä laskettuna V :lle. Molemmista kuvista

korrelaatio on merkitsevä ollen sekä yöllä että päivällä välillä 0.5 - 1.0. P saa kuitenkin

paikoin varsin heikkoja arvoja. Erityisesti ylemmistä kuvista nähdään, että päivällä voi-

makkain korrelaatio osuu rannikon yläpuolelle, vaikka 200m korkeudella rannikon vaiku-

tus on levinnyt sekä merelle että rannikolle. Rannikon vaikutus näkyy kuitenkin parhaiten

200m korkeudella ja heikoiten rannikko havaitaan 50m korkeudella. Rannikolta pois ede-

tessä kohti mannerta tai merta huomataan merkittävä korrelaation lasku jokaisessa ker-

roksessa. Tämä toteuttaa jo kuvassa 4.6 todetun voimakaan V :n meren yllä ja heikomman

mantereella. Paras korrelaatio saadaan laajemmalla alueella 200m korkeudella kuin mitä

se on 50m korkeudella päivällä. Päivällä on hankala sanoa, onko korrelaatio parempi man-

tereella kuin merellä, rannikko nousee selkeimmin esiin. Mantereella korrelaatiota laskee

alustan lähellä kitkan hidastamat tuulet, kun merellä korrelaatiota laskee liian voimak-

kaat tuulet. Erot heikkenevät korkeuden suhteen ja korrelaatio paranee sekä mantereella

että merellä.

Kuvan 4.23 alemmista kuvista nähdään, että korrelaatio on edelleenkin voimakkain-

ta rannikon yläpuolella, mutta P :n vaihtelevuus mantereella ja merellä on suurempaa kuin

päivällä. Korrelaatio laskee 75m− 115m välillä merellä ja mantereella, mutta kasvaa taas

200m korkeudella paremmaksi. Matalammissa kerroksissa korrelaatio on parempi merel-
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Kuva 4.23: Pearsonin korrelaatiokerroin P laskettuna V :lle neljältä korkeudelta. Ylemmissä ku-

vissa korrelaatiokerroin päivällä ja alemmissa yöllä. Kuvan yläreunan laatikon pisteet samat kuin

kuvassa 4.22.

lä kuin mantereella, mutta 200m korkeudella eroavaisuudet ovat heikompia. Mantereella

korrelaatio on paikoin varsin pientä, mikä voi johtua maaston esteistä. Rannikko on edus-

tettuna parhaiten ja yöllä sen vaikutus on levinnyt laajemmalle kuin päivällä. Alustan

läheiset kerrokset vastaavat paremmin merta kuin mannerta, mutta korrelaatio paranee
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mantereella korkeuden suhteen. Kuitenkin havainnot vastaavat melko hyvin koko tarkas-

telualuetta muutamia mantereella sijaitsevia kohtia lukuun ottamatta.

Kuva 4.24: Pearsonin korrelaatiokerroin P laskettuna w:lle neljältä korkeudelta. Ylemmissä ku-

vissa korrelaatiokerroin päivällä ja alemmissa yöllä. Kuvan yläreunan laatikon pisteet samat kuin

kuvassa 4.22.

w:lle määritetty P yöllä ja päivällä on esitetty kuvassa 4.24. Molemmissa kuvissa

P :n arvo vaihtelee -0.5 - 0.5 välillä. Korrelaatio voi olla merkitsevää ja positiivisten ja ne-
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gatiivisten alueiden perusteella simulaatiot korreloivat jossain määrin havaintojen kanssa.

Molemmista kuvista nähdään, että korrelaatio on voimakkaimmillaan 75m korkeudella,

mutta jokaisella korkeudella positiiviset ja negatiiviset arvot asettuvat suunnilleen samoi-

hin kohtiin. Yöllä erot positiivisten ja negatiivisten P :n arvojen välillä on voimakkaammat

kuin päivällä. Korrelaation vaihteleminen erityisesti mantereelle näyttää viittaavan alustan

aiheuttamaan nousu- ja laskuliikkeiden pakotteeseen maaston muotojen osalta. Myös kor-

relaatioiden voimakkuuden heikkeneminen 75m korkeuden jälkeen viittaisi maaston vai-

kutukseen. Öinen voimakkaampi korrelaatio voi johtua TKE:n heikkenemisestä yöaikaan,

jolloin ilman sekoittumista on vähemmän ja maaston vaikutus korostuu kanavoitumisen

kautta. Rannikkoa ei havaita selvästi yhtenäisenä korrelaation alueena, vaikka mantereen

ja meren ero korrelaatioissa on ilmeinen.

Kuva 4.25: MLH:n Pearsonin korrelaatiokerroin P laskettuna koko tarkastelualueen yli verrattu-

na SHJ:llä saatuihin tuloksiin. Vasemmanpuoleinen kuva on korrelaatio päivällä ja oikeanpuoleinen

yöllä. Kuvan yläreunan laatikon pisteet samat kuin kuvassa 4.22.

Kuva 4.26: MLH:n Pearsonin korrelaatiokerroin P laskettuna koko tarkastelualueen yli verrattu-

na VAD-mittauksiin. Vasemmanpuoleinen kuva on korrelaation päivällä ja oikeanpuoleinen yöllä.

Kuvan yläreunan laatikon pisteet samat kuin kuvassa 4.22.

Kuvissa 4.25 ja 4.26 on esitetty MLH:lle laskettu P päivällä ja yöllä käyttäen sekä
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SHJ:n tulostan sekä VAD-mittauksia erikseen. Kuvasta 4.25 nähdään, että korrelaatio ei

ole voimakasta yöllä eikä päivällä, P on vain -0.2 - 0.3 välillä. Päivällä mannerta ja mer-

ta ei pysty erottamaan toisistaan. Yöllä merellä P saa enemmän positiivisia arvoja, kun

mantereella P on enemmän negatiivinen. Rannikon pystyy osin erottamaan yöllä. Merellä

MLH:n on kuvan 4.8 mukaan heikompaa kuin mantereella. Mantereen negatiivinen korre-

laatio viitannee korkeampiin MLH:n arvoihin, mitä havainnot antavat, kun taas merellä

yöllä matalat MLH:n arvot näkyvät positiivisena P :nä.

VAD mittauksista laskettu P antaa voimakkaampaa korrelaatiota erityisesti yöl-

lä. Arvot vaihtelevat päivällä -0.2 - 0.4 ja yöllä 0.4 - 0.8 välillä. Päivällä kuitenkin P :t

mantereella ja merellä ovat selkeästi heikommat, mutta niistä pystyy osin erottamaan sel-

västi rannikon. Mantereella on päivällä varsin voimakkaita negatiivisia arvoja. Ne voivat

johtua selvästi korkeammista MLH:n arvoista, joita kuvassa 4.8 saatiin mantereella, joita

VAD:lla ei ole havaittu. Merellä P saa positiivista korrelatiota, joka viittaisi meren P sopi-

van paremmin havainnoista sovitettuun suoraan. Mantereella sopivuus vaihtelee enemmän.

Yöllä erot mantereen ja meren yllä on heikommat. Huomattavaa on, että sekä SHJ:llä et-

tä VAD:lla on positiivista korrelaatiota kuvien oikeassa reunassa samalla alueella. Vaikka

P on pientä molemmilla järjestelmillä, ei korrelaatio ole välttämättä merkityksetöntä, sil-

lä rannikon kykenee erottamaan molemmista tilanteista, SHJ:llä yöllä, kun taas VAD:lla

päivällä.

4.2 Yksittäistapausten tarkastelu

Tilastollinen tarkastelu antaa yleiskuvauksen tilanteesta, mutta samalla se poistaa

väistämättä joitakin ääripäiden vaihteluja. Tarkastellaan vielä muutamaa yksittäistilan-

netta valituilta päiviltä ja tutkitaan kuvaako simulaatiot sisäisen rajakerroksen käyttäy-

tymistä tai löytyykö simulaatioista muita rajakerrokselle tyypillisiä ilmiöitä.

Yksittäistapaukset on valittu niille päivillä, jolloin synoptisen skaalan säähäiriöi-

den vaikutus tarkastelualueeseen on ollut heikoin tai tarkastelualueeseen vaikuttaa heikko

lyhytaikainen korkeapaine. Heikon synoptisen tilanteen aikana on helpompi saada esiin ra-

jakerroksen mesoskaalan kokoluokan rakenteita. Valintaan on käytetty WETTER3-sivun

synoptisten ennusteiden analyyseja (Wetter3.de, 2009). Kuvassa 4.27 on esitetty tarkaste-

lualueelle piirretty jana, jolta yksittäistapauksia varten on piirretty poikkileikkaus mante-
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Kuva 4.27: Poikkileikkausten sijainti tarkastelualueella. Koko suoran pituus on 25km ja Loviisan

mittauspiste on suoran puolivälissä. Tarkastelusuora on etelä-pohjoissuuntainen.

reen ja meren välillä. Poikkileikkaus on piirretty etelä-pohjoissuuntaisesti, jotta saadaan

mahdollisimman paljon tietoa mantereen ja meren eroista ja niiden välillä tapahtuvasta

vuorovaikutuksesta.

4.2.1 Yksittäistapaukset poikkileikkaukselta

Tarkastellaan ensimmäiseksi tilannetta 11.05.2015, jolloin tarkastelualueella vallitsi

heikko noin kahden päivän mittainen korkeapainejakso kahden matalapainejakson välissä.

Kuvassa 4.28 on esitetty väreillä Turbulenttisen kineettisen energia TKE ja kuvassa 4.29

lämpötila T kello 03, 09, 15, ja 21. Kellonajat on valittu kuvaamaan suureen käyttäyty-

misestä eri ajankohtana, jolloin auringon voimakkuus vaihtelee eniten. Nuolet edustavat

tuulen etelä-pohjoissuuntaista tuulen suuntaa ja nopeutta ja harmaalla viivalla on kuvattu

sekoituskerroksen korkeus MLH.

Kuvasta 4.28 nähdään TKE:n muodostumisen riippuvan selvästi ajankohdasta. Kel-

lo 03 aikaan mantereella esiintyy jonkin verran TKE:tä, mutta merellä sitä ei ole ollen-

kaan. Mantereella on siis potentiaalia turbulenssille. Turbulenttinenkerros myös kasvaa

mantereen suuntaan tuulen kuljettaessa sitä mantereelle. Auringon noustua TKE:n muo-

dostuminen mantereen päällä klo 09 on voimakkainta. Tuuli hidastuu mantereella, jolloin

TKE:n vaikutus leviää myös ylemmäs rajakerrokseen ja osin myös meren ylle. Päivän

mittaan TKE:n määrä vähenee, vaikka manneralustan lähellä saavutetaan maksimiar-

vot. TKE:n vaikutuskorkeus kuitenkin laskee klo 15 jälkeen ja illalla auringon lasket-

tua TKE havaitaan enää vain aivan manneralustan lähellä. Klo 09 ja 15 aikaan etelä-
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pohjoissuuntainen tuuli on hyvin heikkoa manneralustalla, kuitenkin voimakkaimmilla

TKE alueilla voidaan havaita heikkoa nousuliikettä. TKE toteuttaa rajakerroksessa tyy-

pillisen käyttäytymisen voimistuen ja heikentyen tarkastelun aikana. Myös meri- ja manne-

ralustojen vaikutuksen erot voidaan havaita, mikä tukee TKE:n oletettua käyttäytymistä.

Kuva 4.28: Poikkileikkaus tapauksesta 11.05.2015. Väreillä on kuvattu TKE:n arvo, tumman

harmaalla on piirrettyMLH ja nuolilla on kuvattu pohjois-eteläsuuntaisen tuulen suunta ja nopeus

laskettuna käyttäen tuulen V- ja w-komponentia.

Kuvassa 4.29 T :n suhteen esitetty tilanne on hyvin tyypillinen kevät tilanne. Klo

03 manner ja meri ovat yöllä varsin saman lämpöisiä, vaikka manner on hiukan lämpi-

mämpi. Tarkastelualueella T on selkeästi kerrostunut. Säteilyjäähtyminen on viilentänyt

alustan läheisen kerroksen ja noin 600m korkeudella on jäänyt lämpimämpi kerros. Klo

09 auringon vaikutus näkyy mantereella, joka on lämmennyt nopeammin kuin meri. Man-

neralustan havaittavan lämmönvuo H on suurempi kuin merialustan ja manneralustan

lämpenemisen vaikutus siirtyy korkeammalle rajakerrokseen ja osittain myös meren ylle.

Aivan merialustan lähellä kuitenkin säilyy viileämpi kerros, jota tuuli advektoi heikosti

kohti rannikkoa. Klo 15 aikaa manneralustan lämmitysvaikutus on voimakkaimmillaan ja

H on suurimmillaan. Meren yllä ollut viileämpi ilmamassa on levinnyt hiukan korkeam-

malle ja työntyy selkeästi lämpimän ilman alle. Klo 21 aikaan manneralusta alkaa säteily-

jäähtymisen takia viilentyä ja H suuntautuu kohti alustaa. Merellinen ilmamassa jatkaa

advektoitumistaan mantereelle, jolloin mantereen ylle noin 600m korkeuteen jää päivällä
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lämmennyttä ilmaa.

T toteuttaa järkevästi sen oletetun käyttäytymisen rajakerroksessa. Myös alustojen

välinen vuorovaikutus havaitaan lämpötilaeroina ja alustan vaikutuksen kulkeutumisena

toisen päälle. Kuvista 4.28 ja erityisesti 4.29 voi myös hahmottaa sisäisen rajakerroksen

vaihdoksen aivan alustan lähellä. Klo 09 ja 15 merialustan läheinen ilma kulkeutuu man-

tereelle, vaikka ilma lämpeneekin nopeasti mantereelle päästessä H:n vaikutuksesta.

Havainnoista tarkastelupäivälle oli saatavilla säähavaitojärjestelmän (SHJ) mittaa-

mat T :t. Ne vaihtelivat klo 03 aikaan 4 − 6◦C:n välillä 50 − 115m välisessä kerroksessa.

Kerros on hyvin matala, mutta simuloitu T saa alustan läheisyydessä saman suuruisia

arvoja. Klo 09 aikaan havaitut T :t vaihtelivat 7 − 9◦C:n välillä, josta huomataan man-

neralustan lämmittävän vaikutuksen. Samansuuruisia arvoja saadaan myös simuloiduista

T :n arvoista, jotka on 8◦C:ssa. Iltapäivällä T vaihtelee eniten simuloituna havaintopis-

teen yläpuolella. SHJ:n arvot vaihtelivat 10− 11◦C:n välillä, mikä on hiukan lämpimämpi

mitä simuloidut T :t antavat. Illalla SHJ:llä saatiin 6 − 8◦C:n välillä olevia arvoja, jotka

vastaavat myös simuloituja arvoja hyvin.

Kuva 4.29: Sama kuin kuvassa 4.28, mutta T :lle.

Kuvien 4.28 ja 4.29 MLH:sta nähdään sen seuraavan jonkin verran TKE:n kehit-

tymistä ja kasvattaa korkeutta TKE:n voimistuessa. Kuitenkin MLH:ssa esiintyy voima-

kasta vaihtelua lyhyellä matkalla, joita ei voi selittää oikein mitenkään. Muuten MLH

tässä tapauksessa näyttää toimivan varsin järkevästi erityisesti yöllä. Päivisin MLH on
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tosin paikoin hyvin korkea. Tarkastelupäivältä oli saatavilla SHJ:n MLH:n arvio, mutta

VAD-mittauksia ei ollut saatavilla. SHJ:llä arvioidut MLH ::t olivat selvästi matalem-

malla kuin simuloidut. Ainoastaan klo 03 ja 21 aikaan SHJ:n MLH oli kohtalaisen lähellä

simuloituja vaihdellen 90m − 150m:n välillä. Muina aikoina simuloitu MLH oli selvästi

korkeammalla kuin SHJ:n arvoima 110m− 230m:n välillä vaihdellut.

Kuvissa 4.30 ja 4.31 on esitetty tapaus 19.05.2015, joka samalla tavalla osuu heik-

koon ja lyhytaikaiseen korkeapaineeseen kuten edellisessä tarkastelussa. Tilanne on hyvin

samankaltainen kuin edellinenkin tapaus. Kuvassa 4.30 on esitetty TKE neljältä ajanhet-

keltä tarkastelupäivältä ja kuvassa 4.31 vastaava T :lle.

Kuva 4.30: 19.05.2015 TKE:n poikkileikkaus. Sama asettelu kuin kuvassa 4.28.

Kuvasta 4.30 nähdään vastaavat asiat kuin 4.28: TKE:tä muodostuu mantereen

päällä ja se on voimakkaimmillaan aamulla. Tässä tapauksessa aamuyöllä on hyvin vähän

TKE:tä ja illalla ei ole sitä enää ollenkaan. Aamuöinen TKE on kuitenkin levinnyt pi-

demmälle merialustan päälle verrattuna edelliseen tilanteeseen. Klo 09 TKE vaikutus on

voimakkaimmillaan, mitä osaltaan edesauttaa heikot tuulet. Myös selkeämpää nousu- ja

laskuliikettä havaitaan rannikon tuntumassa verrattuna kuvan 4.28 tilanteeseen. Klo 15

TKE:n vaikutus ei kuitenkaan pääse nousemaan yhtä korkealle rajakerrokseen kuin mitä

se oli tilanteessa 4.28. Tämä johtuu mereltä tulevan tuulen voimistumisesta ja merellisen il-

man heikentävästä vaikutuksesta TKE:n voimistumiseen. Merellä ilma on yleensä keväisin

stabiilia. Klo 15 heikko TKE:n vaikutuksen leviäminen viittaa merellisen rajakerroksen
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advektoitumisesta manneralustan päälle, joka heikentää TKE:tä. Illalla TKE on lähes

koko tarkastelualueella lähellä nollaa, kun merellinen ilmamassa advektoituu mantereen

ylle.

Kuvassa 4.31 T käyttäytyy varsin samalla tavalla kuin edellisessä kuvan 4.29 tapauk-

sessa, mutta tämä tilanne on tuulisempi. Aamuyöllä T on kerrostunut homogeenisesti ja

vaihtelee vain vähän kerroksessa. Klo 09 manneralusta on selvästi lämpimämpi kuin me-

rialusta ja mantereen vaikutus on levinnyt osin meren ylle. Kuitenkin aivan merialustan

yllä on viileämpi kerros, joka advektoituu kohti mannerta. Havaitaan samaa rajakerros-

ten sekoittumista kuin edellisessä tilanteessa kuvassa 4.29. Klo 15 etelästä advektoituu

lämmintä ilmaa tarkastelualueelle, joka ei liity enää rajakerroksen käyttäytymiseen. Voi-

mistuvat tuulet kuljettavat manneralustan vaikutusta kohti sisämaata, jolloin merellinen

ilmamassa pääsee vaikuttamaan voimakkaammin rannikolla. Sisäisen ja ulkoisen rajaker-

roksen voi erottaa klo 21 tilanteesta, jossa manneralustan ylle on advektoitunut verrattain

lämmintä ilmaa, mutta aivan alustan lähellä säteilyjäähtyminen on viilentänyt alustaa ja

H on kohti alustaa. Mantereen läheinen kerros säilyy siis viileämpänä kuin sen yläpuolinen

ilma ja viilenevä kerros kasvaa sisämaahan edettäessä.

Kuva 4.31: 19.05.2015 T :n poikkileikkaus. Sama asettelu kuin kuvassa 4.29.

SHJ:n T :n havainnot osoittavat simulaatioden olevan järkevät alustan läheisessä ker-

roksessa 50m− 115m:n välillä. Klo 03 T :t vaihtelevat 5− 96◦C:n välillä nousten tasaisesti

10− 12◦C:een iltapäivään mennessä. Klo 21 aikaan SHJ:n T :t ovat laskeneet jo 7− 8◦C:n
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välillä, mikä vastaa simuloituja. T :n havainnot siis toteuttavat simuloidut myös yksittäis-

ten tapausten osalta. MLH puolestaan vaihteli tarkastelupäivänä 70m − 190m:n välillä

ollen jokaisella tunnilla matalempi kuin simuloitui MLH. Klo 21 aikaan meren yllä oleva

simuloitu MLH on kuitenkin varsin lähellä havaintoja, jotka on 70m− 80m:n välillä.

4.2.2 Yksittäistapauset tarkastelualueella

Kuvissa 4.28 - 4.31 tutkitaan toisaalta rajakerroksen käyttäytymistä vain yhdeltä

janalta, jolloin ei saada tietoa muusta ympäristöstä eikä simuloidun rajakerroksen käyt-

täytymisestä laajemmalta alueelta. Siksi seuraavissa yksittäisten tapausten tarkastelussa

kuvissa 4.33 - 4.34 sekä 4.36 - 4.37 tutkitaan rajakerrosta koko tarkastelualueella kahdelta

korkeudelta. Toinen korkeus on matalemmalla merenpinnasta ja toinen taas korkeammal-

la rajakerroksessa. Korkeudet on valittu molemmissa tapauksissa kuvaamaan rajakerrok-

sen virtausta alustan lähellä sekä sen yläosassa. Tarkoituksena on kuvata rajakerroksen

virtauksen kiertoa mantereen ja meren välillä. Näillä kahdella korkeudella saa myös jon-

kinasteisen käsityksen rajakerroksen pystyrakenteesta.

Kuva 4.32: 06.04.2015 V:n poikkileikkaus. Väreillä on kuvattu todellisen tuulen nopeus ja nuo-

lilla tuulen etelä-pohjoissuuntaisen tuulen suunta ja nopeus laskettuna käyttäen tuulen V- ja w-

komponentia.

Tarkastellaan tapausta 06.04.2015 aluksi poikkileikkauksena, jotta voidaan määrit-

tää tapaukselle tarkastelukorkeudet. Kuvassa 4.32 on esitetty todellisen horisontaalin tuu-
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len V :n voimakkuuden poikkileikkaus kuvan 4.27:n janalta. Kuvan nuolet eivät kuvaa V :n

nopeutta ja suuntaa vaan etelä-pohjoissuuntaista tuulta laskettuna v- ja w-komponentien

avulla. Kuvasta nähdään, että klo 15 aikaan alustan lähellä merelle simuloidaan voimakas

V joka nuolten mukaan suuntautuu etelä-pohjoissuunnassa mantereelle. Mantereella V

säilyy heikkona ja nuolet suuntautuvat kohti merta. Tarkastellaan tätä tilannetta 100m:n

ja 600m korkeuksilta, joista saadaan kuvattua parhaiten alustan läheisen kerroksen virtaus

kohti mannerta ja paluu virtaus kohti merta. Tarkastellaan tilannetta kuvissa 4.33 - 4.34.

Kuvassa 4.33 alemmassa kuvaryhmässä on esitetty V 100m ja ylemmässä kuvaryhmässä

600m korkeudelta ja kuvassa 4.34 esitetty w samoilta korkeuksilta.

Kuvan 4.33 tapaus alkaa klo 09 aikaan. Yön aikana rajakerroksen tuuli on tyyntynyt

entisestään klo 03 V :n arvoista molemmilla korkeuksilla ja 600m V on kääntynyt samaan

suuntaan kuin 100m korkeudella. Kummallakin tarkastelukorkeudella V saa heikkoja ar-

voja ja klo 09 aikaan vallitsee pohjoistuulet. Kuitenkin 100m korkeudella on havaittavis-

sa tuulen kääntymistä luoteiseksi. Tilanne on kuitenkin muuttunut merkittävästi alustan

lähellä kun päästään iltapäivään.

Klo 15 aikaan 100m korkeudella merialustan yllä V on kääntynyt lounaiseksi mukail-

len rannikkoa. Mantereella V :n voimakkuus on taas paljon heikompi ja länsituuli vallitsee.

600m korkeudella tuulikenttä on homogeenisempi ja eroa mantereen ja meren välillä ei

juuri ole havaittavissa. 100m korkeuteen rannikolle hiukan sisämaahan päin muodostuu

vyöhyke, jossa V saa selvästi ympäristöään heikompia arvoja. Alue erottuu selvästi klo 15

kuvassa nauhana kohdassa, jossa mantereen ja meren tuulet kohtaavat. Tarkastellaan tätä

tilannetta tarkemmin kuvasta 4.34 w:n kannalta.

Kuvasta 4.34 on esitetty w tarkastelupäivältä. Klo 03 ja 09 100m korkeudella ha-

vaitaan heikkoja nousu- ja laskuliikettä, mikä johtuu oletettavasti alustan topografiasta.

600m korkeudella taas nousu- ja laskuliikkeen vyöhykkeet ovat yhtenäisempiä, mutta vas-

taavat melko hyvin 100m pystyliikettä. Tarkastelualueen w:n muutos havaitaan selvästi

iltapäivällä.

Klo 15 aikaan mantereella ja merellä ei ole tapahtunut w:n kannalta suuria muu-

toksia päivän aikana kummallakaan tarkastelukorkeudella. Rannikolla havaitaan kuiten-

kin vyöhyke, jossa on ympäristöön nähden voimakasta nousuliikettä. Vyöhyke muodostuu

nauhana, joka vastaa sijainniltaan samaa kohtaa, jossa on kuvan 4.33 heikomman V :n
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Kuva 4.33: 6.4.2015 esitetty V . Alempi kuvaryhmä on 100m korkeudelta ja ylempi kuvaryhmä

600m korkeudesta. Tuulinuolilla kuvattu tuulen suunta.

nauha ja mantereen ja meren v:n suunnat kohtaavat. Voimakas nousuliike havaitaan vielä

600m korkeudella, vaikka mantereen ja meren välisessä V :n suunnassa ei ole enää selkeää

eroa. Tilanne on jo ohi klo 21 mennessä, kun kummassakin kerroksessa on länsituuli. Muu-

tos sekä V :n suunnassa että voimakkuudessa molemmilla korkeuksilla viittaa säähäiriön

vaikutuksesta virtaukseen.

Verrataan vielä V :tä ja w:tä SODAR havaintoihin 100m korkeudelta. Havaintopis-
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Kuva 4.34: 6.4.2015 esitetty w. Alempi kuvaryhmä on 100m korkeudelta ja ylempi kuvaryhmä

600m korkeudesta. Tuulinuolilla kuvattu V :n suunta.

teessä V vaihtelee 7−9ms välillä kaikkina muina aikoina, paitsi klo 09, jolloin V on selvästi

heikompi saaden arvoja 1−3ms . Tämä tukee simuloitua tilannetta ja varsinkin V :n muutos-

ta tarkasteltuina aikoina. w taas vaihtelee päivän aikana −0.1−0.2ms välillä ollen klo 15 ja

21 enemmän positiivinen. Tämäkin toteuttaa simulaatiot, sillä havaintopisteessä ei havai-

ta voimakkaita w:n arvoja. Havaintopisteestä ei kuitenkaan nähdä rannikkokonvergenssia,

joka sijoittuu simulaatioissa selvästi pohjoisempaan. Kuitenkin simulaatiot ja havainnot

58



LUKU 4. TULOKSET

vastaavat toisiaan.

Ilmiötä, joka havaitaan kuvissa 4.33 ja 4.33 klo 15, kutsutaan rannikkokonvergenssik-

si. Se muodostuu, kun manner- ja merialustojen V :t poikkeavat toisistaan ja ovat suunnal-

taan osin vastakkain. Tässä tapauksessa rannikkokonvergenssin muodostumista edesauttoi

meren lounaistuulet. Myös kuvasta 4.34 klo 09 havaitaan merellä lähellä rannikkoa heikkoa

laskuliikettä pohjoistuulen aikaan. Merialustan yllä voimistuva V aiheuttaa laskuliikettä

ja ilmiö tunnetaan rannikkodivergenssinä.

Tarkastellaan vielä toinen tapaus, jossa tutkitaan koko tarkastelualuetta. 17.5.2015

tapaus osuu samaan tapaan kuin aikaisemmatkin yksittäistapaukset heikkoon ja lyhytai-

kaiseen korkeapainejaksoon kahden matalapainejakson välillä. Tarkastellaan ensin kuvan

4.27 mukaiselta janalta V :n poikkileikkausta kuvassa 4.35, jotta voidaan määrittää tilan-

teelle kaksi tarkastelukorkeutta. Kuvasta havaitaan, että klo 03 koko tarkastelukerros on

hyvin heikkotuulinen, mutta klo 09 aivan alustan lähellä merellä havaitaan V :n merkittävä

voimistuminen. Tuulinuolet suuntautuu kohti manneralustaa. Poikkileikkauksen yläosassa

V säilyy heikkona, mutta mantereen yllä tuulinuoli suuntautuu kohti merta. Klo 15 meren

yllä alustan lähellä V on jo heikentynyt, mutta mantereen yllä havaitaan V :n maksimi.

Alustan lähellä tuulinuolet suuntaavat mantereelle, mutta yläosassa tuulinuolet osoitta-

vatkin merta kohti. Tarkastellaan tätä tilannetta tarkemmin kuvissa 4.36 ja 4.37 100m ja

1300m korkeuksilta. 4.37.

Kuva 4.35: 17.05.2015 V:n poikkileikkaus. Värit ja nuolet samat kuin kuvassa 4.32.
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Kuvasta 4.36 nähdään, että klo 03 1300m korkeudella V on voimakkuudeltaan ja

suunnaltaan homogeeninen ja alustojen vaikutusta virtaukseen ei havaita. V :llä ei ole suu-

ria eroja alustojen välillä. Tarkastelualueen koilisosassa tosin havaitaan V :n heikko mak-

simi, joka ei liity tarkasteltavaan tilanteeseen. 100m korkeudella mantereella on selvästi

voimakkaammat V :n arvot kuin merellä, jossa V on hyvin lähellä nollaa. Mantereella

havaitaan pohjoistuulia. Tilanne on kuitenkin muuttunut suuresti klo 09 mennessä.

Kuva 4.36: 17.05.2015 esitetty V . Asettelu sama kuin kuvassa 4.33, mutta ylempi kuvaryhmä on

1300m korkeudelta.
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Klo 09 1300m korkeudella V on heikentynyt ja tuuli on kääntynyt pohjoiseksi. 100m

korkeudella V on muuttunut merkittävästi. V on voimistunut merellä ja muuttunut lounai-

seksi. Mantereella V on hyvin heikkoa paitsi rannikon tuntumassa, jossa V vastaa meren

yllä olevia arvoja. Merialustan vaikutus leviää osin mantereen ylle, vaimeten kuitenkin no-

peasti rannikon jälkeen. Mantereella pohjoisvirtaus on heikkoa, kun rannikolla merialustan

yllä virtaus on rannikon suuntaista. Mantereelle muodostuu solumaista rakennetta, jossa

V :n suunta vaihtelee. Tilanne jatkuu klo 15, mutta 100m korkeudella merellä havaitaan

etelänpuoleisia tuulia, kun 1300m korkeudella mantereella on pohjoistuulta. Myös meren

V :n vaikutus on levinnyt syvemmälle mantereelle 100m korkeudella. Manterella taas V säi-

lyy heikkona ja meririntaman eteen muodostunut solumainen rakenne on työntynyt kohti

sisämaata. Tarkastellaan klo 09 ja 15 tilanneteen w:tä kuvasta 4.37.

Manner- ja merialustojen V :n erojen vaikutus nähdään kuvasta 4.37. Yön ajan w

on ollut hyvin heikkoa molemmissa kerroksissa, ja vain alustan orografia on aiheutta-

nut pakotettua nousua ja laskua. Kuitenkin 09 aikaan mantereelle 100m korkeudelle on

muodostunut voimakasta solumaista rakennetta. Voimakkaan lasku- ja nousuliikkeen alue

muodostuu samaan kohtaan, jossa merialustan V vaimenee mantereella. Tämä solukko

rakenteen alue havaitaan vielä 1300m korkeudella, vaikka se on jo paikoin heikentynyt,

mutta paikoin myös voimistunut. Molemmilla tasoilla merialustan yllä on laskuliikettä,

joka on hiukan voimakkaampaa 100m korkeudella.

Merialustan tuulirintama työntyy 100m korkeudella klo 15 pidemmälle mantereel-

le samalla työntäen konvektiovyöhykkeen samalla sisämaahan päin. Myös 1300m korkeu-

della konvektiosoluvyöhyke on siirtynyt kohti sisämaata. Siinä havaitaan edelleen hyvin

voimakkaita positiivisia w:n arvoja. V säilyy heikkona mantereen yllä, mutta rannikolla

havaitaan pohjoissuuntaisia tuulia. Merellä V on kääntynyt itäiseksi, mikä ei enää liity

tarkasteltuun tilanteeseen. V heikkenee iltaa kohden ja samalle sen vaikutus w:hen piene-

nee. Klo 21 mennessä V on heikentynyt 100m korkeudella suuntautuen edelleen mereltä

mantereelle. 1300m korkeudella V on merellä itäistä ja mantereella koilista. klo 21 aikaan

havaitaan muutoksia V :n ja w:n suhteen molemmilla korkeuksilla, mutta ne eivät liity

enää tarkasteltuun tilanteeseen.

Tarkastellaan vielä SODAR:lla havaittuja V :tä ja w:tä tapauksen yhteydessä 100m

korkeudelta. V saa päivän aikana arvoja 2− 6ms väliltä heiketen 2− 3ms klo 15 mennessä.
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Kuva 4.37: 17.05.2015 esitetty w. Asettelu sama kuin kuvassa 4.34, mutta ylempi kuvaryhmä on

1300m korkeudelta.

Klo 21 V on voimistunut 3 − 5ms . Tämä muutos havaitaan simulaatioissa. Suurin ero on

klo 03, jolloin havainnot antavat suurempia V :n arvoja kuin simulaatiot ollen 5 − 6ms
välillä. Simulaatiossa vastaava hetki on havaintopisteellä lähellä nollaa. w:n arvot taas

vaihtelivat päivän aikana −0.2 − 0.4ms välillä. Negatiivisia w:n arvoja havaittiin vasta

klo 21 aikaan, muuten havaintopiste oli positiivinen. Simulaatiot ovat suuruusluokaltaan

samoja kuin havaintojen, mutta havaintopiste on enemmän negatiivinen koko päivän ajan
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kuin positiivinen. Poikkeama nollasta on kuitenkin pientä.

Klo 09 ja 15 tapauksen ilmiötä kutsutaan merituulirintamaksi, eli merituulisirku-

laation alustan läheisen menovirtauksen osaksi. Myös itse merituulisirkulaation paluuvir-

taus havaitaan 1300m korkeudella, mutta virtaus on hyvin heikko ja alueen suursäätilan

muutos esti sen pääsemisen kunnolla meren ylle. Tapaus osoittaa myös alustan tyypilli-

sen vaikutuksen rajakerrokseen: mantereelle muodoistui epästabiili tila, jossa muodoistui

konvektiota, kun taas meren yllä tilanne pysyi merkittävästi stabiilinpana eikä mitään

merkittävää pystyliikettä havaittu.
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Sekä tilastollisesta tarkastelusta että yksittäisistä tapauksista voidaan todeta HARMO-

NIE:n kykenevän simuloimaan rajakerroksen realistisesti heterogeenisellä alustalla. Alus-

tan vaikutus rajakerrokseen oli selvästi havaittavissa kuvista 4.5, 4.6 ja 4.8. Myös ranni-

kon sijainnin pystyi päättelemään tulosten perusteella kuvista 4.22 ja 4.23. Rajakerroksen

muutos yön ja päivän välillä simuloitiin realistisesti, mikä nähdään kuvista 4.9 ja 4.10.

Yksittäistapauksista pystytään toteamaan HARMONIE:n kyky kuvata rajakerrok-

sessa tapahtuvat muutokset päivän aikana säteilyn intensiteetin muuttuessa tarkasteluhet-

killä (esim. kuvat 4.28 ja 4.29). Yksittäisistä tapauksista havaittiin myös HARMONIE:n

kyky tuottaa mantereelle pystyliikettä järkevissä tilanteissa, kun samassa tilanteessa me-

rellä nousuliikettä ei ole kuvassa 4.37. Simuloitu rajakerros saa myös järkevän pystyraken-

teen, johon alusta vaikuttaa selvästi, kuten kuvissa 4.30 ja 4.31. Alustan vaikutus yksittäi-

sissä tapauksissa erottuu myös selvästi. Poikkileikkauksista nähtiin myös kuinka korkealle

alustan vaikutus ylettyi, merellä lämpötilan pystyprofiili oli selvästi homogeenisempi kuin

mantereen päällä. Mantereella alusta lämpeni enemmän ja vaimensi voimakkaammin tuu-

len nopeuksia kuin meri.

HARMONIE:lla tuotetut simulaatiot 500m resoluutiolla tuottavat sekä tilastollises-

ta näkökulmasta että tapauskohtaisesti todenmukaisen ja järkevän rajakerroksen rannikon

alueella. Tilastollisessa tarkastelusta havaitaan, että varsinkin lämpötilan ja tuulen nopeu-

den simulaatiot vastaavat havaintoja, tämän voidaan havaita jo suoraan aikasarjoista 4.1

ja 4.2. Myös tuulen suunnan jakaumat havainnoista sekä simulaatioista ovat lähellä toisi-

aan ja mantereella ja merellä olevat eroavaisuudet vaikuttavat järkeviltä. Merellä tuulen

suunta on voimakkaiten läntinen, kun mantereella vaikuttaa enemmän luoteen suuntai-

set tuulet. Tämä havaittiin kuvasta 4.19. Nämä simuloituvat suureet toteutuivat selvästi

parhaiten tilastollisesta näkökulmasta.
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Yksittäisten tapausten kaikki tässä työssä tutkitut suureet toteuttivat rajakerroksen

siltä oletetulla tavalla. Sekä lämpötilan että tuulen advektiosta havaitaan sisäisen ja ulkoi-

sen rajakerroksen käyttäytyminen tilanteessa, jossa virtaus käy mereltä mantereelle esi-

merkiksi kuvissa 4.31 ja 4.35. Tuulen nopeuden muutoksista vastaavassa tilanteessa taas

havaitaan selvästi esimerkiksi rannikkokonvergenssiä mantereen tuulen ollessa eri suun-

taan kuin meren kuvassa 4.33 ja 4.34. Nämä tulokset osoittavat simulaatioiden tuottavat

rajakerroksesta tyypillistä käytöstä.

Kevät 2015 oli suursäätilaltaan hyvin epävakainen, tuulinen ja matalapaine voittoi-

nen (Wetter3.de, 2009). Tarkastelujaksolle ei osunut yhtään yli kahden päivän mittaista

korkeapainejaksoa. Suursäätila omalta osaltaan hallitsi myös virtausta tarkastelualueella,

mikä heikensi pinnan vaikutusta virtaukseen ja lämpötilarakenteeseen. Kuitenkin myös

niistä muutamista heikoista korkeapainejaksoista löydettiin rajakerrokselle ominaisia piir-

teitä, mikä kertoo mallin kysystä kuvata rajakerrosta realistisesti. HARMONIE kykenee

tuottamaan myös alustan pakotteen tilanteessa, jossa sen vaikutus peittyy suursäätilan

alle.

Tarkastelujakson aikana vallinnut suursäätila voi olla tuulen ja lämpötilan simu-

laatioita parantava tekijä. NWP-malleilla on hankalempaa simuoida pieniä ilmiöitä kuin

suuria häiriöitä. Siksi onkin oletettavaa, että suursäätila edesauttoi simulaatioita vastaa-

maan havaintoja. Tämä vaikutus saattaa olla merkittävä varsinkin tilastollisessa analyy-

sissa. Voimakas korkeapainetilanne ja sen tuomat mesoskaalan ilmiöt olisivat saattaneet

olla HARMONIE:lle haastavia, vaikka mallin horisontaaliresoluutio olikin 500m. Toisaal-

ta tämän työn simulaatiossa on käytetty apuna myös globaalin mallin ennusteita, joilla

ennustetta korjataan kunkin syklin alussa ja aikana oikeaan suuntaan.

Simuloiduista suureista havannoista poikkesi eniten tuulen pystynopeus ja jälkikä-

sitelty sekoituskerroksen korkeus. Tilastollisessa tarkastellussa pystynopeus oli lähes joka

tilanteessa lähellä nollaa, kun havainnoissa se oli useimmin positiivista. Tämä havaitaan

erityisesti kuvasta 4.16. Pystynopeus suureena kuvaa sekä ilman nousu että laskuliikkei-

tä, jolloin on oletettavaakin, että pitkän aikasarjan tilastollinen tarkastelu antaa varsinkin

keskiarvoistamalla lähellä nollaa olevia arvoja. Havaintojen selvä pystytuulen nousuliike

voi johtua mittalaitetta ympäröivästä maastosta. Jos mittalaite on rinteellä, on luonnollis-

ta, että se havaitsee eniten nousuvirtausta kun merenpinnan tasolta ilmaa virtaa ylemmäs
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mantereelle. HARMONIE tuottaa simulaatioissa pystyliikettä pinnan muotojen kautta,

mikä havaitaan kuvasta 4.7. Kuitenkin vaihtelevuus nousu- ja laskuliikkeissä on suurta,

joten voi olla, että havaintopaikkaa olevalla muulla läheisellä hilapisteellä saattaa olla

keskimäärin enemmän nousuliikettä kuin tilastollisessa tarkastelussa käytetyillä pisteillä.

Yksittäistapausten tuloksista nähdään, ettei pystytuuli ole niin epävarma suure kuin

tilastollisessa analyyseissä todetaan eikä ole riippuvainen vain maaston muodoista. HAR-

MONIE kykenee tuottamaan nousu- ja laskuliikettä alueille, jossa sitä tuulen nopeuden

muutosten perusteella kuuluukin esiintyä, mikä havaitaan kuvissa 4.34 ja 4.37. Käytän-

nössä tuulen nopeuden voimistuminen tai heikkeneminen aiheuttaa laskevaa ja nousevaa

liikettä, mikä tukee jatkuvuusyhtälön oletusta, jonka NWP-mallit toteuttavat. Siitä, onko

pystynopeus järkevässä kokoluokassa esimerkiksi voimakkaan konvektion aikana on han-

kalaa todeta, mutta alueellisesti pystyliike sijoittuu oikeisiin kohtiin.

Sekoituskerroksen korkeus on jälkiprosessoitu suure, joka määritetään ennustees-

ta datan kullekin ajanhetkelle. Se määritetään suoraan turbulenssin avulla ylhäältä sille

tasolle, jossa TKE:n arvo on 0.01. Tämän takia simuloitu rajakerroksen korkeus vaihte-

lee lyhyelläkin matkalla paljon. Kuvasta 4.31 huomataan sekoituskerroksen vaihtelevan

hilapisteiden välillä satojakin metrejä. Havainnoissa sekoituskerroksen korkeus on keski-

määrin hyvin matala, mikä nähtiin jo aikasarjassa 4.4. LIDAR:lla oli hankaluuksia mi-

tata turbulenssia voimakkaissa instabiileissa tilanteissa (Jurvanen, 2016), jolloin kaikkein

korkeimpia sekoituskerroksen korkeuksista ei ole saatavilla havaintoja. Säähavaintojärjes-

telmä taas ei suoraan mittaa sekoituskerroksen korkeutta vaan se määritetään Pasquill-

stabiiliusluokituksen perusteella olemaan 1300− 200m välille. Käytännössä myöskään ha-

vainnot eivät ole tässä tapauksessa täysin luotettavat, joten on vaikea todeta HARMO-

NIEn kykyä määrittää sekoituskerroksen korkeutta.

Yksittäistapauksissa kuvissa 4.28 ja 4.30 on kuitenkin hetkiä, jolloin sekoituskerros

on järkevällä korkeudella erityisesti meren yllä. Siitä voidaan päätellä, ettei sekoitusker-

roksen korkeuskaan ole täysin käyttökelvoton suure HARMONIE:ssa, mutta keskimäärin

HARMONIE antaa sille hyvin korkeita lukemia, mihin viittaa kuvan 4.8 keskiarvot. Korre-

laatiossa saadaan kuitenkin jonkin asteista rakenne-eroa mantereen ja meren välillä, vaikka

kerroin onkin hyvin lähellä nollaa kuvissa 4.25 ja 4.26. Suureen määrittämistä voisi kehit-

tää muuttumaan maltillisemmin tarkastelemalla myös viereisiä hilapisteitä ennen tason
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määrittämistä, jolloin päästäisiin eroon sen piikeistä ja sen kehitys olisi tasaisempaa.

Yksittäisten tapausten kohdalla tutkittiin havaintoja, joita oli SODAR:sta, LIDAR:sta

ja säähavaitojärjestelmästä saatavilla kyseisille päiville. Lämpötilan kehittyminen vastasi

osuvasti myös simuloitua lämpötilaa siinä missä tuulen nopeus oli hyvin onnistunut. Se-

koituskerroksen korkeus oli saatavilla vain säähavaitojärjestelmästä. Sen tulokset pysyivät

selvästi matalemmalla, kuin HARMONIE:lla määritetyn. HARMONIE:n sekoituskerrok-

sen korkeus oli varsinkin meren yllä varsin lähellä säähavaitojärjestelmän määritystä.

Tässä työssä on luotettu havaintoihin ja niiden tuottamia tuloksia ei ole kyseenalais-

tettu tilastollisen tarkastelun yhteydessä. Havainnoissa on ollut puutteita ja niiden datassa

on paljon aukkoja. Säähavaintojärjestelmän datassa oli niitä vähemmän, mutta sen tulos

perustui luokittelumenetelmään eikä ollut varsinaisesti havainto. Mittalaitteet voivat osal-

taan vaikuttaa tilastollisen analyysin tulosten luotettavuuteen ja rannikon hyvin matalat

sekoituskerroksen korkeudet herättävät epäilyksen havaintojen luotettavuudesta.

Tuloksista nähdään HARMONIE:n olevan kykenevä tuottamaan rajakerrokselle tyy-

pillisiä mesoskaalan ilmiöitä, jotka vaikuttavat vain hyvin paikallisesti ja tässä tapaukses-

sa lähinnä rannikon lähettyvillä. Kuitenkin karkeamman resoluution malleilla vastaavia

mesoskaalan ilmiöitä kuten rannikkokonvergenssi ja merituulirintaman aiheuttamaa pys-

tyliikettä ja vaikutuksia on hankala kuvata niiden pienen skaalan takia. Simulaatiot kui-

tenkin toteuttavat teoreettisen rajakerroksen realistisesti, mikä vastaa tässä tutkittuun

kysymykseen.

Kuitenkin käyttäen tässä työssä käytettyä tarkastelujaksoa on vaikea tehdä joh-

topäätöksiä HARMONIE:n kyvystä kuvata konvektiota 500m horisontaalia resoluutiota

käytettäessä. HARMONIE kykenee tuottamaan konvektiota järkevissä tilanteissa, mutta

ilman havaintoja saatuja tuloksia on hankala todentaa tapahtuneen oikeasti. Siksi olisikin

hyvä tehdä lyhyitä testijaksoja tilanteista, joissa tiedetään olevan merituulisirkulaatiota

tai rannikkokonvergenssiä. Tällä tavoin voitaisiin tutkia saako HARMONIE simuloitua ti-

lanteen järkevästi, kuinka hyvin tilanteen muodostuminen ajoittuu, vastaako voimakkuus

todellista tilannetta ja kestääkö tilanne oikean ajan suhteessa havaintoihin.

HARMONIE:lla voisi myös analysoida laajemman alueen kuin tässä työssä käyte-

tyn tarkastelualueen. Korrelaatioista kuvissa 4.22 ja 4.23 saadaan näkyville rannikko voi-

makkaimpana korrelaationa. Alueen pienuuden takia on hankala sanoa kuinka pitkälle
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rannikkoa korrelaatio mantereen ja meren välissä säilyisi hyvänä ja muodostaisiko kor-

relaatiokerroin lopulta havainto pisteen ympärille renkaita, joissa korrelaatio heikkenee

etäisyyden suhteen.

Toisaalta tämän työn tarkastelujakson suursäätila ei varsinaisesti tukenut yksittäis-

ten konvektioiden muodostumista, koska voimakkaan tuulen takia rajakerros oli jatkuvas-

ti hyvin sekoittunut eikä yksittäinen ilmapaketti päässyt tarkastelualueella kohoamaan.

Suursäätila oli dominoiva mesoskaalan virtaukseen nähden. Tätä varten voisi tarkastella

toista jaksoa, jossa esiintyisi ainakin viikon mittainen korkeapaine, jotta alustojen vaikutus

pääsisi näkymään kunnolla. Useimmat rajakerroksessa esiintyvistä virtausilmiöistä johtuu

alustasta ja alustojen välisestä erosta. Jos virtaus on liian voimakasta, ei paikallisia eroja

havaita ja rajakerroksen tyypilliset ilmiöt katoavat suuren skaalan virtauksen alle.

Sekoituskerroksen korkeuden realistisuuden parantamiseksi, sen määritelmää voisi

laajentaa huomioimaan myös viereiset hilapisteet. Nyt sekoituskerroksen korkeus saat-

taa 1000m korkeudelta romahtaa 0m muutaman pisten ajaksi jonka jälkeen se nousee

taas 1000m paikkeille. Tätä varten voisi ehkä yrittää pehmentää muutoksia käyttämällä

useamman hilapisteen tietoa voimakkaiden pudotusten välillä. Liian korkeiden sekoitus-

kerroksen korkeuksien muokkaamisen tarvittaisiin luotettavia mittauksia sekoituskerrok-

sen korkeudesta, joita voisi käyttää vertaisarvioimiseen. Muuten ei voida arvioida, kuinka

paljon sekoituskerroksen korkeuden simulaatioita kuuluisi korjata vai kuuluuko niitä kor-

jata laisinkaan.

Tässä työssä oli tarkoitus selvittää pystyykö HARMONIE-AROME numeerinen sää-

malli kuvaamaan rajakerroksen realistisesti manner-merialustoilla käytettäessä erittäin

hienohilaista resoluutiota 500m. Tuloksista nähdään ja voidaan todeta, että simulaatiot

rajakerroksesta ovat realistiset ja ne totetuttavat rajakerroksen teoreettisen kuvauksen. Si-

muloidut suureet vastaavat tilastollisesti tarkastelujaksolla mitattuja havaintoja ja HAR-

MONIE kykenee tuottamaan rajakerrokselle tyypillisiä ilmiöitä, kuten rannikkokonver-

genssin ja merituulirintaman. Myös yksittäiset tapaukset muodotavat rajakerrokset kehit-

tymisen järkevästi ja tuottavat nousevaa ja laskevaa liikettä oikeille alueille. HARMONIE

soveltuu käytettäväksi simuloimaan rannikon aluetta.
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