MAISTERINTUTKIELMA
Ilmakehätieteiden maisteriohjelma
Meteorologia

Blend-jälkikäsittelymenetelmällä tuotetun
tuulennopeusennusteen verifiointi Suomen merialueilla
Jani Sorsa
9.5.2022

Ohjaajat: Marja Bister, Ari Aaltonen
Tarkastajat: Heikki Järvinen, Marja Bister

Helsingin yliopisto
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Tiedekunta – Fakultet – Faculty

Koulutusohjelma – Utbildningsprogram – Degree programme

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Ilmakehätieteiden maisteriohjelma

Opintosuunta – Studieinrikting – Study track

Meteorologia
Tekijä – Författare – Author

Jani Sorsa
Työn nimi – Arbetets titel – Title

Blend-jälkikäsittelymenetelmällä tuotetun tuulennopeusennusteen verifiointi Suomen merialueilla
Työn laji – Arbetets art – Level

Aika – Datum – Month and year

Sivumäärä – Sidoantal – Number of pages

Maisterintutkielma

9.5.2022

40

Tiivistelmä – Referat – Abstract

Ilmatieteen laitoksella on otettu käyttöön eri säämallien ennusteita yhdistelevä, niin sanotun
konsensusennusteperiaatteen mukainen jälkikäsittelymenetelmä, joka tunnetaan nimellä Blend.
Tämä tutkielman tarkoituksena on selvittää Blend-menetelmällä tuotetun tuuliennusteen
toimivuutta Suomen merialueilla käyttämällä muutamaa yleiseen käyttöön vakiintunutta
sääennusteiden verifiointimenetelmää.
Verifiointi on toteutettu vertaamalla Blend-ennusteen tuulennopeusarvoja niin ikään
jälkikäsittelyllä tuotettuihin potentiaalituuliarvoihin 25:llä Suomen merialueilla sijaitsevalla
havaintoasemalla. Potentiaalituulta on päätetty käyttää alkuperäisten tuulihavaintojen sijasta,
koska se parantaa eri sääasemilta tulevien mittaustulosten keskinäistä vertailukelpoisuutta ja näin
ollen tekee verifiointituloksista paremmin koko alueelle yleistettäviä.
Tulokset osoittavat odotetusti, että merkittävimmät Blend-tuuliennusteen toimivuuteen
vaikuttavat tekijät ovat tuulennopeus ja ennustepituus – ennustevirhe kasvaa yleisesti
suuremmilla tuulennopeuksilla ja pidemmillä ennustepituuksilla. Myös muilla muuttujilla, kuten
vuorokauden- ja vuodenajalla sekä tuulen suunnalla, havaittiin olevan jonkin verran vaikutusta
ennustevirheeseen. Useimmissa säätilanteissa Blend-ennusteen voidaan todeta olevan
toimivuudeltaan varsin hyvä ja tasalaatuinen.
Blend-ennusteen merkittävin ongelma on etenkin suurilla tuulennopeuksilla huomattavan suuri
negatiivinen harha (bias), eli ennustetut tuulennopeudet ovat havaintoihin nähden selvästi liian
heikkoja. Tästä johtuen Blend ei useimmissa tapauksessa kykene ennustamaan kovimpia tuulia,
jotka ovat harvinaisuudestaan huolimatta operatiivisen sääennustamisen kannalta kaikista
tärkeimpiä mm. merialueille annettavien tuulivaroitusten vuoksi. Menetelmä on kuitenkin
kehityskelpoinen, ja jos ennusteharha pystytään jatkossa minimoimaan laskennassa paremmin, se
saattaa kyetä tuottamaan jopa varsinaisia säämalleja parempia tuuliennusteita.
Avainsanat – Nyckelord – Keywords

Jälkikäsittely, potentiaalituuli, verifiointi, tuuliennuste, konsensusennuste
Säilytyspaikka – Förvaringställe – Where deposited
Muita tietoja – Övriga uppgifter – Additional information

SISÄLLYSLUETTELO
1

Johdanto .................................................................................... 1

2

Teoria ........................................................................................ 4

3

2.1

Sääennusteiden verifioinnin periaatteet ja käyttökohteet .......................... 4

2.2

Verifiointimetodit ja -suureet .................................................................. 5

2.2.1

Numeeriset verifiointisuureet..................................................................... 5

2.2.2

Kategoriset verifiointisuureet ..................................................................... 6

2.2.3

Muut verifiointimetodit ............................................................................. 8

Aineisto ..................................................................................... 9
3.1

3.1.1

Ennusteiden jälkikäsittely ja konsensusennusteet ........................................ 9

3.1.2

Ilmatieteen laitoksen Blend-menetelmä .................................................... 10

3.2

Vertailukohteena olevat tuulihavainnot ..................................................12

3.2.1

Yleisesti merituulihavainnoista ................................................................ 12

3.2.2

Potentiaalituuli ....................................................................................... 13

3.2.3

Verifioitavat havaintoasemat ................................................................... 14

3.2.4

Asemakohtaisten erojen huomiointi......................................................... 14

3.3

4

Verifioitava ennuste ................................................................................ 9

Aineiston rajaus ....................................................................................17

3.3.1

Ennustepituuden rajaus ........................................................................... 17

3.3.2

Muokkaamattomien havaintojen poissulkeminen ..................................... 19

3.3.3

Epäedustavien havaintosektorityyppien poissulkeminen ........................... 20

Tulokset ................................................................................... 23
4.1

Numeeriset menetelmät .........................................................................23

4.1.1

Harha (Bias/ME) ................................................................................... 23

4.1.2

Absoluuttinen virhe (MAE) ja keskineliövirheen neliöjuuri (RMSE) ......... 27

4.2

Kategoriset menetelmät .........................................................................33

5

Johtopäätökset ........................................................................... 39

6

Kirjallisuusluettelo ..................................................................... 40

1 JOHDANTO
Nykyiset

sääennusteet

pohjautuvat

raskaisiin,

supertietokoneilla

ajettaviin

numeerisiin laskentamalleihin, jotka puolestaan perustuvat muutamaan tarkasti
tunnettuun, ilmakehän prosesseja kuvaavaan perusyhtälöön. Koska käytettävissä
oleva laskentateho on aina rajallinen ja merkittävä osa ilmakehän mekanismeista
riippuu malliresoluutiota pienemmän mittakaavan tekijöistä, säämalleissa joudutaan
turvautumaan lukuisiin ennusteiden laatua heikentäviin yksinkertaistuksiin ja
parametrisointeihin. Tämän lisäksi epätarkkuutta sääennustuksissa aiheuttaa mallien
alkutilaa määrittävien havaintojen suppeus – havaintoja ei saada läheskään jokaiselta
mallihilan pisteeltä, ja myös havaintojen sovittamisessa mallihilaan on omat
ongelmansa.
Numeeristen ennustemallien
postprosessoinnilla

eli

puutteita voidaan joiltakin osin

jälkikäsittelyllä.

Jälkikäsittelymenetelmät

korjata

ns.

poikkeavat

säämalleista tieteellisen perustansa osalta – fysikaalisten laskentakaavojen sijaan ne
pohjautuvat tilastollisiin menetelmiin, mistä johtuen ne ovat laskennallisesti
huomattavasti säämalleja kevyempiä. Näiden menetelmien avulla mallituotantoa
voidaan parantaa paikallisella tasolla esimerkiksi laskemalla kullekin säämallin
hilapisteelle omat tilastolliset korjauskertoimet, jotka perustuvat tietoon siitä, millä
tavalla kyseisessä pisteessä havaittavat olosuhteet vaikuttavat säämallien tuottamiin
ennusteisiin. Näin sekä ennusteen tarkkuutta että laatua voidaan parantaa.
Jälkikäsittelyssä voidaan esimerkiksi havaita, että säämalli yliennustaa lämpötiloja
talvisin alavilla paikoilla pilvisyyden ollessa vähäistä, jolloin tilastollisella
korjauskertoimella lämpötilaennustetta pystytään korjaamaan alaspäin.
Yksi viime vuosina laajempaan käyttöön levinneistä jälkikäsittelyn muodoista on
niin kutsuttu konsensusennuste, jossa yhdistetään usean etukäteen valikoidun
säämallin ennusteet yhdeksi ennusteeksi määrittämällä kullekin mallille omat
viimeaikaisiin verifiointituloksiin perustuvat painokertoimet. Konsensusennusteet
ovat toiminnallisesti samankaltaisia suoraan säämalleista saatujen ennusteiden
kanssa – molemmat tuottavat jokaisella ajokerralla uuden ennusteaikasarjan
jokaiseen ennustehilan pisteeseen – vaikka niiden tuotantotavat ovat täysin erilaiset.
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Tämä tutkielma keskittyy tarkastelemaan Ilmatieteen laitoksella hiljattain käyttöön
otettua Blend-jälkikäsittelymenetelmää.
Konsensusennusteperiaatteella voidaan käyttötarpeen mukaan muodostaa ennuste
miltei mille hyvänsä ennustesuureelle. Blend-ennuste lasketaan Ilmatieteen
laitoksella tällä hetkellä kolmelle ennustesuureelle: lämpötilalle ja kastepisteelle 2
metrin korkeudella sekä tuulen 10 minuutin keskinopeudelle 10 metrin korkeudella.
Edellä mainituista lämpötila on ollut jo jonkin aikaa tuotantokäytössä, mutta
Blendin tuuliennusteen soveltuvuutta ennustekäyttöön ei ole aiemmin selvitetty
kattavasti.
Tuulennopeus on tärkeä ja monikäyttöinen ennustesuure – sitä käytetään Ilmatieteen
laitoksella laajalti mm. tekstimuotoisissa ennusteissa sekä lämpötilaennusteiden
jälkikäsittelyssä. Yksi tärkeimmistä sovelluskohteista piilee kuitenkin merialueiden
tuuliennusteissa ja erityisesti tuulivaroituksissa, sillä tuuli on yksittäisistä
merenkulkuolosuhteisiin vaikuttavista tekijöistä merkittävin, ja vaarallisista
sääolosuhteista tiedottaminen kuuluu Ilmatieteen laitoksen ydintehtäviin.
Jälkikäsittelymenetelmien perustan muodostaa sääennusteen verifiointi eli mallin
tuottaman ennusteen jälkitarkastelu vertaamalla ennustettuja arvoja havaintoihin.
Tässä

tutkielmassa

Blend-menetelmän

tuuliennustetta

verifioidaan

merien

näkökulmasta eli tutkitaan, kuinka hyvin Blend-menetelmällä tuotetut tuuliennusteet
soveltuvat Suomen merialueilla havaittavien tuulennopeuksien ennustamiseen.
Yleiskatsannollisen

verifiointisuureiden

tarkastelun

lisäksi

tutkielma

pyrkii

selvittämään, kuinka hyvin Blend-tuuliennuste soveltuu merialueille annettavien
tuulivaroitusten perustaksi. Vertailu varsinaisten ennustemallien kanssa on tässä
tutkielmassa sivuasemassa – päähuomion kohteena on kartoittaa, mitkä tekijät
vaikuttavat Blend-ennusteen osuvuuteen ja millä tavalla, sekä millaisissa
olosuhteissa Blendin tuuliennuste toimii asianmukaisesti ja millaisissa ei.
Yksi

verifiointiprosessin

käytettävä

havaintodata.

tärkeimmistä
Jotta

komponenteista

verifioinnin

on

tuottamat

vertailukohteena
tulokset

olisivat

mahdollisimman hyvin yleistettävissä myös niille merialueille, joilta tuulihavaintoja
saadaan

vain

harvakseltaan,

havaintodatana
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käytetään

tässä tutkielmassa

alkuperäisten tuulihavaintojen sijaan jälkikäsiteltyjä ns. potentiaalituulihavaintoja.
Potentiaalituulen korjauskerroin pyrkii huomioimaan kullakin asemalla vallitsevat
mittausolosuhteet, eli tuulimittarin korkeuden maanpinnasta sekä ympäröivän
maaston vaikutuksen. Tähän tutkielmaan on valittu 25:n Suomen merialueilla
sijaitsevan havaintoaseman joukko, josta on kerätty potentiaalituulihavainnot sekä
Blend-menetelmän tuottama tuuliennuste ajalta lokakuu 2019 – syyskuu 2021.
Tutkielman seuraavissa kappaleissa käydään läpi verifioinnin periaatteet ja tavoitteet
sekä tutkielmassa käytettävät verifiointimetodit, ja esitellään tarkemmin käytössä
oleva aineisto eli Blend-tuuliennuste ja potentiaalituulihavainnot. Myös verifioitavan
datan edustavuuden kannalta tärkeät aineistoon kohdistuvat rajaukset tuodaan esille
ja perustellaan yksityiskohtaisesti. Varsinaiset verifiointitulokset käydään yksitellen
läpi graafisten esitysten tuella, ja saatuja tuloksia sekä Blend-tuuliennusteen
käyttökelpoisuutta analysoidaan lyhyesti. Lopuksi tutkielman aikaansaannokset
summataan tiiviissä johtopäätösluvussa.
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2 TEORIA
2.1 Sääennusteiden verifioinnin periaatteet ja käyttökohteet
On itsestään selvää, että sääennusteiden hyödyllisyys on läheisesti sidoksissa siihen,
miten paikkansapitäviä ne ovat – mitä vähemmän ennusteissa on virheitä, sitä
enemmän ennusteet tuottavat käyttäjilleen hyötyä. Tämän vuoksi sääennusteiden
laatua valvotaan jatkuvasti, ja tämän prosessin tärkein väline on ennusteen
verifiointi.

Verifioinnissa

ennustettuja

arvoja

verrataan

joko

suoraan

havaintoarvoihin tai muuhun vastaavaan arvioon toteutuneesta säästä, esimerkiksi
analyysiarvoihin hilassa. Vertailumenetelmät vaihtelevat sekä käyttötarkoituksen
että ennustettavan suureen mukaan, ja ne voivat olla luonteeltaan kvalitatiivisia tai
kvantitatiivisia. Tässä luvussa esitellään tutkielmassa käytetyt verifiointimenetelmät.
Luvun päälähteenä toimii CAWCR:n (Collaboration for Australian Weather and
Climate Research) ylläpitämä sääennusteiden verifiointimenetelmiä kokoava
verkkosivu. (Forecast Verification, CAWCR)
Verifioinnista on monin tavoin hyötyä sään ennustamisessa. Pääkäyttökohde on
useimmiten juuri ennusteen laadullisessa tarkastelussa – tämä on erityisen
hyödyllistä silloin, kun halutaan tietoa ennusteen epävarmuudesta eri säätilanteissa.
Tämän ohella verifiointitulokset tarjoavat tietoa esimerkiksi siitä, mistä ennusteissa
ilmenevät virheet ovat peräisin ja milloin säämallit ennustavat liian korkeita tai liian
matalia arvoja eli yli- tai aliennustavat. Tätä tietoa voidaan hyödyntää suoraan
meteorologin päivittäisessä työssä ja pidemmällä aikavälillä myös säämallien
kehityksessä. Lisäksi verifioinnin avulla on mahdollista vertailla eri säämallien
suoriutumista.

Tämä

tarjoaa

meteorologeille

arvokasta

tietoa

mallien

käyttökelpoisuudesta ja auttaa valitsemaan tilanteeseen sopivan säämallin ennusteen
pohjaksi. (Forecast Verification, CAWCR)
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2.2 Verifiointimetodit ja -suureet
2.2.1 Numeeriset verifiointisuureet
Ns. numeeriset verifiointisuureet ovat kenties yleisimpiä verifioinnissa käytettäviä
menetelmiä.

Numeeriset

verifiointisuureet

soveltuvat

useimpien

jatkuvien

muuttujien, kuten lämpötilan tai tuulennopeuden, verifiointiin. Tässä tutkielmassa
numeerisista verifiointisuureista käytetään keskivirhettä eli harhaa (ME, engl. mean
error/bias), absoluuttista keskivirhettä (MAE, engl. mean absolute error) sekä
keskineliövirheen neliöjuurta (RMSE, engl. root mean square error). Kunkin suureen
laskukaava on kuvattu yhtälöissä 1, 2 ja 3. Yhtälöissä 𝑁 on ennuste-havaintoparien
kokonaismäärä, 𝐹𝑖 on ennustettu arvo ja 𝑂𝑖 on kyseistä ennustetta vastaava
havaintoarvo. (Forecast Verification, CAWCR)
𝑁

1
𝑀𝐸 = ∑ 𝐹𝑖 − 𝑂𝑖
𝑁

(1)

𝑖−1

𝑁

1
𝑀𝐴𝐸 = ∑|𝐹𝑖 − 𝑂𝑖 |
𝑁

(2)

𝑖−1

𝑁

1
𝑅𝑀𝑆𝐸 = √ ∑(𝐹𝑖 − 𝑂𝑖 )2
𝑁

(3)

𝑖−1

ME kuvaa yksinkertaisesti ennusteen harhaa eli sitä, onko ennusteella tendenssi
ennustaa liian suuria vai liian pieniä arvoja – se ei siis ota suoranaisesti kantaa
ennustevirheen suuruuteen. ME voi saada arvokseen minkä tahansa reaaliluvun;
ihanteellisessa ennusteessa harhaa ei ole lainkaan eli ME:n arvo on 0. MAE ja RMSE
sen sijaan kuvaavat yksinomaan ennustevirheen magnitudia eli sen itseisarvon
suuruutta. Molempien suureiden arvojoukko on [0, ∞[, ja pienemmät arvot ovat
parempia. Koska RMSE:n kaava sisältää virheen (𝐹𝑖 − 𝑂𝑖 ) neliön, se painottaa
MAE:hen verrattuna enemmän suurten ennustevirheiden merkitystä. (Forecast
Verification, CAWCR)
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2.2.2 Kategoriset verifiointisuureet
Kategorisen verifioinnin pohjana toimii ristiintaulukointi, jossa tarkastellaan kunkin
verifioitavan ennuste-havaintoparin kohdalla, miltä osin ne täyttävät jonkin ennalta
määrätyn ehdon (molemmat täyttävät, vain ennuste täyttää, vain havainto täyttää,
tai kumpikaan ei täytä). Tyypillisimmin kategorisia verifiointisuureita käytetään ns.
”kyllä-vai-ei” tyypin ennusteille, kuten sumulle, mutta käyttämällä sopivaa ehtoa
niitä voidaan soveltaa myös jatkuvien suureiden verifioinnissa. Tuulennopeuden
osalta

tämä

ehto

noudattaa

käytännössä

useimmiten

muotoa

”onko

ennustettu/havaittu tuulennopeus suurempi tai yhtä suuri kuin X”. (Forecast
Verification, CAWCR)
Ristiintaulukoinnin jälkeen kaikki ennuste-havaintoparit on luokiteltu taulukon 1
mukaisesti neljään kategoriaan – ”hits”, ”misses”, ”false alarms” sekä ”correct
negatives” (ei yleisesti käytössä olevia suomenkielisiä vastineita). Nämä suureet eivät
vielä itsessään tarjoa kovin paljon tietoa ennusteen laadusta, mutta niiden avulla
voidaan laskea erinäisiä johdannaissuureita, jotka sitä vastoin ovat hyvinkin
valaisevia. Tässä tutkielmassa näistä kategorisista verifiointisuureista ovat käytössä
”hit rate”, ”false alarm ratio” sekä frequency bias” (myöskään näillä ei ole
suomenkielisiä vastineita), joiden laskentakaavat esitetään yhtälöissä 4, 5 ja 6.
(Forecast Verification, CAWCR)
Taulukko 1 – Kuvaus ristiintaulukoinnista tapahtumalle ”Oliko tuulennopeus vähintään
14 m/s?” WSfc kuvaa ennusteita, WSobs havaintoja. Rivien ja sarakkeiden otsikot kuvaavat
lajitteluehtoja, joiden mukaan kukin ennuste-havaintopari luokitellaan. Oikein menneet
ennusteet on korostettu vihreällä ja väärin menneet punaisella värillä.

Tapahtuma

WSobs ≥ 14 m/s

WSobs < 14 m/s

WSfc ≥ 14 m/s

”Hits” (tapahtuma
ennustettiin, ja se kävi
toteen)

”False alarms” (tapahtuma
ennustettiin, mutta se ei
käynyt toteen)

WSfc < 14 m/s

”Misses” (tapahtumaa ei
ennustettu, mutta se kävi
toteen)

”Correct negatives”
(tapahtumaa ei ennustettu,
eikä se käynyt toteen)
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ℎ𝑖𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑒 =

ℎ𝑖𝑡𝑠
ℎ𝑖𝑡𝑠 + 𝑚𝑖𝑠𝑠𝑒𝑠

𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑎𝑙𝑎𝑟𝑚 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =

𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑦 𝑏𝑖𝑎𝑠 =

𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑎𝑙𝑎𝑟𝑚𝑠
ℎ𝑖𝑡𝑠 + 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑎𝑙𝑎𝑟𝑚𝑠

ℎ𝑖𝑡𝑠 + 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑎𝑙𝑎𝑟𝑚𝑠
ℎ𝑖𝑡𝑠 + 𝑚𝑖𝑠𝑠𝑒𝑠

(4)

(5)

(6)

Nämä suureet valikoituivat tutkielmaan siitä syystä, että ”correct negatives” on
harvinaisten tapahtumien (joita kovat, yli 14 m/s tuulennopeudet käytännössä ovat)
osalta ylivoimaisesti yleisin kategoria. Näin ollen ne kategoriset suureet, joiden
laskukaava sisältää ”correct negatives” -kategorian, antavat käytännössä liian
myönteisen kuvan ennusteen suorituskyvystä. Yleisesti ottaen ”hit rate” ja ”false
alarm ratio” -suureiden yhdistelmä antaa harvinaisten tapahtumien kohdalla
huomattavasti tarkemman kuvan ennusteesta kuin ”accuracy” eli kaikkien oikein
menneiden ennusteiden osuus.
”Hit rate” (HR) on yksinkertainen suure, joka mittaa, miten suuri osuus toteutuneista
tapahtumista oli osattu ennustaa. Sen arvojoukko on [0,1], ja ihannetulos on 1 (ts.
kaikki toteutuneet tapaukset saatiin ennustettua). Ennusteen HR-tulosta on teoriassa
helppo parantaa keinotekoisesti yliennustamalla tarkasteltavaa tapahtumaa, jolloin
toteutuneet tapaukset saadaan ennusteissa kiinni useammin. Tästä syystä HR:n
rinnalla käytetään vastapainona yleisesti ”false alarm ratio” -suuretta (FAR). FAR
on väärien hälytysten osuus kaikista ennusteista, ja se kuvaa luonnollisesti sitä, miten
herkästi ennustetut tapahtumat jäävät toteutumatta. Myös FAR saa arvoja 0:n ja 1:n
väliltä. Ihannetulos on 0 (ts. ei lainkaan vääriä hälytyksiä). (Forecast Verification,
CAWCR)
”Frequency bias” (FB) ei suoraan kuvaa ennusteen laatua, vaan vertaa ennustettujen
tapahtumien määrää toteutuneiden tapahtumien määrään. Näin ollen se saa arvoja
välillä [0, ∞[, ja ihannetulos on 1 (jolloin ennustettuja tapahtumia on yhtä paljon
kuin toteutuneita tapahtumia). FB kertoo, onko ennusteella tendenssi yliennustaa vai
7

aliennustaa

tapahtumaa.

Yliennustamisen

tapauksessa

tapahtuma

esiintyy

ennusteissa liian usein toteutumaan verrattuna, jolloin FB:n arvo on yli 1.
Aliennustamisen tapauksessa tapahtuma esiintyy ennusteissa harvemmin kuin
toteutuneessa säässä, ja tällöin FB:n arvo on alle 1. (Forecast Verification, CAWCR)
2.2.3 Muut verifiointimetodit
Ennusteiden verifiointi voi rakentua muunkin kuin numeerisen tai kategorisen
suureen varaan. Yksinkertaisimmillaan verifiointi on silmämääräistä ennusteiden ja
havaintojen vertailua esimerkiksi karttapohjan tai graafisen esityksen avulla – tämä
voi toimia varsin hyvin esimerkiksi sadealueiden liikkeiden tapauksessa. Tällainen
verifiointi on tosin kvalitatiivista ja tulosten tulkinta riippuu huomattavasti tulkintoja
tekevästä henkilöstä, eivätkä näin saadut verifiointitulokset ole tästä syystä kovin
vertailukelpoisia. (Forecast Verification, CAWCR)
Yksinkertaisessa pistekohtaisessa verifiointitarkastelussa piilee eräs ongelma.
Erityisesti pienialaiset sääilmiöt ennustetaan nimittäin herkästi hieman väärään
paikkaan tai aikaan, eivätkä yksinkertaiset kvantitatiiviset menetelmät juurikaan tee
eroa ”hieman” väärin kohdistuneen ja täysin väärän ennusteen välillä. Tämän
ongelman

korjaamiseksi

on

kehitetty

joitakin

monimutkaisempia

verifiointimetodeja, jotka pyrkivät huomioimaan myös sääilmiöiden spatiaalisen
luonteen. Esimerkkejä näistä ovat ”Intensity-scale verification approach” (Casati et
al., 2004) sekä ”Method for Object-based Diagnostic Evaluation” (Brown et al.,
2004). Nämä menetelmät eivät kuitenkaan ole toistaiseksi levinneet ainakaan
tuuliennusteiden

verifioinnin

kohdalla

standardikäyttöön.

Menetelmien

sovellettavuutta rajoittaa muun muassa niiden vaikeaselkoisuus sekä se, että
verifioitavien havaintojen pitäisi olla hilamuotoisia. (Forecast Verification,
CAWCR)
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3 AINEISTO
3.1 Verifioitava ennuste
3.1.1 Ennusteiden jälkikäsittely ja konsensusennusteet
Kuten aiemmassa luvussa jo todettiin, numeerisilla sääennustemalleilla tehdyt
sääennusteet sisältävät väistämättä virheitä, joista osa on luonteeltaan satunnaisia.
Mallit tuottavat kuitenkin myös selvästi havaittavissa olevia systemaattisia virheitä,
joiden korjaaminen ja ylipäätään säämallien tuottamien ennusteiden tarkkuuden
parantaminen ovat jälkikäsittelyn päätavoitteita. Jälkikäsittelymenetelmiä on
lukuisia, ja yhteistä niille on se, että ne pohjautuvat fysikaalisten yhtälöiden sijaan
matemaattisiin, yleensä nimenomaan tilastollisiin menetelmiin. (Vannitsem et. al.,
2021)
Jälkikäsittelyyn soveltuvia menetelmiä kehitettiin jo 1960- ja 1970-luvulla
(Vannitsem et al., 2021). Iteraatiota käyttävä Kalman-filtteri, jota voidaan soveltaa
myös systemaattisen virheen ennustamiseen, sai alkunsa vuonna 1960 (Kalman,
1960). Useamman muuttujan regressioanalyysiin perustuva MOS (engl. Model Output
Statistics),

jota

hyödynnetään

nykyään

mm.

Ilmatieteen

laitoksen

lämpötilaennusteissa, todettiin sääennustekäyttöön sopivaksi vuonna 1972 (Glahn ja
Lowry, 1972). Myös mallien yhdistäminen ns. konsensusennusteiksi havaittiin
toimivaksi useissa tutkimuksissa jo 1970-luvulla (Vislocky ja Fritsch, 1995), joskin
valmiisiin ennustetuotteisiin näiden käyttö on alkanut levitä vasta 2000-luvun
puolella.
Konsensusennusteiden eli ns. malliyhdistelmien keskeinen periaate on se, että
yhdistämällä useiden säämallien tuloksia yhdeksi ennusteeksi pystytään tuottamaan
ennusteita, jotka ovat keskimäärin alkuperäisiä malleja tarkempia. Karkeasti
kuvailtuna yhdistäminen tapahtuu laskemalla kullekin hilapisteelle eri mallien
ennustamista

arvoista

keskiarvo,

jota

painotetaan

usein

esimerkiksi

verifiointitulosten perusteella. Tässä mielessä konsensusennusteet eroavat selvästi
meteorologien usein soveltamasta tavasta valita yksittäinen, parhaaksi katsottu malli
ennusteen pohjaksi (Woodcock ja Engel, 2005).
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Konsensusennusteiden

periaate

on

jossain

määrin

samankaltainen

ns.

parviennusteiden kanssa. Yksinkertaistetusti ilmaistuna parviennusteet ovat
alkutilannetta

poikkeuttamalla

tuotetusta

malliajojoukosta

koostettuja

todennäköisyysennusteita. Sekä konsensus- että parviennusteet yhdistelevät eri
malliajoja tarkoituksenaan paikata säämallien puutteellisuuksia, mutta menetelmillä
on myös eroja. Näistä merkittävin on se, että parviennusteet tuotetaan tyypillisesti
todennäköisyysennustekäyttöön, kun taas konsensusennusteiden lopputulos on
todennäköisyysennusteen sijaan useimmiten yksittäinen, deterministinen ennuste.
Eri säämalleista voidaan tosin koostaa konsensusennusteperiaatteen mukaisesti
myös todennäköisyysennuste, jolla voidaan niin ikään tuoda ennusteeseen lisäarvoa,
ns. ”köyhän miehen parvi” (engl. Poor Man’s Ensemble – Ebert, 2001). Tarkkaa eroa
konsensus- ja parviennusteiden käsitteiden välillä on siis joissakin tilanteissa vaikea
määrittää. (Vannitsem et al., 2021)
Konsensusennusteet

ovat

olleet

jo

vuosia

operatiivisessa

käytössä

mm.

Yhdysvalloissa (National Blend of Models, NBM – Craven et. al., 2020) ja Australiassa
(Operational Consensus Forecasts, OCF – Woodcock ja Engel, 2005). Molemmat edellä
mainituista menetelmistä tuottavat deterministisen ennusteen merkittävimmille
ennusteparametrille laskemalla mallikomponenteista verifiointitulosten perusteella
painotetun keskiarvon. Tälle ennusteelle tehdään vielä havaintoanalyysiin perustuva
harhankorjaus käyttämällä tarkoitukseen kehitettyä algoritmia. Sekä NBM että OCF
ovat tuottaneet verifioinnin perusteella ennusteita, jotka ovat virheiltään selvästi
yksittäisiä mallikomponentteja pienempiä.
3.1.2 Ilmatieteen laitoksen Blend-menetelmä
Ilmatieteen laitoksen Blend-menetelmä perustuu edellä kuvattuun yhdysvaltalaiseen
NBM-menetelmään. Se tuotetaan kaksi kertaa vuorokaudessa noin klo 7:30 ja 19:30
UTC välittömästi Euroopan keskuksen (ECMWF) tuoreen malliajodatan tultua
käytettäväksi. Blendin ennusteajan pituus on 10 vrk, josta ensimmäiselle 90 tunnille
ennusteen aikaresoluutio on 1 h, seuraavalle 54 tunnille 3 h ja viimeiselle 96 tunnille
6 h. Ennuste tuotetaan Pohjois-Euroopan alueelle. Näiden ominaisuuksien osalta
Blend-ennuste on identtinen Ilmatieteen laitoksen tuottaman ennustedatan kanssa,
mikä mahdollistaa Blendin operatiivisen käytön Ilmatieteen laitoksen ennusteissa.
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ECMWF-säämallin lisäksi Blendin laskenta käyttää GFS-, MEPS- ja Hirlam-mallien
dataa. Lämpötilaennuste käyttää näiden lisäksi MOS-jälkikäsittelymenetelmällä
korjattua ECMWF:n ennustetta. Blendin käyttämistä säämalleista ECMWF ja GFS
ovat globaaleja, suurihilaisia malleja, jotka kattavat koko kymmenen vuorokauden
ennustepituuden. MEPS ja Hirlam sen sijaan ovat paikallisia säämalleja, joita ajetaan
rajatulle alueelle vain noin ensimmäisen 2–3 vuorokauden verran, mutta niiden
hilaresoluutio on selvästi globaaleja malleja parempi. Hirlam-mallin tuotanto tullaan
lopettamaan vuoden 2022 aikana, mikä ei itsessään estä Blend-ennusteen tuotantoa,
mutta saattaa vaikuttaa jatkossa ennusteen laatuun.
Blend-ennuste laaditaan hyvin samankaltaisilla menetelmillä kuin amerikkalainen
NBM ja australialainen OCF. Laskennassa tarvitaan numeerisen mallidatan lisäksi
havainnot hilamuotoisena eli havaintoanalyysi, johon ennusteiden laatua verrataan.
Ensin havaintoanalyysidata sekä eri säämallien ennustedatat interpoloidaan
yhteiseen hilaan. Tämän jälkeen numeeristen mallien datalle tehdään rekursiivisiin
yhtälöihin

perustuva

harhankorjaus,

jolla

pyritään

korjaamaan

mallien

systemaattisia virheitä ennen varsinaisen konsensusennusteen laskentaa (Cui et. al.,
2012), ja lopuksi lasketaan kullekin mallille absoluuttiseen keskivirheeseen (MAE)
perustuvat mallikertoimet siten, että viimeaikaisessa verifioinnissa pienemmän
virheen tuottaneet mallit saavat suuremman painoarvon Blend-ennusteessa.
Toisin kuin joillakin muilla jälkikäsittelymenetelmillä, Blendin laskenta tapahtuu
rekursiivisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että se ei tarvitse pitkää tilastollista
aikasarjadataa, eikä se myöskään edellytä säännöllistä päivittämistä uudella
koulutusdatalla,

kuten

esimerkiksi

MOS.

Näin

ollen

Blendiä

voi

pitää

laskennallisesti suhteellisen kevyenä jälkikäsittelymenetelmänä.
Muitakin jälkikäsittelymenetelmiä olisi mahdollista hyödyntää konsensusennusteen
laskentaprosessissa, mutta esimerkiksi NBM:ään verrattuna Blend-laskenta on
pidetty toistaiseksi verrattain yksinkertaisena. NBM hyödyntää muun muassa ns.
downscaling-jälkikäsittelytekniikkaa

eli

hilakoon

pienentämistä

tilastollisilla

menetelmillä. Näin globaalit, suurihilaiset säämallit saadaan sovitettua paremmin
vaihtelevaan

maastoon,

jolloin

myös

niiden

yhteensopivuus

paikallisten,

pienempihilaisten mallien kanssa paranee (Craven et. al., 2020). Ylimääräisten
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jälkikäsittelytekniikoiden lisäämisen haittapuolia ovat pitenevät laskemisajat sekä
ennustevirheen syiden selvittämisen monimutkaistuminen (Vannitsem et al., 2021).
Verifioinnin kannalta on tärkeää huomata, että Blend tuottaa ennusteen ainoastaan
tuulennopeudelle – tuulen suuntaa ei ainakaan toistaiseksi ennusteta. Tämä
tarkoittaa esimerkiksi sitä, että eri säämallien ennustaessa tietylle ajanhetkelle
suunnaltaan vastakkaisia tuulia Blend ei ”huomaa” tätä, ja laskee tuulennopeuden
sillä oletuksella, että tuulet olisivat samansuuntaisia. Tämä voi vääristää Blendin
tuuliennustetta etenkin sellaisessa tilanteessa, jossa eri säämallit ennustavat
matalapaineen keskuksen osuvan täysin eri paikkaan.

3.2 Vertailukohteena olevat tuulihavainnot
3.2.1 Yleisesti merituulihavainnoista
Suomen merialueilla tuulennopeutta mitataan Ilmatieteen laitoksen sääasemilla
anemometreiksi kutsutuilla laitteilla. Käytössä on kaksi erityyppistä anemometriä –
vanhempi analoginen ns. kuppianemometri, ja digitaalinen ns. akustinen
anemometri (Aaltonen, 2020). Selvä enemmistö (n. 89 %) Ilmatieteen laitoksen
sääasemista käyttää nykyisin uudempaa akustista anemometriä.
Koska tuulennopeus mitataan maan- tai merenpinnan sijaan 10 metrin korkeudelta,
anemometrit on sijoitettu mastoihin tai muihin vastaaviin korkeisiin rakennelmiin.
Asennuksen ja huollon kannalta on käytännöllisintä sijoittaa mittausasemat joko
mantereelle tai saarelle, jonne on tieyhteys, mistä johtuen tuulennopeutta ei yleensä
päästä mittaamaan suoraan avoimilta merialueilta. Poikkeuksena tästä ovat lähinnä
anemometrillä varustetut helikopterikannelliset majakat, joita on Suomen
merialueilla muutama kappale.
Suurin osa merialueiden tuulta mittaavista asemista sijaitsee kuitenkin rannikolla,
jolloin

mittaustulokset

voivat

riippua

sääasemakohtaisesti

muun

muassa

tuulensuunnasta. Jos asema on esimerkiksi sijoitettu saaren pohjoiskärkeen,
etelänpuoleiset tuulet voivat usein olla muita tuulia turbulenttisempia ja
keskinopeudeltaan heikompia. Eri sääasemien keskinäinen vertailukelpoisuus on
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näin ollen heikko, eivätkä mittaustulokset edusta tuulioloja laajemmalla alueella.
(Wieringa, 1976)
Toinen tuulimittauksiin liittyvä ongelma on se, että anemometrimastojen huippu on
Suomen rannikkosääasemilla käytännössä lähes aina korkeammalla kuin 10
metrissä. Joissakin tapauksissa niiden korkeus ylittää 40 metriä. Koska tuulennopeus
lähellä maanpintaa yleensä nousee ylöspäin mentäessä, sääasemilta saadut
muokkaamattomat tuulihavainnot indikoivat liian suuria mittausarvoja todelliseen
10 metrin korkeudessa vallitsevaan tuulennopeuteen verrattuna (Wieringa, 1976).
Näiden korkeuksien välinen ero tuulennopeudessa vaihtelee jonkin verran
esimerkiksi ilmakehän pintakerroksen paksuuden mukaan, mutta on monesti
suuruudeltaan useita metrejä sekunnissa (Aaltonen, 2020).
3.2.2 Potentiaalituuli
Alkuperäisten tuulihavaintojen eli ns. raakatuulihavaintojen ongelmat ovat olleet
yleisesti tiedossa jo jonkin aikaa. Ilmatieteen laitoksella merituulihavaintojen
korjaamiseksi

on

käytetty

kiinteitä

sääasemakohtaisia

pienennyskertoimia

(Heiskanen ja Frisk, 2002), jottei tuulivaroituksia annettaisi havaintojen perusteella
herkemmin sellaisille merialueille, joiden sääasemat tuottavat tunnetusti liian kovia
tuulennopeushavaintoja. Kiinteä tilastollinen kerroin ei kuitenkaan ole kaikissa
säätilanteissa täysin toimiva, minkä vuoksi todellisen tuulennopeuden arvioimiseksi
onkin kehitetty oma havaintojen jälkikäsittelymenetelmä, josta käytetään nimeä
potentiaalituuli.
Potentiaalituulen päämäärinä on korjata 10 metrin referenssikorkeuden yläpuolella
mitatut tuulet vastaamaan 10 metrin korkeudella vallitsevaa tuulta ja parantaa eri
sääasemilta tulevien mittaustulosten keskinäistä vertailukelpoisuutta. Tämän
päämäärän saavuttamiseksi jokaiselle tuulta mittaavalle sääasemalle lasketaan omat
korjauskertoimet, joiden laskenta pohjautuu logaritmisen tuuliprofiilin lakiin
(Wieringa, 1976). Potentiaalituulikerroin riippuu anemometrin korkeuden lisäksi
ympäristön rosoisuudesta ja tuulensuunnasta, ja aallokosta aiheutuvan rosoisuuden
vaikutuksen huomioimiseksi merialueilla myös itse tuulennopeudesta (Aaltonen,
2020).
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Verifioinnin perusteella potentiaalituulihavainnot vastaavat todellista 10 metrin
tuulennopeutta raakatuulihavaintoja paremmin, ja tämän johdosta niiden käyttö
tasoittaa

sääasemien

välisiä

eroja

ja

parantaa

havaintojen

keskinäistä

vertailukelpoisuutta (Wieringa, 1976). Potentiaalituuli myös vastaa paremmin
mallien ennustamia tuulennopeuksia (Aaltonen, 2020), joten siitä on hyötyä myös
ennusteiden verifiointikäytössä.
3.2.3 Verifioitavat havaintoasemat
Koska tämän tutkielman päämääränä on kartoittaa Blend-menetelmän toimivuutta
nimenomaan

Suomen

merialueilla,

on

tarkoituksenmukaista

valikoida

verifioitavaksi mahdollisimman hyvin avoimia merialueita edustavien sääasemien
havainnot – toisin sanottuna sellaisia merellä tai rannikolla sijaitsevia sääasemia,
joita ympäröi mahdollisimman monesta suunnasta avovesi, ja joiden ympäristössä
on mahdollisimman vähän esteitä. Tässä tutkielmassa verifioitavaksi on valittu
yhteensä 25 sääasemaa.
Toinen asemavalintoihin vaikuttanut kriteeri on kattavuus. Lopullisessa 25 aseman
joukossa on edustettuna kaikki Suomen merialueet vähintään yhdellä sääasemalla
(ks. kuva 1) – Perämeren pohjois- ja eteläosa (merialuekoodit B1N ja B1S),
Merenkurkku (B2), Selkämeren pohjois- ja eteläosa (B3N ja B3S), Ahvenanmeri
(B4W), Saaristomeri (B4E), Suomenlahden länsi- ja itäosa (B5W ja B5E) sekä
Pohjois-Itämeren länsi- ja itäosa (B7W ja B7E).
3.2.4 Asemakohtaisten erojen huomiointi
Vaikka verifiointiin valitut 25 sääasemaa (ks. taulukko 2) sijaitsevatkin pääosin
merellisissä paikoissa, suurella osalla asemista on ainakin jonkin ilmansuunnan
kohdalla merkittävä este, joka vaikuttaa mittaustuloksiin. Tällaisen esteen ei
välttämättä tarvitse sijaita aseman välittömässä läheisyydessä – esimerkiksi
lähialueen saaristolla voi olla huomattava vaikutus tuulioloihin ylimääräisen
rosoisuuden ja lisääntyneen turbulenssin myötä. Tällaiset häiriöt eivät ole
toivottavia, koska ne ovat luonteeltaan asemakohtaisia, ja tämän vuoksi ne
heikentävät havaintojen ja sitä myötä myös verifiointitulosten yleistettävyyttä.

14

Kuva 1: Karttakuva verifioitavaksi valituista 25 sääasemasta.

Tämän vuoksi jokaisen sääaseman ympäristö on jaettu 36:een 10° suuruiseen
sektoriin, ja kukin näistä sektoreista on luokiteltu yhteen neljästä luokasta – avoin
vesistösektori (ts. avomerisektori), esteellinen vesistösektori, avoin maastosektori ja
esteellinen maastosektori. Luokittelu perustuu osin automaattisesti määritettyyn,
osin ihmisen tekemään tulkintaan siitä, onko kyseisen sektorin hallitseva elementti
vesistö vai maasto, ja onko sektorin rosoisuus avoimen vai esteellisen ympäristön
mukainen. Sektorien rosoisuutta mitataan turbulenssilla, joka on määritelty 10
minuutin

jaksoissa

mitatun

tuulennopeuden

hajonnan

ja

10

minuutin

keskituulennopeuden suhteena. Toisin sanoen, jos sektorilla on lähialueella
sijaitsevasta esteestä johtuen liian suuria turbulenssin arvoja, se luokitellaan
esteelliseksi.
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Taulukko 2: Kuvaukset tutkielmassa mukana olevista mittausasemista.

Aseman nimi

Merialue

Kemi I majakka
Oulu Vihreäsaari satama
Raahe Nahkiainen
Kalajoki Ulkokalla
Kokkola Tankar
Pietarsaari Kallan

B1N
B1N
B1N
B1S
B1S
B1S

Mittauskorkeus
merenpinnasta (m)
26
20
33
18
20
32

Avomerisektorien
lukumäärä
(max. 36)
33
25
27
28
16
28

Raakatuulen
mediaani
(m/s)
7,7
5,2
7,6
6,7
6,9
7,1

Potentiaalituulen
mediaani
(m/s
7,1
5,1
6,9
6,5
6,5
6,6

Maalahti Strömmingsbådan
Korsnäs Bredskäret

B2
B2

14
14

31
13

7,3
6,3

7,1
6,3

Kristiinankaupunki majakka
Pori Tahkoluoto satama
Rauma Kylmäpihlaja
Kustavi Isokari

B3N
B3N
B3S
B3S

23
19
43
33

24
21
33
15

7,7
6,9
7,8
7,3

7,2
6,6
6,9
6,6

Hammarland Märket
Lemland Nyhamn

B4W
B4W

18
16

36
22

7,7
7,9

7,3
7,3

Turku Rajakari

B4E

17

4

5,8

5,9

Kirkkonummi Mäkiluoto
Helsinki Helsingin majakka
Helsinki Harmaja
Sipoo Itätoukki
Porvoo Kalbådagrund

B5W
B5W
B5W
B5W
B5W

31
33
17
24
32

11
26
19
36
32

7,6
8,1
7,1
7,8
8,0

7,0
7,3
6,8
7,2
7,2

Kotka Haapasaari

B5E

28

3

7,5

6,9

Kökar Bogskär
Parainen Utö

B7W
B7W

27
23

21
5

8,1
7,7

8,0
7,3

Hanko Tulliniemi
Hanko Russarö

B7E
B7E

44
39

19
25

8,5
9,0

7,5
8,0

Vaikka potentiaalituuli monilta osin korjaakin näitä eroja sektorikohtaisesti, on
tuulihavainnoissa silti esimerkiksi esteellisten merisektorien kohdalla joitakin
epäsäännöllisyyksiä ja selviä asemakohtaisia eroja. Tästä syystä tutkielmassa
keskitytään ainoastaan laadukkaisiin, avoimiksi luokiteltuihin vesistösektoreihin.
Muunlaisten sektorien suunnalta tulevat tuulet suodatetaan tarkasteltavasta datasta
tuulensuuntahavaintojen perusteella kokonaan pois.
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3.3 Aineiston rajaus
Verifiointi on toteutettu data-analyysinä, jossa on käytössä kaksi toisistaan erillistä
aineistoa – havaintodata sekä ennustedata. Koska Blend-tuuliennustetta on tuotettu
vasta syksystä 2019 alkaen, havainto- ja ennustedata on otettu siltä kahden vuoden
pituiselta jaksolta, jolle Blend-ennustetta on tehty (lokakuu 2019 – syyskuu 2021).
Aineistot on kerätty Ilmatieteen laitoksen tietokannasta kahdeksi tekstimuotoiseksi
tiedostoksi, ja itse data-analyysi on toteutettu pääasiassa Python-ohjelmointikielen
Pandas- sekä Seaborn-moduulien avulla.
Havaintodata käsittää kultakin sääasemalta tasatunneittain havainnot raaka- ja
potentiaalituulen nopeudesta ja suunnasta sekä tiedon tuulensuuntasektorin tyypistä
(vesistö/maasto, avoin/esteellinen). Ennustedataan sisältyy kaikkien ennusteajojen
(2 krt vuorokaudessa – klo 0 UTC sekä 12 UTC) jokainen tuulennopeuden
ennustearvo 10 vuorokauden jaksolle (ensimmäiset 90 ennustetuntia 1 h välein,
seuraavat 54 ennustetuntia 3 h välein ja viimeiset 96 ennustetuntia 6 h välein)
interpoloituna kutakin asemaa lähinnä olevista hilapisteistä.
Verifioinnissa on tärkeää kiinnittää huomiota ennusteen varsinaisen tarkkuuden
lisäksi sen laatuun eli siihen, kuinka paljon siitä on hyötyä ennustekäytössä. Jotta
analysoitava data soveltuisi mahdollisimman hyvin myös Blend-ennusteen laadun
selvittämiseen (merialueiden tuuliin keskittyen), on dataa päätetty rajata jonkin
verran alkuperäisestä kokonaislaajuudesta. Seuraavat kolme alalukua (3.3.1–3.3.3)
käsittelevät näitä rajauksia ja perustelevat, miksi rajaukset on päätetty tehdä.
3.3.1 Ennustepituuden rajaus
Koska Ilmatieteen laitos ennustaa säätä 10 vuorokauden pituiselle jaksolle, myös
Blend-ennuste tuotetaan 10 vuorokauden ennustepituudelle. Käytännössä jo yli 3
vuorokauden päähän tuulen ennustettavuus on kuitenkin varsin heikko. Tämä näkyy
myös Blendin verifiointituloksissa (ks. kuva 2) etenkin hienohilaisten mallien
ennustepituuden (2–3 vrk) ylittyessä.
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Kuva 2: Blend-ennusteen ennustetunneittain laskettu MAE-virhe (m/s) koko 240 h
ennustepituudelle (koko aineiston keskiarvo).

Tuulennopeus riippuu geostrofisen tuulilain mukaan pitkälti painegradientista, joten
säämallien

painekenttä

määrää

suurelta

osin

myös

mallien

ennustamat

tuulennopeudet. Pidemmillä ennustepituuksilla Blendin taustalla olevat ECMWF- ja
GFS-mallit voivat poiketa painekentiltään merkittävästikin, jolloin tuulennopeuden
ennustettavuus heikkenee huomattavasti. Tällaisissa tilanteissa Blend ennustaa
tyypillisesti arvoja näiden kahden mallin lukemien puolestavälistä, jolloin se voi
hyvinkin olla virheeltään keskimäärin sekä ECMWF:n että GFS:n ennusteita
pienempi. Käyttäjille tällaiset ennusteet eivät ole kuitenkaan erityisen hyödyllisiä,
koska ne mukailevat pikemminkin klimatologisia tuuliolosuhteita kuin varsinaisia
säätilanteita.
Huonon

ennustettavuuden

lisäksi

pitkän

ennustepituuden

tuuliennusteiden

laadullista merkitystä vähentää se, että ennusteen käyttäjät ovat yksinkertaisesti
enemmän

kiinnostuneita

lyhyistä

kuin

pitkistä

ennusteista.

Merialueiden

tuuliennuste on tärkeimmillään alle 24 tunnin ennustepituuksilla – vaikka
Ilmatieteen laitos antaakin merialueiden tuulista ennakkovaroituksia 24–120 tunnin
päähän, pääpaino on aina lähivuorokauden sisään osuvilla varoituksilla.
Näistä syistä yli 72 tunnin ennustepituudet on päätetty rajata tämän tutkielman
ulkopuolelle. 72 tuntia valikoitui rajaksi siitä syystä, että raja on mielekästä asettaa
tasavuorokauden kohdalle – 72 tuntia vastaa kolmea vuorokautta. Näin eri
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ennustevuorokausien ja vuorokaudenaikojen välinen vertailtavuus säilyy paremmin.
Lisäksi 72 tuntia on viimeinen tasavuorokauden raja, jonka kohdalla Blendennusteen aika-askel on 1 tunnin mittainen. Neljännen vuorokauden kohdalla aikaaskel nousee jo 3 tuntiin.
3.3.2 Muokkaamattomien havaintojen poissulkeminen
Verifiointia

varten

potentiaalituulihavaintojen

kerättyyn
lisäksi

havaintoaineistoon
myös

alkuperäiset,

on

sisällytetty

jälkikäsittelemättömät

tuulihavainnot. Näitä kahta eri havaintotyyppiä verrattiin lyhyesti keskenään, ja
potentiaalituulen todettiin vastaavan ennustearvoja paremmin etenkin kovemmilla
tuulennopeuksilla (ks. kuva 3) ja avoimilla vesistösektoreilla (ks. taulukko 3), jotka
ovat tuuliennusteiden verifioinnin kannalta oleellisimpia osa-alueita. Koska Blendennuste ei oletettavasti itsessään suosi kumpaakaan havaintotyyppiä, nämä tulokset
tukevat

käsitystä,

että

potentiaalituuli

vastaa

todellisia

tuulennopeuksia

raakatuulihavaintoja paremmin. Tämän johdosta tarkempi raakatuulihavaintoihin
pohjautuva data-analyysi on päätetty jättää tämän tutkielman osalta tekemättä, ja
Blend-menetelmää keskitytään verifioimaan yksistään potentiaalituulihavaintojen
perusteella.

Kuva 3: Blend-ennusteen harhan (m/s) vertailua eri tuulennopeuksilla potentiaalituulija raakatuulihavaintojen välillä. Ennusteen harha on selvästi pienempi, kun ennustetta
verrataan raakahavaintojen sijaan potentiaalituulihavaintoihin, ja ero korostuu
suuremmilla tuulennopeuksilla.
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Taulukko 3: Blend-ennusteiden MAE-virheiden (m/s) erotus potentiaalituulihavaintojen
ja raakatuulihavaintojen välillä merialueittain eriteltynä. Positiiviset arvot (vihreällä)
indikoivat

eroa

potentiaalituulen

raakatuulihavaintojen

hyväksi;

hyväksi

keltaiset

arvot

ja

negatiiviset

indikoivat

(punaisella)

eron

olevan

pieni

(absoluuttinen ero alle 0,1 m/s). Jos Blend-ennustetta käytetään referenssinä
todelliselle

tuulennopeudelle,

potentiaalituuli

on

avomerisektoreilla

selvästi

raakatuulta parempi.
Merialue

Kaikki sektorit

Avomerisektorit

Muut sektorit

Perämeren pohjoisosa

0,32

0,36

-0,02

Perämeren eteläosa

0,22

0,28

-0,00

Merenkurkku

0,08

0,10

0,01

Selkämeren pohjoisosa

0,22

0,32

-0,07

Selkämeren eteläosa

0,34

0,50

-0,14

Ahvenanmeri

0,27

0,31

-0,05

Saaristomeri

0,03

0,04

-0,05

Suomenlahden itäosa

0,12

0,33

-0,21

Suomenlahden länsiosa

0,35

0,40

0,07

Pohjois-Itämeren itäosa

0,37

0,59

-0,07

Pohjois-Itämeren länsiosa

0,48

0,51

0,29

3.3.3 Epäedustavien havaintosektorityyppien poissulkeminen
Tutkielmassa verifioitava havaintoasemajoukko on valittu siten, että niiltä saatavat
havainnot vastaavat mahdollisimman hyvin avointen merialueiden tuuliolosuhteita.
Tästä huolimatta suuri enemmistö mukana olevista sääasemista käsittää avointen
vesistösektorien lisäksi myös esteellisiä vesistösektoreita, monesti myös avoimia
maastosektoreita. Näiden sektorien välisiä eroja tarkastellaan tässä kappaleessa sen
selvittämiseksi, onko tällaisilta havaintosektoreilta tulleita havaintoja mielekästä
ottaa mukaan verifioitavaksi.
Havaintojen

suodattamisella

tuulensuuntasektorien

perusteella

on

selviä

haittapuolia. Usein asemilla maastosektorit ja esteelliset vesistösektorit keskittyvät
tiettyyn ilmansuuntaan, mikä tarkoittaa tyypillisesti sääasemalta katsottuna juuri
mantereenpuoleista suuntaa. Näin ollen Pohjanlahdella sijaitsevista asemista
saatavista

havainnoista

poistuisi

havaintosektorisuodatuksen
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myötä

muita

ilmansuuntia suurempi määrä itätuulia, ja Suomenlahden havainnoista häviäisi
vastaavasti pohjoistuulia. Koska tuulennopeus ja tuulensuunta monissa tapauksessa
korreloivat selvästi keskenään, havaintojen poistaminen tietyltä ilmansuunnalta
vaikuttaisi myös havaintoaineiston tuulennopeusjakaumaan. Ongelma on toisaalta
läsnä myös silloin, jos tätä suodatusta ei tehdä, sillä jo yksin aseman sijainti vaikuttaa
tuulennopeuden ja -suunnan väliseen korrelaatioon. Tästä syystä asemavalikoimalla
on väistämättä jonkin verran vaikutusta myös verifioinnin tuottamiin tuloksiin.
Toinen huomionarvoinen sektoripohjaiseen suodatukseen liittyvä puoli on se, että
tuulensuunta sisältyy ainoastaan havaintopuolen dataan – Blend-ennuste ei itsessään
ota suoraan kantaa tuulen suuntaan. Suodatus sektorityypeittäin voidaan tehdä siis
ainoastaan havaintodatan perusteella. Jos Blendin taustalla olevat säämallit
ennustavat poissuodatetuille sektoreille systemaattisesti vääränsuuntaisia tuulia, voi
tällä olla teoriassa vaikutusta myös verifiointituloksiin. Tämän vaikutuksen
tarkistaminen on tämän tutkielman puitteiden ulkopuolella, mutta on perusteltua
olettaa, ettei säämallien ennustaman tuulensuunnan virheellä ja havaintosektorin
laadulla ole merkittävää yhteyttä.
Tutkielman

tavoitteiden

kannalta

on

tarkoituksenmukaista

minimoida

asemavalinnan vaikutus tuloksiin, ja kuvan 4 perusteella voidaan huomata Blendennusteen harhan riippuvan selvästi aseman avomerisektorien lukumäärästä, jos
sektorirajaus jätetään tekemättä. Jakauman mediaani on -0,6 m/s niillä asemilla,
joilla on vähintään 24 avomerisektoria, ja -0,2 m/s niillä asemilla, joilla
avomerisektoreita on vähemmän. Jos esteelliset vesistösektorit ja maastosektorit
puolestaan rajataan verifioinnin ulkopuolelle, jakaumat ovat huomattavasti
lähempänä toisiaan (mediaanit: -0,7 m/s ja -0,6 m/s).
Esteellisten vesistösektoreiden ja maastosektoreiden poissulkemisen hyvien puolien
katsottiin lopulta painavan mahdollisia haittoja enemmän. Tämä ratkaisu
keskimäärin syventää tuloksissa vallitsevaa negatiivista harhaa, mutta tekee
aineistosta yhtenäisemmän ja parantaa näin ollen sen vertailukelpoisuutta. Se myös
mukailee mittausasemien valintaa, jossa avointen vesistösektoreiden lukumäärä oli
yksi pääkriteereistä.
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Kuva 4: Vertailua Blend-ennusteen harhan (m/s) tiheysjakaumien välillä erilaisilla
rajauksilla. Ylemmässä kuvassa mukana ovat havainnot ainoastaan avoimilta
vesistösektoreilta, alemmassa kaikilta sektoreilta. Oranssi käyrä kuvaa jakaumaa sille
asemajoukolle, joilla on vähintään 24 avomerisektoria, sininen niitä asemia, joilla
avomerisektoreita on vähemmän kuin 24.
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4 TULOKSET
4.1 Numeeriset menetelmät
4.1.1 Harha (Bias/ME)
Sääennusteiden verifioinnissa harha eli bias on erittäin käyttökelpoinen suure siitäkin
huolimatta, ettei se suoranaisesti kuvaa ennustevirheen suuruutta, vaan suuntaa.
Harhan vaihtelu eri olosuhteissa kertoo usein ennusteen ongelmakohdista
selvemmin kuin absoluuttisesti mitattu virhe. Systemaattinen negatiivinen tai
positiivinen harha johtaa tyypillisesti myös suurentuneeseen absoluuttiseen
virheeseen.

Kuva 5: Blend-ennusteen harha (m/s) potentiaalituulihavaintoihin verrattuna eri
ennustetunneilla (x-akseli) ja havaituilla tuulenvoimakkuuksilla (värit).

Blend-ennusteessa todettavan harhan kannalta merkittävimmät tekijät ovat
ennustepituus ja havaittu tuulennopeus (kuva 5). Heikoimmilla, alle 4 m/s
tuulennopeuksilla harha on positiivinen, tätä suuremmilla tuulennopeuksilla
negatiivinen. Keskimäärin harha on negatiivinen – kaikista alle 72 tunnin ennusteista
laskettu keskiarvo on -0,65 m/s. Negatiivinen ennusteharha voimistuu havaitun
tuulennopeuden mukana siten, että harha on suurimmillaan kovilla tuulilla (14–20
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m/s) sekä myrskytuulilla (vähintään 21 m/s). Tämä ilmiö myös jonkin verran
korostuu pidemmillä ennustepituuksilla siten, että heikkojen tuulten positiivinen ja
kovien tuulten negatiivinen harha suurenevat ennustepituuden kasvaessa.
Loogisena selityksenä ennusteharhan ja havaitun tuulennopeuden väliselle
yhteydelle on tuulennopeuden yleisyysjakauma (esitetty kuvassa 6), jossa heikot
tuulet ovat jakauman yhdessä ääripäässä, ja kovat sekä myrskytuulet toisessa
ääripäässä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kovien tuulten
tapauksessa

on

aliennustamisesta

selvästi
kuin

todennäköisempää,

yliennustamisesta,

että

koska

ennustevirhe

heikommat

tuulet

johtuu
ovat

yksinkertaisesti paljon yleisempiä. Kyseessä ei varsinaisesti ole Blend-ennusteelle
uniikki ilmiö, vaan yleisemminkin tuulennopeusennusteissa esiintyvä ongelma (Beck
et al., 2014). On kuitenkin mahdollista, että Blendin konsensusennusteluonne
vaikuttaa ennustettuun tuulennopeusjakaumaan hajontaa vähentävästi, mikä
toteutuessaan voimistaisi harhaa jakauman molemmissa ääripäissä.

Kuva 6: Tilastolliset estimaatit havaittujen sekä ennustettujen tuulennopeuksien
tiheysfunktioista.
”ennustettua”

Analyysi

tarkoittaa

tuulennopeutta,

tässä

joka

on

tapauksessa
peräisin

ennustetunnille

Blendin

0

käyttämästä

havaintoanalyysistä. Mukana on myös 24 ja 48 tunnin (1 ja 2 vrk) päähän tehtyjen
ennusteiden jakaumat sekä itse havaintodatan jakauma.
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Blend-ennusteen harhan yhteyttä tuulennopeuden yleisyysjakaumaan voidaan
tarkastella vertailemalla havaittujen ja ennustettujen tuulennopeuksien jakaumia
keskenään (kuva 6). Tämä vertailu paljastaa nopeasti, että havaitut ja ennustetut
tuulennopeudet eivät ole keskenään täysin linjassa.
Havaintojakauman huippu eli tavallisin tuulennopeuden arvo on 6 ja 7 m/s välillä,
kun taas ennusteessa huippukohta sijaitsee 5 m/s kohdalla. Yleisesti ennusteessa 2–
7 m/s tuulet ovat yliedustettuja. Kaikki tätä suuremmat ja toisaalta pienemmät tuulet
ovat puolestaan aliedustettuja. Ero on varsinkin kovemmilla tuulilla huomattava –
12 m/s tuulennopeuden kohdalla havaintoja on 24 tunnin ennusteeseen nähden noin
1,32-kertainen määrä, 16 m/s kohdalla 1,65-kertainen määrä ja 20 m/s kohdalla yli
kaksinkertainen määrä. Tulos havainnollistaa aiemmin kuvailtua tuulennopeuden ja
negatiivisen harhan välistä yhteyttä.
24 tunnin ja 48 tunnin päähän kohdistuvien ennusteiden jakaumissa on havaittavissa
joitakin pieniä eroja. 48 tunnin ennusteen jakauma on erimerkiksi huipultaan
terävämpi ja ääripäiltään vastaavasti matalampi kuin 24 tunnin ennuste. Yleisesti
ottaen analyysihetken (”0 tunnin ennuste”) ja 24 sekä 48 tunnin ennusteiden
jakaumat ovat kuitenkin keskenään varsin samanmuotoisia ja -suuruisia, eli sama
harha on läsnä Blend-ennusteessa kutakuinkin samanlaisena aina ennusteen
alkuhetkestä saakka. Analyysihetken tuulennopeusarvot ovat kuitenkin peräisin
Blendin käyttämästä havaintoanalyysistä eivätkä varsinaisesta laskettavasta
ennusteesta, mikä voisi viitata siihen, että Blendissä esiintyvä harha olisi ainakin osin
peräisin ennusteen pohjalla olevasta analyysistä.
Analyysin ja ennusteen harhat vaikuttavat olevan yhteydessä toisiinsa myös
asematasolla tehdyn vertailun perusteella (kuva 7). Asemittain laskettu harha on
kaikilla ennustepituuksilla negatiivinen ja vaihtelee asemakohtaisesti noin -0,1 m/s
ja -1,1 m/s välillä. Huomionarvoista on se, että harhan asemakohtainen vaihtelu on
huomattavasti suurempaa kuin eri ennustepituuksilla laskettujen harhojen vaihtelu.
Analyysihetken harha on kaikilla mittausasemilla lähes sama kuin 24 ja 48 tunnin
ennusteiden harhat. Tämä tukee aiemmin esitettyä hypoteesia Blend-ennusteen ja
analyysin harhojen välisestä yhteydestä.
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Kuva 7: Mittausasemakohtainen vertailu analyysin (eli 0 h ennusteen), 24 h ennusteen
sekä 48 h ennusteen harhoista (m/s). Harha on kaikilla asemilla keskimäärin
negatiivinen, joten x-akselin nollakohta on sijoitettu kuvan oikeaan reunaan. Palkkien
pituus kuvaa siis negatiivisen harhan suuruutta eli sitä, kuinka paljon ennustetut tuulet
ovat keskimäärin heikompia kuin havaitut tuulet. Asemat on lueteltu potentiaalituulen
mediaaniarvon mukaisessa järjestyksessä siten, että keskimäärin heikkotuulisin
asema (Oulu Vihreäsaari Satama) on listattu ylimpänä ja kovatuulisin (Kökar Bogskär)
alimpana. Asemakohtaiset mediaanipotentiaalituulen arvot on ilmoitettu lukuarvoina.

Syy analyysiharhan ja ennusteharhan väliselle yhteydelle voi mahdollisesti liittyä
Blendin laskennassa käytettävään harhankorjausalgoritmiin. Algoritmi pyrkii
minimoimaan ennusteharhan, mutta se toimii sillä oletuksella, ettei analyysissä ole
merkittävää harhaa suuntaan tai toiseen. Tällöin analyysissä piilevä harha säilyy
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myös ennusteessa, mikä tarkoittaisi sitä, että pienentämällä havaintoanalyysin
harhaa pystyttäisiin samalla pienentämään myös Blend-ennusteen harhaa.
Kuvassa 7 mittausasemat on järjestetty mediaanipotentiaalituulen mukaisesti siten,
että heikkotuulisimmat asemat sijaitsevat listan yläpäässä ja kovatuulisimmat
alapäässä. Harha kuitenkin näyttää vaihtelevan y-akselin suunnassa lähinnä
satunnaisesti. Nähdään siis, että harhan asemakohtainen vaihtelu ei ole peräisin
asemien tuulennopeushavaintojen suuruuseroista, vaikka kuvan 5 perusteella
tuulennopeus on harhan vaihteluissa keskeinen tekijä. Tarkempi tarkastelu paljastaa,
etteivät muutkaan yleiset muuttujat, kuten vuodenaika, vuorokaudenaika tai
tuulensuunta kykene selittämään tätä vaihtelua. Näin ollen vaikuttaa siltä, että
harhaa tarkasteltaessa analyysin ja Blend-ennusteen toimivuus riippuu suoraan itse
mittausaseman maantieteellisistä olosuhteista, kuten rannikon läheisyydestä ja siitä,
miten hyvin eri säämallien näkemys näistä olosuhteista vastaa todellisuutta.
4.1.2 Absoluuttinen virhe (MAE) ja keskineliövirheen neliöjuuri (RMSE)
Absoluuttinen virhe (MAE-virhe) ja keskineliövirheen neliöjuuri (RMSE-virhe) ovat
yleisimmin käytettyjä verifiointisuureita, koska ne kuvaavat ennusteen osuvuutta
suoraan yhdellä luvulla ja ovat tästä syystä intuitiivisia ja helppokäyttöisiä. Niiden
ohella on kuitenkin perusteltua käyttää myös muita verifiointisuureita, jotta
ennusteen toimivuudesta saadaan mahdollisimman laaja kokonaiskuva.
Kuten aiemmin tarkastellun harhan kohdalla havaittiin, myös MAE- ja RMSEvirheet riippuvat voimakkaasti ennustepituudesta ja havaitusta tuulennopeudesta
(kuva 8). MAE- ja RMSE-virheiden kuvaajat kertovat pääpiirteissään samaa asiaa –
tuulennopeuden ja ennustepituuden kasvaessa myös keskimääräinen virhe kasvaa.
RMSE-virhe on kuitenkin laskentatavastaan johtuen aina MAE-virhettä suurempi ja
painottaa suurien ennustevirheiden merkitystä. Tästä syystä RMSE-virheessä
ennustepituuden ja tuulennopeuden vaikutus näkyvät hieman MAE-virhettä
selvemmin. Varsinkin tuulennopeusjakauman ääripäissä (kaikkein heikoimmat ja
kaikkein kovimmat tuulet) suuret ennustevirheet ovat kohtalaisiin ja navakkoihin
tuuliin verrattuna todennäköisempiä, minkä seurauksena niiden RMSE-virheet ovat
verrattain suuria.
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Kuva 8: Blend-ennusteen MAE- ja RMSE-virheet (m/s) potentiaalituulihavaintoihin
verrattuna eri tuulenvoimakkuuksilla (värit) ennustetunnin funktiona (x-akseli).

Ennustepituuden kasvu vaikuttaa erisuuruisiin tuulennopeuksiin hieman eri tavalla.
Ennustepituuden kasvusta johtuva ennustevirheen kasvu näkyy voimakkaammin
kaikkein heikoimmissa ja kovimmissa kuin lähellä klimatologista keskiarvoa olevissa
tuulissa (vrt. kuva 6). Ensimmäisen noin 32 ennustetunnin ajan heikot tuulet ovat
paremmin ennustettavissa kuin kohtalaiset tuulet, mutta tämän jälkeen heikkojen
tuulten keskimääräinen ennustevirhe nousee suuremmaksi sekä MAE- että RMSEvirheellä mitattuna. Taustalla on harhassa tapahtuva muutos – heikkojen ja kovien
tuulten

harha

muuttuu

kuvan

5

mukaisesti

ennustepituuden

kasvaessa

voimakkaammin kuin kohtalaisten ja navakoiden tuulten harha. Käytännössä siis
heikoimmilla ja kovimmilla tuulilla suurten ennustevirheiden mahdollisuus kasvaa
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ennustepituuden mukana enemmän kuin lähellä keskimääräistä tuulennopeutta
olevilla tuulilla.
Ennustevirheessä on havaittavissa vaihteluita muidenkin kuin ennustepituuden ja
tuulennopeuden tasoilla tarkasteltaessa. Ennustevirhe vaihtelee selvästi mm.
vuorokaudenajan, vuodenajan ja havaitun tuulensuunnan mukaan. Usein näidenkin
vaihteluiden taustalla on tosin keskimääräisessä tuulennopeudessa eri olosuhteissa
tapahtuvat muutokset, mutta kaikkia vaihteluita tuulennopeus ei selitä. MAEvirheen ja harhan vuodenaikais- ja vuorokaudenaikaisvaihteluita sekä näiden
yhteyttä tuulennopeuden vaihteluihin valotetaan kuvassa 9.
Blend-ennusteen

MAE-virhe

vaihtelee

selvästi

sekä

vuodenajan

että

vuorokaudenajan mukaan, ja merkittävä osa näistä vaihteluista on linjassa
tuulennopeuksissa

havaittavien

muutosten

kanssa.

Vuodenaikaistasolla

tarkasteltuna MAE-virhe on selkeästi suurimmillaan talvisin ja pienimmillään
kesäisin. Taustalla on keskimääräisessä tuulennopeudessa esiintyvä vaihtelu –
talvien suuri virhe selittyy muita vuodenaikoja suuremmilla tuulennopeuksilla,
kesien pieni virhe taas muita vuodenaikoja heikommilla tuulilla. Toisaalta kevättä ja
syksyä vertailtaessa tilanne on päinvastainen, sillä syksyisin tuulihavainnot ovat
kovempia kuin keväisin, mutta virheet ovat tästä huolimatta syksyllä hieman kevättä
pienempiä. Selitys tähän piilee mahdollisesti sääoloissa, sillä kylmä meri sotkee
keväisin rajakerroksen stabiilisuusoloja, mikä heikentää tuulen ennustettavuutta
verrattuna syksyyn.
MAE-virheellä on myös vuodenajoittain vaihteleva vuorokausisykli. Talvella virhe
pienenee iltapäivisin ja suurentuu iltaisin, keväällä ja kesällä virhe on puolestaan
pienimmillään aamuisin ja suurimmillaan iltapäivisin. Nämä muutokset vastaavat
varsin hyvin tuulennopeuden vaihteluja, sillä keskimääräisen tuulennopeuden
minimit osuvat yksiin MAE-virheen minimien ja tuulennopeuden maksimit MAEvirheen maksimien kanssa. Myös joitakin epäjohdonmukaisuuksia on – syksyisin
ennustettavuuden

pitäisi

olla

tuulennopeuden

vuorokausisyklin

mukaan

parhaimmillaan yöllä, mutta todellisuudessa virheet ovat keskimäärin pienimmillään
suunnilleen keskipäivän aikoihin (n. 9–11 UTC).
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Kuva 9: Potentiaalituulen nopeuden (ylimpänä) ja MAE-virheen (keskellä) sekä harhan
(alimpana) vaihtelut vuodenajan ja vuorokaudenajan mukaan (yksikkö m/s).
Vuodenaika on esitetty värein kuukausittain luokiteltuna (joulu-helmi, maalis-touko,
kesä-elo ja syys-marras) ja vuorokauden aika x-akselilla ennustetunnin mukaan. 0 UTC
(vasemmalla) ja 12 UTC (oikealla) -ajanhetkiltä ajetut ennusteet on eritelty
vuorokausisyklin havainnollistamiseksi. Tämä merkitsee esimerkiksi sitä, että
ennustetunnin 36 kohdalla 0 UTC-ajon ennuste- sekä havaintoarvot ovat iltapäivältä klo
14–15 Suomen aikaa, 12 UTC-ajon kohdalla puolestaan aamuyöltä klo 2–3. Ennusteajojen
syklit poikkeavat toisistaan siis 12 tunnin verran.
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Sama tarkastelu voidaan tehdä MAE-virheen lisäksi harhan vaihteluille.
Vuodenaikaisvaihtelu on harhan osalta keskimääräiseen tuulennopeuteen nähden
varsin odotetun kaltainen. Negatiivinen harha on selvästi pienimmillään kesäisin
(kun tuulennopeudet ovat heikoimmillaan) ja suurimmillaan talvisin (kun
tuulennopeudet ovat kovimmillaan).
Harhan vuorokausivaihtelu sen sijaan ei vastaa tuulennopeuden vaihteluita
käytännössä lainkaan. Tuulennopeuden vuorokausivaihtelu on nimittäin selvästi
vuodenaikaisvaihtelua heikompaa ja epäsäännöllisempää, ja sen maksimit ja
minimit osuvat eri vuodenaikoina eri vuorokaudenaikoihin. Tästä huolimatta
harhan vuorokausivaihtelu on vuodenaikaisvaihteluun nähden erittäin voimakasta
ja säännöllistä, sillä absoluuttisesti pienin harha ajoittuu vuodenajasta riippumatta
aina iltapäivälle klo 12 UTC, absoluuttisesti suurin harha puolestaan yön tunneille.
Ilmiö on erityisen näkyvä kesäisin, jolloin negatiivinen harha on öisin jopa yli
kaksinkertainen iltapäiviin nähden. Ilmiön tausta on hieman epäselvä – syy voi olla
esimerkiksi stabiilisuusolosuhteiden vaihteluissa – mutta sen olemassaolo viittaa
melko vahvasti siihen, että joko itse Blend-ennuste tai havaintoanalyysi toimii
harhan kannalta paremmin päivisin kuin öisin.
Myös havaittu tuulensuunta aiheuttaa jonkin verran vaihteluita ennustevirheessä (ks.
kuva

10).

Tuulensuunnista

erottuvat

etenkin

pohjoistuulet

ja

toisaalta

kaakkoistuulet. Pohjoistuuliksi havaittujen tuulten osalta Blend on onnistunut
selvästi muita tuulensuuntia huonommin, kaakkoistuulien osalta puolestaan
paremmin, etenkin 24:ää tuntia pidemmillä ennustepituuksilla. Kumpikaan edellä
mainituista

tuulensuunnista

ei

ole

tarkasteltavassa

aineistossa

ainakaan

huomattavan harvinainen (kaikista havainnoista pohjoistuulia on 8,0 prosenttia,
kaakkoistuulia 11,8 prosenttia), joten pelkällä sattumalla eroa ei pysty selittämään.
Toisaalta myöskään tuulennopeuden vaihtelut eivät selitä edellä esitettyjä
anomalioita, sillä havaitut tuulennopeudet ovat keskimäärin kovimmillaan, kun tuuli
puhaltaa lounaan (7,9 m/s) tai etelän (7,5 m/s) suunnalta ja heikoimmillaan tuulen
puhaltaessa koillisesta (6,5 m/s) tai idästä (6,5 m/s). Tämän perusteella keskivirheen
pitäisikin

olla

suurimmillaan

lounaistuulilla

ja

pienimmillään

itätuulilla.

Pohjoistuulen suuressa ennustevirheessä on ilmeisesti kyse aliennustamisesta, sillä
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Kuva

10:

Blend-ennusteen

MAE-virheessä

(m/s)

tapahtuvat

muutokset

ennustetunneittain ja tuulensuunnittain tarkasteltuna.

pohjoisensuuntaisille tuulihavainnoille laskettu harha on -0,85 m/s, kun muilla
tuulensuunnilla harha vaihtelee -0,52 m/s:n ja -0,75 m/s:n välillä. Kaakkoistuulille
laskettu harha sen sijaan ei juuri poikkea muista tuulensuunnista.
Tuulensuuntapohjaisten

anomalioiden

taustalla

voivat

olla

tuulensuuntien

säätilanneluonteiset eroavaisuudet – esimerkiksi pohjoistuulia havaitaan merialueilla
erityisesti etelä-pohjoissuuntaisesti liikkuvien matalapaineiden yhteydessä, joiden
ennustamisessa säämalleilla on usein vaikeuksia. Toisaalta huomionarvoista on se,
ettei Blend itsessään ennusta tuulensuuntaa, ja tuulensuuntatarkastelu pohjautuu
yksistään havaintoihin. Vaikkei tämän pitäisi suoranaisesti heijastua minkään tietyn
tuulensuunnan ennustevirheeseen muita enemmän, se rajoittaa tuulennopeuden
pohjalta tehtyjen verifiointijohtopäätösten tarkkuutta.
Potentiaalituulien RMSE-virheiden tarkastelussa Blend-ennuste toimii suhteellisen
hyvin verrattuna kahteen Ilmatieteen laitoksen eniten käyttämään säämalliin (kuva
11). Suomen merialueilla Blend-ennusteen RMSE-virhe on keskimäärin noin 0,1
m/s pienempi kuin ECMWF- ja MEPS-malleilla (24 tunnin ennuste – ECMWF 1,72
m/s; MEPS 1,68 m/s; Blend 1,59 m/s). Maa-alueiden tuuliennusteita tarkasteltaessa
Blendin etu malleihin nähden lähes kaksinkertaistuu (24 tunnin ennuste – ECMWF
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Kuva 11: Kolmen eri tuulennopeusennusteen (ECMWF, MEPS, Blend) keskimääräinen
RMSE-virhe

(m/s)

vesistösektoreilla

kuukausittain
aikavälillä

kaikilla

helmikuu

Suomen
2020

–

merisääasemien
huhtikuu

2022

avoimilla
(x-akseli).

Asemavalikoima on jonkin verran laajempi kuin tässä tutkielmassa käytetty, mutta
maasektorien ja esteellisten vesistösektoreiden poisrajaamisen tuloksena aineistot
ovat hyvin samantyyppisiä. Kuva Ilmatieteen laitoksen sisäiseltä verifiointisivustolta.

1,25 m/s; MEPS 1,20 m/s; Blend 1,05 m/s; ei kuvallista esitystä). Blend-ennusteen
RMSE-virhe on siis malleja pienempi sekä meri- että maa-alueilla, ja maa-alueilla ero
on selvempi. Tämä johtunee pääosin siitä, että maa-alueilla tuulet ovat keskimäärin
merialueita heikompia, ja Blendin toimivuus on tällöin itse malleihin verrattuna
parempi.
On syytä huomata, että yksiulotteinen RMSE-virhevertailu ei kerro koko totuutta
ennusteiden toimivuudesta, vaan viestii pikemminkin yleiskuvasta. Blendin hyvää
vertailutulosta

ei

siis

kannata

tulkita

pitäväksi

todisteeksi

menetelmän

ylivertaisuudesta yksittäisten mallien ennusteisiin nähden. Blend-ennusteen
ongelmat käyvät ilmi etenkin seuraavassa alaluvussa käsiteltävien kategoristen
verifiointimenetelmien valossa.

4.2 Kategoriset menetelmät
Kategorisilla verifiointimenetelmillä voidaan punnita tuuliennusteen kykyä ennustaa
tietyn kynnyksen ylittäviä tuulia, ja tämän johdosta ne soveltuvat erityisen hyvin
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merialueille annettavien tuulivaroitusten paikkansapitävyyden arviointiin. Näin
kategoriset menetelmät täydentävät numeeristen menetelmien avulla rakennettua
yleiskuvaa ennusteen toimivuudesta.
Yksi tärkeimpiä tuulennopeuden kynnysarvoja on kovan tuulen raja. Suomessa
kovalla tuulella tarkoitetaan nopeudeltaan vähintään 14 m/s olevaa tuulta, ja
samainen 14 m/s toimii talvikaudella (marras-huhtikuussa) myös merialueiden
tuulivaroitusten

alarajana.

Blend-ennusteen

toimivuutta

kovien

tuulien

ennustamisessa selvitetään kategoristen verifiointimenetelmien valossa kuvassa 12.

Kuva 12: Kategoriset verifiointisuureet (FB, HR ja FAR) eri ennustepituuksilla 13,5 m/s
kynnysarvolla. Aikasarjoja on tasoitettu 24 tunnin juoksevalla keskiarvolla.

Yli- ja aliennustamista mittaava ”frequency bias” (FB) on ihannetilanteessa tasan 1.
Tämä kuvaa tilannetta, jossa vääriä hälytyksiä (”false alarm”) on tarkalleen yhtä
paljon kuin ennusteesta puuttuneita, mutta silti toteutuneita tapauksia (”miss”).
Kuvassa 12 FB:n arvo on kuitenkin jo analyysihetkellä selvästi alle 1, ja pienenee
vielä ennustepituuden kasvaessa. Tämä tarkoittaa sitä, että ”miss”-kategoriaan
luokiteltavia ennusteita on ollut huomattavasti ”false alarm” -kategoriaa enemmän,
ja näin ollen kovien tuulten esiintyvyyttä on ennusteessa aliarvioitu varsin rankasti.
Tämä näkyy osaltaan myös ”hit raten” (HR) ja ”false alarm ration” (FAR) tuloksissa.
HR mittaa havaituista kynnyksen ylittävistä tuulista niiden tapausten osuutta, jotka
ovat ylittäneet kynnyksen myös ennusteessa, joten sitä voitaisiin nimittää esimerkiksi
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osumatarkkuudeksi. HR:n arvo on ensimmäiset 24 ennustetuntia noin 0,6:n luokkaa,
laskien kolmannen ennustevuorokauden loppuun mennessä noin 0,4:ään. Tämä
tarkoittaa kääntäen sitä, että toteutuneista kovista tuulista jää kokonaan
ennustamatta ennustejakson alussa noin 40 prosenttia ja kolmannen vuorokauden
lopussa 60 prosenttia. Tulos on varoituskäytön kannalta epäihanteellinen ja alittaa
selvästi Ilmatieteen laitoksen tuulivaroitusten tarkkuudelle asettamat tavoiterajat.
Tätä vastoin Blend-ennusteen FAR-tulos on varsin hyvä, eli verrattain pieni. FAR
kuvaa ennusteen herkkyyttä antaa vääriä hälytyksiä, ja näiden osuus on Blendennusteessa kovia tuulia tarkasteltaessa varsin vähäinen. FAR vaihtelee noin 0,15:n
ja 0,25:n välillä siten, että FAR kasvaa ennustepituuden mukana. Keskimäärin siis
vain viidennes Blendin ennustamista kovista tuulista jää toteutumatta, joten niissä
harvoissa tapauksissa, kun Blend kovia tuulia ennustaa, ne useimmiten myös
toteutuvat. Ennustekäytön kannalta olisi kokonaisuuden kannalta todennäköisesti
kuitenkin parempi, jos Blend ennustaisi kovia tuulia jonkin verran herkemmin ja FB
olisi lähempänä ihannetulosta (1,0). Tällöin FAR huonontuisi jonkin verran, mutta
vastaavasti HR-tulos paranisi.

Kuva 13: Kategoriset verifiointisuureet (FB, HR ja FAR) eri ennustepituuksilla 17,0 m/s
kynnysarvolla. Aikasarjoja on tasoitettu 24 tunnin juoksevalla keskiarvolla.

Kun kategorisen verifioinnin kynnysrajaa nostetaan hieman ylemmäksi (17 m/s) ja
tarkastellaan aiempaa kovempia tuulia, Blend-ennusteen tulos pysyy pääpiirteissään
melko samanlaisena (ks. kuva 13). 17 m/s ylittävien tuulten ennustettavuus
35

heikkenee ennustepituuden kasvaessa jonkin verran 14 m/s ylittäviä tuulia
selvemmin. HR on heikentynyt noin 0,1–0,2 yksikön verran, ja myös FAR on
muuttunut likimain saman verran huonompaan suuntaan (ts. noussut). FB alittaa
ihannetuloksen

(1,0)

tuulennopeusluokkaan

entistä
nähden

selvemmin,
voimakkaammasta

mikä

viestii

alempaan

aliennustamisesta.

Blend-

ennusteen käytettävyys onkin näin kovien tuulten kohdalla jo huono. Suurin osa 17
m/s ylittävistä tuulihavainnoista puuttuu kyseistä havaintoa vastaavasta ennusteesta
jo pienillä ennustepituuksilla. Kahta vuorokautta suuremmilla ennustepituuksilla
FAR on suurempi kuin HR, eli väärien hälytysten osuus ennusteista on suurempi
kuin ennustettujen tapausten osuus kaikista toteutuneista tapauksista.
Syventävämpi tarkastelu paljastaa kategorisissa suureissa varsin huomattavia
vuodenaikaiseroja. Kuvassa 13 käytetyllä 17 m/s kynnyksellä HR:n keskiarvo koko
tarkasteltavalta 0–71 tunnin ennustepituudelta on talvella 0,28, keväällä 0,20, kesällä
0,08 ja syksyllä 0,42. Ennusteen osumatarkkuus on siis kesällä muita vuodenaikoja
huomattavasti heikompi, syksyllä puolestaan parempi. Kesän heikkoon tulokseen
vaikuttanee kovien kesätuulten harvinaisuuden lisäksi myös se, että kovimmat tuulet
liittyvät kesäisin joissakin tapauksissa konvektioon, jonka ennustettavuus on
paikallisella tasolla hyvin heikko. Toisaalta verifioitava aineisto kattaa ainoastaan
kaksi vuotta, ja yli 17 m/s tuulet ovat ylipäätään melko harvinaisia, joten yksittäisten
tapausten vaikutus tuloksiin on suurehko. Vuodenaikaisvaihtelu voi siis selittyä
ainakin osin myös sattumalla.
Myrskytapauksia eli vähintään 21 m/s tuulennopeuksia osuu verifioitavalle kahden
vuoden jaksolle hyvin rajallinen määrä. Tuloksissa (esitetty tarkemmin kuvassa 14)
näkyy voimakkaasti yksittäistapausten vaikutus – Blend on esimerkiksi ennustanut
myrskytapauksia onnistuneesti lähes pelkästään syksyisin. Verifiointitulokset ovat
tämän johdosta epätarkkoja, eikä kovin luotettavia johtopäätöksiä ole mahdollista
tehdä. Myrskykynnystä käytettäessä Blend-ennusteen HR vaihtelee pääosin 0,1:n ja
0,3:n välillä. FAR on tällä kynnyksellä sen sijaan hieman 17 m/s kynnystä parempi
– kahden ensimmäisen ennustevuorokauden ajan Blendin myrskyennusteet ovat
olleet vääriä hälytyksiä ainoastaan 10–20 prosenttia kaikista kerroista.
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Kuva 14: Kategoriset verifiointisuureet (FB, HR ja FAR) eri ennustepituuksilla 20,5 m/s
kynnysarvolla. Aikasarjoja on tasoitettu 24 tunnin juoksevalla keskiarvolla.

Kuva 15: Kategoriset verifiointisuureet (FB, HR ja FAR) eri ennustepituuksilla 10,5 m/s
kynnysarvolla, kun tarkastellaan havaintoja aikavälillä 1. toukokuuta – 31. lokakuuta.
Tämä vastaa kesäkaudella annettavien veneilyvaroitusten kriteereitä. Aikasarjoja on
tasoitettu 24 tunnin juoksevalla keskiarvolla.

Erikoistapauksena

voidaan

tarkastella

kesäkaudella

annettavia

veneilijöille

suunnattuja tuulivaroituksia (ns. huomautukset veneilijöille). Varoituksen kriteerinä
on vähintään 11 m/s tuulennopeus toukokuun alun ja lokakuun lopun välisenä
aikana. Kuva 15 esittää Blend-pohjaisten veneilyvaroitusten tarkkuutta. Tulos on
matalammasta kynnyksestä huolimatta hyvin samankaltainen ympärivuotiseen
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kovan tuulen tulokseen verrattuna (vrt. kuva 12). Syy on todennäköisimmin
tarkastelukauden

keskimäärin

heikommissa

tuulennopeuksissa

–

11

m/s

tuulennopeus on kesällä tuulennopeuden yleisyysjakauman yläpäässä siinä missä 14
m/s tuulennopeus on ympärivuotisessa tarkastelussa.
Kokonaisuutena Blend-ennusteen tulos on kategoristen verifiointimenetelmien
valossa kaukana ihanteellisesta siitäkin huolimatta, että suoraviivainen RMSEvirheen vertailu hyväksi todettuihin ECMWF- ja MEPS-säämalleihin osoittautui
Blendille edulliseksi. Blend-ennusteen tarkkuudessa tuulijakauman yläpäässä on
paljon parannettavaa. Heikkoa ”hit rate” -tulosta voisi parantaa vähentämällä Blendennusteessa vallitsevaa negatiivista harhaa tai muuttamalla Blendin laskutapaa siten,
että malleissa esiintyvät kovat tuulet jäisivät lopputulokseen herkemmin. Näin
pystyttäisiin ennustamaan keskimäärin hieman aiempaa kovempia tuulia.
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET
Tässä

tutkielmassa

on

selvitetty

Blend-jälkikäsittelymenetelmällä

tuotetun

tuulennopeusennusteen toimivuutta Suomen merialueilla numeerisia ja kategorisia
verifiointimenetelmiä käyttäen. Jotta tulokset olisivat mahdollisimman edustavia ja
yleiskäyttöisiä,

tuulennopeusennuste

on

verifioitu

käyttäen

alkuperäisten

tuulihavaintojen sijasta jälkikäsiteltyjä potentiaalituulihavaintoja. Havaintoaineisto
on rajattu koskemaan ainoastaan 25:n säähavaintoaseman avointen vesistösektorien
suunnalta mitattuja havaintoja, ja ajallisesti on tarkasteltu vain kolmelle
ensimmäiselle ennustevuorokaudelle tehtyjä ennusteita.
Blend-ennusteen

verifiointitulokset

ovat

viestiltään

melko

kaksijakoisia.

Yksinkertaisimmilla verifiointisuureilla, kuten absoluuttisella keskivirheellä (MAEvirhe) ja keskineliövirheen neliöjuurella (RMSE-virhe) tarkasteltuna Blend-ennuste
on yleisesti ottaen varsin tasalaatuinen ja erottuu edukseen myös käytössä olevien
ECMWF- ja MEPS-mallien tuulennopeusennusteisiin verrattuna. Toisaalta Blend
yliarvioi melko raskaastikin heikkojen, n. 2–7 m/s tuulien esiintyvyyttä kovien
tuulten kustannuksella. Seurauksena ennusteen harha on keskimääräistä kovemmilla
tuulilla säännönmukaisesti negatiivinen, ja kaikkein kovimmat tuulet jäävät Blendennusteista hyvin usein puuttumaan. Ennusteen varoituskäyttökelpoisuutta
mittaavilla kategorisilla verifiointisuureilla Blendin tulos onkin monilta osin
epätyydyttävä. Toisaalta niissä melko harvoissa tapauksissa, joissa kovia, yli 14 m/s
tuulia Blend-ennusteesta löytyy, niiden voi useimmiten luottaa myös toteutuvan.
Puutteistaan huolimatta Blend-menetelmä on kokonaisuutena varsin lupaava, ja
ennusteessa ilmenevät ongelmat ovat todennäköisesti korjattavissa systemaattisen
luonteensa myötä. Teoriassa Blend-ennusteen tulos voisi parantua jopa äärimmäisen
yksinkertaisella tuulennopeutta lisäävällä kertoimella, ja lähes varmasti parempaan
lopputulokseen päästäisiin selvittämällä jatkotutkimuksilla tarkemmin Blendennusteen harhan juurisyitä sekä mukauttamalla ennusteen tuulennopeusjakauma
vastaamaan paremmin havaittujen tuulennopeuksien jakaumaa. Tämänhetkisessä
tilassa

Blendin

tuulennopeusennuste

ei

kuitenkaan

sovellu

kovin

hyvin

operatiiviseen käyttöön, tai ainakaan merialueiden tuulivaroitusten perustaksi.
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