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ALKUSANAT

Vesistötulvat ja niiden torjunta ovat perinteisesti olleet Suomessa toistuvan huomion 
kohteena. Viime vuosina myös rankkasateiden aiheuttamat taajamatulvat ovat yhä 
useammin nousseet esiin vahinkojen aiheuttajina. Kiinnostusta on lisännyt se, että 
ilmastonmuutoksen on ennustettu lisäävän rankkasateita ja näin myös niiden aihe-
uttamia vahinkoja. 

Suomen ympäristökeskuksessa järjestettiin keväällä 2004 eri asiantuntijatahojen 
kesken seminaari, jossa käsiteltiin hulevesiä ja niiden aiheuttamia taajamien tulva-
ongelmia. Seminaarissa todettiin, että hulevesitulviin liittyy monenlaisia esimerkiksi 
veden määrään, pois johtamiseen, laatuun, vastuisiin ja lainsäädäntöön kuuluvia ky-
symyksiä, joita olisi tarpeen selvittää. Seminaarin jälkeen päädyttiin siihen, että ensi-
sijaisesti tulisi päivittää tiedot rankkasateiden määrästä ja toistuvuudesta sekä arviot 
ilmastonmuutoksen vaikutuksista sateisiin. Suomen ympäristökeskus, Ilmatieteen lai-
tos ja Teknillinen korkeakoulu laativatkin näitä kysymyksiä koskevan kolmivuotisen 
hankesuunnitelman (RATU), jolle saatiin rahoitus maa- ja metsätalousministeriöltä 
ja ympäristöministeriöltä. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 400 000 euroa, josta puolet 
katettiin omarahoitusosuudella. Hanketta koordinoi Suomen ympäristökeskuksen 
vesivarayksikkö. Hankkeen projektiryhmän työskentelyyn osallistuivat hankkeen 
vastuullinen johtaja Markku Ollila, projektisihteeri Jari Silander, Kirsti Jylhä, Jarmo 
Koistinen, Heikki Tuomenvirta, Tuomo Karvonen ja Juha Aaltonen.

Tämä julkaisu on RATU -hankkeen loppuraportti, jossa on esitetty yhteenveto 
hankkeesta ja sen keskeisistä tuloksista. Julkaisun ovat toimittaneet Jari Silander ja 
Markku Ollila. Hankkeesta valmistuneet muut julkaisut ja osaprojektien raportit on 
esitetty johdannossa.

Kiitämme hankkeen seurantaryhmään osallistuneita Jorma Kaloista, Jukka Berg-
mania ja Aulis Tynkkystä (Ympäristöministeriö) sekä Ville Keskisarjaa (Maa- ja metsä-
talousministeriö). Kiitämme aivoriiheen, haastatteluihin ja seminaariin osallistuneita 
sekä kyselyyn vastanneita henkilöitä, mm. Timo Nikulainen (Pöyry Oyj), Kimmo Hell 
(Ramboll Finland Oy), Perttu Hyöty (Finnish Consulting Group Oy), Jussi Kauppi 
(Suomen Kuntaliitto) ja Tuomo Heinonen (Helsingin Vesi).

Kiitämme Lassi-Pekka Lainetta uhrautuvasta työstä arkistoidun tutkamittausai-
neiston avaamisessa, Seppo Sakua ilmastotietokannan vuorokautisten sademittariha-
vaintojen tilastollisista laskuista, Achim Drebsiä vanhojen sademittausten analyysistä, 
Pentti Piristä luvun 5 kartta-aineistojen tuottamisesta, Markus Peuraa neuvoista 
ROPO-ohjelmiston parametrisoinnissa ja Kimmo Ruosteenojaa Suomen keskimää-
räisen sadeilmaston muuttumista koskevien malliskenaarioiden laatimisesta. Kes-
kusteluihin oikean toistuvuuden laskentamenetelmän löytämiseksi sekä jakaumien 
mallintamiseksi funktioilla osallistui useita asiantuntijoita eri tutkimuslaitoksista. 
Heistä haluamme erityisesti kiittää Heikki Lokkia (Helsingin yliopisto).

Hankkeessa käytetyt ilmastomalliajojen aineistot ovat peräisin useista kansainvä-
lisistä läh teistä (WCPR CMIP3 -arkisto, PRUDENCE-hankkeen tiedonjakelukeskus, 
SMHI:n Rossby-keskus). Kiitämme ilmastomallitusryhmiä mahdollisuudesta hyö-
dyntää näitä aineistoja. 

Lisäksi kiitämme Helsingin ja Vaasan vesilaitoksia sekä Riihimäen ja Vantaan 
kaupunkeja, jotka tarjosivat tutustumiskäyntikohteita hankkeelle. Kiitämme myös 
Maa- ja Vesitekniikan Tuki Ry:tä saamastamme rahallisesta tuesta ohjelmistokoulu-
tukseen.
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1   Johdanto

Suomalaisista noin 80 % asuu kaupungeissa. Kaupungistuminen jatkuu ja sen myötä 
asvaltoitujen alueiden määrä kasvaa, jolloin pintavalunta lisääntyy voimakkaasti. 
Rakennettujen alueiden sadevesien viemäröintiä on kuitenkin vaikea tehostaa, joten 
tulvavahinkojen riski kasvaa. 

Taajamien ongelmana ovat myös ilmastonmuutoksen myötä Suomessa kasvavat 
sademäärät ja lisääntyvät rankkasateet. Sateet runsastuvat talvella kesää enemmän, 
mutta rankkasateita ei kuitenkaan esiinny talvella niin usein kuin kesällä. Runsaim-
mat sateet voimistuvat kesällä enemmän kuin keskimääräiset sademäärät, mikä osal-
taan lisää taajamatulvien esiintymisriskiä.

Nykyiset sade- ja kuivatusvesijärjestelmät eivät ole olleet riittävän tehokkaita 
osittain sen takia, että rankkasateiden todennäköisyysjakauman mukaisia suurimpia 
sateita on mahdollisesti Suomessa aliarvioitu. Viime vuosina rankkasateet ovat yhä 
useammin aiheuttaneet taajamissa tulvavahinkoja.

Hulevesirakenteiden mitoitus Suomessa perustuu 1960-luvulla julkaistuihin sa-
dannan toistuvuusarvoihin, jotka on laadittu sademittareiden antamien tietojen pe-
rusteella. Rankkasateet ovat yleensä varsin pienialaisia, joten ne osuvat harvoin 
sademittareiden kohdalle. Näin ollen on mahdollista, että suunnittelussa käytetyt 
sademäärät ovat todellista pienempiä.

Ilmatieteen laitos on tallettanut säätutkan perusteella jatkuvia, 15 tai 5 minuutin 
välein mitattuja sadantahavaintoja koko maan alueelta vuodesta 2000 alkaen. Tämän 
valtavan havaintomäärän perusteella on mahdollista saada ratkaisevasti sademittari-
havaintoja kattavampi kuva rankkasateiden määristä ja esiintymisestä. Vaikka tässä 
projektissa käytetyt vuosien 2000 - 2005 havainnot käsittävät vain kuuden vuoden 
jakson, voidaan olettaa, että siihen sisältyy myös erittäin rankkoja paikallisia sateita, 
joten kuva sateista muodostuu kattavaksi.

Hulevesirakenteet ovat yleensä kalliita ja niiden uusiminen vaikeaa. Hulevesira-
kenteiden tulisikin olla toimintakykyisiä kymmenien vuosien ajan. Ilmastonmuu-
toksen ennusteiden mukaan sadanta kasvaisi merkittävästi jo noin viidenkymmenen 
vuoden kuluessa. Näin ollen tässä hankkeessa pidettiin tärkeänä tutkia ilmastonmuu-
toksen vaikutuksia rankkasateisiin, jotta tämä voitaisiin ottaa huomioon hulevesijär-
jestelmien suunnittelussa.

Saatujen tulosten vaikutuksien arvioimiseksi valittiin kaksi koealuetta, joilla so-
vellettiin hulevesimallia. Niiltä saatujen tulosten perusteella oli myös mahdollista 
paremmin pohtia hankkeen johtopäätöksiä ja projektin tulosten käytäntöön sovel-
tamista.
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1.1  
Taajamatulvat
Taajamissa esiintyy rankkasateiden aiheuttamia tulvia, sillä taajamien hulevesira-
kenteita ei ole suunniteltu johtamaan pois kaikkein rankimpien sateiden vesiä. Ta-
vanomainen mitoitusperuste on keskimäärin kerran kahdessa vuodessa esiintyvä 
10 minuuttia kestävä sade. Näin ollen sattuu varsin usein, että hulevesirakenteiden 
kapasiteetti ylittyy, jolloin vedet virtaavat kaduilla ja ojat tulvivat. Hulevesiraken-
teiden mitoittamisessa ei ole täysin yhtenäistä linjaa, vaan mitoituksesta on erilaisia 
ohjeita ja oppaita, ja eri kunnissa käytetään erilaisia mitoitusperusteita. Käytännössä 
hulevesirakenteiden mitoitus on kompromissi rakentamiskustannusten ja aiheutuvi-
en haittojen ja vahinkojen välillä.

Käytännössä joka vuosi jossakin päin maata esiintyy vahinkoja aiheuttavia taaja-
mien rankkasadetulvia. Vahingot aiheutuvat lähinnä veden valumisesta kellareihin 
ja siitä johtuvasta rakenteiden ja tavaroiden vaurioitumisesta. Porissa satoi poikke-
uksellisen paljon elokuussa 2007. Sade oli ennätyksellinen ja yksittäisissä sademit-
tauksissa mitattiin jopa yli 100 millimetrin sademäärä noin kolmen tunnin aikana. 
Sateen seurauksena vesivahingoista kärsi yli tuhat kiinteistöä ja alikulkutunneleita 
oli veden vallassa. Vahinkojen kokonaismäärä on arviolta 20 miljoonaa euroa (Porin 
kaupunki 2008), joista vakuutukset korvaavat yli 8 miljoonaa euroa (Finanssialan 
keskusliitto 2008).

Rankkasateiden aiheuttamien taajamatulvien vahinkoriskistä on tehty varsin vä-
hän arvioita. Vuonna 2000 valmistuneeseen Suurtulvaselvitykseen (Ollila ym. 2000) 
sisältyi kolmen alueellisen ympäristökeskuksen tekemät arviot kahdeksan taajaman 
vahingoista keskimäärin kerran 250 vuodessa esiintyvällä rankkasateella. Niiden 
perusteella arvioitiin, että koko maassa tällaiset vahingot olisivat yhteensä noin 50 
milj.€. Esimerkiksi Porin kaupunkia ei julkaisussa ole tarkasteltu mahdollisena rank-
kasadetulvakohteena.

Tällaisiin tulviin varautuminen on ongelmallista, koska rankkasade voi osua mihin 
vain. Taajamatulvia voi myös esiintyä milloin vain, mutta yleensä pahimmat taajama-
tulvat esiintyvät heinä-elokuussa. Lisäksi taajamatulva voi kehittyä hyvin nopeasti, 
jopa alle puolessa tunnissa, joten varautumisaikaa on hyvin vähän. Viranomaiset 
ovat suunnitelleet säätutkiin perustuvien yleisten rankkasadevaroitusten antamista, 
mutta toistaiseksi sellaisia ei ole vielä käytössä.

Jo rakennetuilla alueilla tällaisten tulvien aiheuttamien vahinkojen torjumiseen 
on varsin vähän keinoja, koska sadevesiviemäreitä ei yleensä voida vaihtaa suurem-
miksi. Olisi tärkeätä pitää olemassa olevat sadevesiviemärit ja tulvauomat kunnossa. 
Kuntien ja viemärilaitosten tulisi selvittää etukäteen vastuita ja torjuntamahdolli-
suuksia. Rakennettavilla alueilla voidaan käyttää esimerkiksi kosteikkoja ja imeytyk-
sen mahdollistavia pintarakenteita sekä väljempää hulevesirakenteiden mitoitusta. 
Yksityisten asukkaiden tulisi huolehtia siitä, että riskialttiissa kohteissa ei säilytetä 
kellarissa tai katutason tiloissa arvokasta vedestä vaurioituvaa omaisuutta, ja viemäri 
tulisi tarvittaessa varustaa takaiskuventtiilillä.

1.2  
Hankkeen tavoitteet
Tämän hankkeen keskeisenä tavoitteena oli laatia vuosien 2000 - 2005 säätutkaha-
vaintojen perusteella eri suuruisille alueille ja maantieteellisille paikoille sadannan 
toistuvuuskäyrät, joita voitaisiin käyttää sade- ja kuivatusjärjestelmien mitoittamisen 
perusteena. 
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Toinen keskeinen tavoite oli arvioida ilmastonmuutoksen vaikutuksia rankkasa-
teisiin seuraavan 50 - 100 vuoden kuluessa. Koska erityisesti sadevesiviemäreiden 
mutta muidenkin hulevesirakenteiden tulisi toimia vähintään yhtä pitkän ajanjakson, 
on hyvin perusteltua, että hulevesiratkaisujen suunnittelussa ja mitoittamisessa otet-
taisiin ilmastonmuutoksen arvioitu vaikutus huomioon.

Kolmantena keskeisenä tavoitteena on ollut tarkastella erilaisten hulevesimallien 
soveltuvuutta Suomen oloihin ja soveltaa niitä koealueille ottaen huomioon myös 
ilmastonmuutoksen vaikutus.

1.3  
Hankkeen aikana laaditut osaselvitykset  
ja julkaisut
Hankkeen aikana on laadittu seuraavat osaraportit, jotka on laitettu Internet-sivus-
tolle http://www.ymparisto.fi/hulevesi.

1. Hulevesijärjestelmät Suomessa ja kansainvälisesti – nykytila ja kehitystarpeet. 
Topi Tiihonen, 29.1.2007. 101 s.

2. Taajamahydrologiamallien vertailu, Juha Aaltonen 30.10.2006. 61 s.
3. Taajamahydrologian mallien testaus, Karvonen, T. ja Tiihonen T. Teknillinen 

korkeakoulu, vesitalouden ja vesirakennuksen laboratorio 17.08.2006. 41 s.
4. Alustava suunnitelma mallien soveltamisesta Vallikallion koealueella, Juha 

Aaltonen 23.1.2007. 8 s.
5. Luonnos uusien rankkasadejakaumien esitysmuodoksi, Jari Silander ja Mark-

ku Ollila 17.1.2007. 16 s.
6. Tutkahavaintojakson ilmastollisen edustavuuden esiselvitys; Heavy rainfall 

events in Finland based on gauge measurements, Andrea Vajda ja Kirsti Jylhä, 
Finnish Meteorological Institute 1.2.2006. 10 s.

7. Haastattelut ja tutustumiskäynnit – Jari Silander, Markku Ollila ja Juha Aalto-
nen 9.5.2006. 5 s.

Myöhemmin näihin viitataan nimellä osaraportti ja osaraportin numero, esimer-
kiksi Osaraportti 1.

Hankkeen aikana on laadittu kolme opinnäytetyötä (Aaltonen 2008; Tiihonen 2007; 
Kilpeläinen 2006), pidetty kahdeksan konferenssiesitelmää (Aaltonen ja Silander 2008; 
Silander ym. 2007; Jylhä ym. 2007a; Jylhä ym. 2007b; Koistinen ym. 2006; Koistinen 
ym. 2007; Koistinen ym. 2008; Peura ym. 2006, kaksi lehtiartikkelia (Ollila ja Silander 
2006; Silander ym. 2008), yksi tieteellinen artikkeli (Kilpeläinen ym. 2008) sekä kaksi 
julkaistua raporttia (tämä julkaisu sekä tulossa oleva erillisjulkaisu rankkasadejakau-
mista IL:n julkaisusarjaan). Lisäksi on osallistuttu useisiin seminaareihin.
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2    Hulevesijärjestelmät Suomessa  
ja kansainvälisesti

RATU -projektin yhtenä osatavoitteena oli vertailla hulevesijärjestelmiä ja niiden 
mitoitusperusteita Suomessa ja kansainvälisesti. Tästä aiheesta on valmistunut eril-
linen raportti (Osaraportti 1), ja tässä luvussa on esitetty raportin yhteenveto. Lisäksi 
tehtiin tutustumiskäyntejä, joiden yhteydessä tehtiin haastatteluita (Osaraportti 7). 
Tiihosen raportissa on esitelty yksityiskohtaisesti eri maissa käytettäviä taajamien kui-
vatusjärjestelmiä, menetelmiä sekä järjestelmien mitoitusperusteiden määräytymistä. 
Vertailukelpoisen tiedon saamiseksi tutkimusalue rajattiin viiteen maahan, eli USA, 
Kanada, UK, Ruotsi ja Australia. Raportissa käsitellään myös kylmien olosuhteiden 
ja ilmastonmuutoksen mahdollisesti tuomia vaikutuksia hulevesien hallintajärjes-
telmiin.

Tutkimus rajattiin pääasiassa hulevesien määrään liittyviin tekijöihin ja näkökoh-
tiin, mutta myös hulevesien laatuasioita käsiteltiin välillisesti. Tämä johtuu hulevesi-
en hallinnassa maailmalla jo pidemmän aikaa vallinneesta kehityssuunnasta soveltaa 
uusia vaihtoehtoisia menetelmiä (Best Management Practice, BMP), joissa hulevesien 
laadun hallintaa pidetään yhtä tärkeänä kuin hulevesien määrän hallintaa. Pyrki-
myksenä onkin vähentää molemmista aiheutuvia haittoja. Lisäksi BMP-ajattelussa 
korostetaan järjestelmien esteettisen vaikutelman merkitystä.

2.1  
Hulevesijärjestelmät Suomessa
Hankkeen aikana tehtyjen tutustumiskäyntien tavoitteena oli saada yleiskäsitys siitä, 
miten nykyisin eri tahot ovat varautuneet rankkasateiden aiheuttamiin taajamatulviin 
ja niiden torjuntaan sekä rakennetuilla että suunnitelluilla uusilla asuinalueilla. Tu-
tustumiskäyntien yhteydessä havaittiin, että tulvariskien huomioon ottamisessa sekä 
kaavoituksessa että rakentamissa on vielä parannettavaa, uusien hulevesijärjestelmi-
en suunnittelussa ja rakentamisessa voitaisiin edistää innovatiivisempia ratkaisuja. 
Lisäksi todettiin, että taajamien hulevesien laadullisten toimenpiteiden määrittämi-
nen voi olla tarpeen lähivuosina (Osaraportti 7). 

Suomessa viemäröintijärjestelmät voidaan jakaa kahteen pääryhmään: sekaviemä-
röinti ja erillisviemäröinti. Sekaviemäröinnillä tarkoitetaan viemäröintijärjestelmää, 
jossa hule-, jäte- ja kuivatusvedet johdetaan samoissa putkiviemäreissä toisiinsa se-
koittuneina. Tulvakynnysrakenteet ovat tunnusomaisia sekaviemäröinnille. Niiden 
kautta johdetaan osa viemäreissä tulvien aikana virtaavasta vedestä suoraan vesis-
töön sopivissa maastonkohdissa, jotta putkia ei koko viemäristön pituudelta tarvitsisi 
mitoittaa suurimpia virtaamia vastaaviksi. Sekaviemäröintiä käytetään yleisesti kau-
punkien tiheään rakennetuilla keskusta-alueilla. Se on ollut aikaisemmin pääasiallisin 
viemäröintimenetelmä, mutta siihen on viemäröitävän alueen laajentuessa nykyisin 
liitetty yhä enemmän erillisviemäreillä varustettuja alueita. Erillisviemäröinnillä tar-
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koitetaan viemäröintimenetelmää, jossa jätevesi johdetaan omassa putkiviemärissään 
ja hulevedet joko omassa erillisessä putkistossaan tai avoviemäreissä. Perustusten 
kuivatusvesi pyritään johtamaan hulevesiviemärissä, mikäli hulevesiviemäri on tätä 
tarkoitusta varten riittävän syvällä. Ellei putkitettua hulevesiviemäriä ole tai se on 
liian matalalla, salaojavedet johdetaan jätevesiviemäriin. (Suomen rakennusinsinöö-
rien liitto… 2004a.)

Erillisviemäröinti on edullisin viemäröintimenetelmä silloin, kun hulevedet voi-
daan johtaa avo-ojissa. Siinä ei yleensä esiinny rankkasateiden aiheuttamia kellari-
tulvia. Erillisviemäröinnin katsotaan olevan vesiensuojelun kannalta parempi kuin 
sekaviemäröinti, sillä puhdistamattomia jätevesiä ei johdeta suoraan vesistöihin, 
kuten sekaviemäröinnissä, jossa rankkasateiden aikana osa vedestä virtaa puhdista-
mattomana tulvakynnysten yli vesistöihin. 

Sekaviemäröinti on yleisesti halvempi toteuttaa kuin täydellinen erillisviemäröinti. 
Vesiensuojelutoimenpiteiden tehostuessa on alettu kiinnittää huomiota hulevesien 
sisältämään lika-ainekseen. Sekajärjestelmän tulvakynnysten yli suoraan vesistöön 
joutuvan jäteaineen määrä riippuu siitä laimennussuhteesta (jätevesi:hulevesi), joka 
on valittu tulvakynnyksen mitoituksen perusteeksi. Vesiensuojelun kannalta tilan-
netta voidaan pitää hyvänä, jos tulvakynnys alkaa päästää vettä vesistöön vasta, 
kun viemärin virtaama kasvaa 5 - 10-kertaiseksi kuivan sään virtaamaan verrattuna. 
Tällöin vettä menee suoraan purkuvesistöön yhteensä noin 3 - 5 vuorokauden ajan 
vuodessa, ja vesistöön suoraan päässeen jäteveden määrä nousee enintään yhteen 
prosenttiin vuotuisesta jätevesimäärästä. Nämä lukuarvot tarkoittavat tilanteita, jol-
loin koko alueella on sekaviemäröinti. Jos taajaman äärialueilla on erillisviemäröinti, 
kuten on tavallista, luvut ovat pienempiä. (Suomen rakennusinsinöörien liitto… 
2004a, 2004b.)

Suomen vesihuoltolaissa eikä muussakaan lainsäädännössä ole yksityiskohtaisia 
säännöksiä siitä, miten hulevesi- ja viemäriverkostot tulisi mitoittaa. Sadevesivie-
märin mitoitus perustuu Suomessa kesäsateiden aiheuttamaan suurimpaan virtaa-
maan, koska lumen sulamisesta aiheutuvat suurimmatkin valumat ovat oleellisesti 
pienempiä kuin sateista aiheutuvat valumat (Suomen rakennusinsinöörien liitto… 
2004b). Kunnallisen vesihuollon neuvottelukunnan ohjeissa on todettu, että alueilla, 
joilla tulvat ovat erityisen haitallisia, viemärit tulee mitoittaa siten, että ne toimivat 
padottamatta kerran 5 - 10 vuodessa toistuvalla sateella (Kunnallisen vesihuollon 
neuvottelukunta 1983).

Viemärien mitoituksen perustana Suomessa, kuten usein kansainvälisestikin, on 
mitoitussade. Mitoitussateella tarkoitetaan sitä suurinta vesimäärää, jonka välittö-
mäksi poisjohtamiseksi viemäri mitoitetaan. Mitoitussadetta ei siis yleensä valita 
sellaiseksi, että kaikkein rankimpien sateiden vedet mahtuisivat viemäreihin, vaan 
näiden suurimpien sateiden aikana sallitaan viemäreiden tulviminen ja lyhytaikai-
nen lammikoiden muodostuminen alaviin kohtiin. Kysymyksessä on siten toisaalta 
viemärien rakennuskustannusten ja toisaalta viemärien tulvimisesta aiheutuvien 
vahinkojen ja haittojen vertailu (Suomen rakennusinsinöörien liitto… 2004b; Suomen 
kuntatekniikan yhdistys 2003). 

Mitoitussade määritetään ottamalla huomioon sateen rankkuus, kestoaika ja tois-
tuvuus. Mitoitussateen suuruuteen vaikuttaa myös viemäröitävän alueen laatu sekä 
alueella olevat ja viemäreiden mahdollisesta tulvimisesta kärsimään joutuvat ra-
kenteet. Mitoitussateen kestoon vaikuttaa valuma-alueen koko, ja suurin virtaama 
saavutetaan yleensä silloin, kun rankkasateen kesto valitaan mitoituskohdan yläpuo-
lisen alueen suurimman virtausajan mukaan (Suomen kuntatekniikan yhdistys 2003). 
Pienellä paikkakunnalla ja maaseudulla käytetään usein pienempää mitoitussateen 
toistuvuutta kuin esimerkiksi kaupunkien keskusta-alueilla, koska edellisillä alueilla 
tulvimisen aiheuttamat vahingot ovat usein vähäisempiä. Toisaalta asiaan vaikuttaa 
myös viemäröintijärjestelmä. Erillisjärjestelmän hulevesiviemärien tulviminen ei 
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yleensä aiheuta vakavia häiriöitä, kun taas sekajärjestelmässä tulvat ovat oleellisesti 
haitallisempia.

Mitoitussateen kestoajaksi valitaan Suomessa yleensä 10 - 15 min. Sateen toistumis-
ajalla tarkoitetaan sellaista ajanjaksoa, jonka kuluessa määräsuuruinen sade tilastojen 
perusteella todennäköisesti esiintyy keskimäärin kerran. Mitoitussateen toistuvuus 
valitaan paikallisten olosuhteiden ja viemäröintimenetelmän perusteella. Suomessa 
mitoitetaan viemärit yleensä 1 - 3 vuoden väliajoin toistuvien sateiden mukaan. Esi-
merkiksi Helsingissä mitoitetaan sekajärjestelmän viemärit kerran kolmessa vuodessa 
toistuvan sateen mukaan. Kerran kolmessa vuodessa esiintyvän mitoitussateen kes-
ton ollessa 10 - 15 min sateen rankkuudeksi saadaan Helsingissä arviolta 130 - 150 l/s 
ha eli noin 0,8 mm/min. Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisun mukaan eril-
lisviemärit tulisi mitoittaa paikasta riippumatta kerran kahdessa vuodessa toistuvan 
10 minuutin rankkasateen mukaan, ja sekaviemäröintijärjestelmässä mitoitussateena 
käytetään kerran kolmessa vuodessa toistuvaa rankkasadetta. Esimerkiksi erillisvie-
märöinnin tapauksessa tämä tarkoittaisi määrää 125 l/s ha (Suomen kuntatekniikan 
yhdistys 2003).

2.2  
Hulevesijärjestelmät kansainvälisesti
Hulevesijärjestelmien suunnitteluun löytyy erilaisia näkemyksiä maasta riippuen, 
mutta maailmanlaajuisestikin yksi tärkeä näkökohta on kaikkialla sama: hulevesivie-
märit ovat kalliita rakentaa. Sen vuoksi yleisesti vallitsee pyrkimys alentaa huleve-
siverkostojen suunnittelu- ja rakentamiskustannuksia, mutta pitää silti järjestelmien 
palvelutaso sellaisena, että taajamatulvien riski pienenee ja kaupunkialueilla muo-
dostuvat pintavalunnat pysyvät hallinnassa.

Vaihtoehtoiset menetelmät eli BMP:t ovat käytännöllisiä torjuntatoimenpiteitä, 
joiden on todettu tehokkaasti minimoivan hulevesien laatuun liittyviä ympäristövai-
kutuksia (United States Environmental… 1999a, b). Vuonna 1990 EPA (United States 
Environmental Protection Agency) julkaisi säädökset, joissa osavaltioita, kuntia ja te-
ollisuuslaitoksia velvoitetaan laatimaan ohjelmia, joilla ehkäistä hulevesien haittavai-
kutuksia vastaanottavissa vesistöissä. Säädöksiin kuuluvat osana ohjeet rakentamisen 
aikaisen eroosion ja sedimentin kulkeutumisen ehkäisemiseksi (Ahponen 2003).

Nykyään BMP:t nähdään useampien menetelmien yhdistelmänä, joilla pyritään 
hallitsemaan sekä hulevesien huuhtomia saasteita että hulevesien huippuvirtaamia 
siten, että paikalliset hulevesien hallinnalle asetetut tavoitteet täyttyvät. Yleensä 
BMP:t luokitellaan kahteen ryhmään: rakenteellisiin ja ei-rakenteellisiin menetel-
miin. Sovellettu menetelmä riippuu yleensä käytettävissä olevasta tilasta, julkisesta 
hyväksynnästä, taloudellisista seikoista sekä tilanteeseen parhaiten sopivasta hal-
lintakeinosta (Villarreal 2005). Yleensä BMP:itä sovelletaan useampien menetelmien 
yhdistelminä, joiden päämääränä on pyrkiä vaikuttamaan virtaamiin jo niiden syn-
typaikoilla (engl. source-control).

Vaihtoehtoisia hulevesien hallintakeinoja sovelletaan vertailussa olleissa maissa 
selvästi enemmän kuin Suomessa. Tärkeimpänä erona suunnittelu- ja mitoitusoh-
jeissa Suomeen verrattuna on se, että hulevesien aiheuttamien huippuvirtaamien 
hallinnassa pyritään aina ensisijaisesti imeytykseen. Mielenkiintoista on myös se, 
että useissa ohjekirjoissa suunnittelukohteina olevien suurten alueiden (yleensä > 
0.25 km²) poikkeuksellisten tulvien varalle tehtyjä suunnitelmia arvioidaan ns. ala-
juoksu-analyysin (engl. downstream analysis) perusteella. Analyysin tavoitteena on 
varmistaa, että suunnittelun kohteena olevalle alueelle mitoitettava hulevesivarasto 
on riittävä. Arvioinnissa otetaan huomioon muutokset valuma-alueella sijaitsevien 
uomien virtaamissa ja vedenkorkeuksissa mitoitussateen tapahtuessa.
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Hulevesien aiheuttamia ravinnehuuhtoumia on tutkittu viime vuosina muissa 
maissa hyvinkin paljon, ja hulevesistä aiheutuva kuormitus on alettu tunnistaa tär-
keäksi pintavesiä saastuttavaksi tekijäksi. Vertailussa mukana olleissa maissa koko 
maata tiukasti koskevat hulevesiin liittyvät määräykset liittyvät ensisijaisesti veden 
laatuun. USA:ssa EPA antaa raja-arvoja ja vaatimuksia siitä, kuinka paljon hulevedet 
saavat sisältää mitäkin haitta-ainetta. Raja-arvoja ja vaatimuksia pyritään noudat-
tamaan eri menetelmin osavaltiotasolla sekä edelleen pienemmässä mittakaavassa 
aluetasolla EPA:n valvoessa asetettujen tavoitteiden toteutumista.
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3    Taajamien hulevesimallit ja niiden 
soveltuminen Suomen oloihin

3.1  
Hulevesimallit 
Mallinnuksen ensimmäisiin vaiheisiin kuuluu sen ongelman analysointi, johon mallin 
tai mallien on ajateltu tuovan apua. Tämä analyysi tulisi suorittaa sekä mallintajan 
että tulosten tarvitsijan (asiakas/tilaaja) näkökulmasta. Määritettäviä asioita ovat 
mm. aluerajaus, aikaskaala, mallinnuksessa huomioitavat fysikaaliset tapahtumat, 
kysymykset joihin mallilla haetaan vastauksia sekä tarkasteltavat skenaariot. Lisäksi 
laatuvaatimukset ongelmanratkaisun, tulosten, kalibroinnin ja tarvittavan asiantun-
tijuuden osalta tulisi päättää ennen varsinaiseen työhön ryhtymistä (Van Waveren 
ym. 1999). Edellisiin kysymyksiin saadut vastaukset määrittävät pitkälti sen, millaista 
mallia tehtävässä kannattaa käyttää. 

Mallinnettavien prosessien esitystapa on mallien luokittelun perimmäisiä kysy-
myksiä. Suurin osa hydrologiassa käytetyistä malleista sopii seuraavanlaiseen jaot-
teluun (Co-operative Research Centre… 2005):

•	 Empiiriset-,	regressio-	tai	ns.	black	box-mallit
•	 Käsitteellis-empiiriset	mallit
•	 Fysikaalisperusteiset	tai	prosessiperusteiset	mallit	

Black	box	–tyyppisten	mallien	tulokset	perustuvat	esimerkiksi	pitkistä	havainto-
sarjoista tehtyyn tilastolliseen analyysiin, kuten aikasarja-analyysiin, monimuuttu-
jaregressioon tai neuroverkolla suoritettuun laskentaan (Durand ym. 2002). Lähtö-
tietojen ja tulosten välillä tapahtuvista prosesseista ja syistä ei siten ole mahdollista 
saada tietoa (Co-operative Research Centre… 2005).

Käsitteelliset –empiiriset mallit ovat hyviä, kun käsitteellistetään valuma-alueen 
perusprosessit. Tällöin voidaan kuvata sadannan ja purkupisteen virtaaman välisiä 
prosesseja, kuten mm. evapotranspiraatiota sekä imeyntää. Pinta- ja kyllästymättö-
män kerroksen valunta otetaan huomioon sovitetuilla yhtälöillä, joilla ei ole fysikaa-
lista taustaa. (Co-operative Research Centre… 2005) Tämän mallityypin parametrien 
määrä on yleensä noin 2 - 5 kpl ja niiden arvot saadaan selvitettyä kalibroinnin avulla. 
Black	box	 -mallit	 ja	käsitteelliset	mallit	voivat	 tuottaa	hyvinkin	 tarkkoja	 tuloksia,	
mutta ne pätevät yleensä vain alueelle, jolta lähtötiedot on kerätty. Samoin tulosten 
ekstrapoloiminen havaintojen ääripäiden ulkopuolelle on riskialtista (Durand ym. 
2002).

Fysikaalisperusteiset tai prosessiperusteiset mallit otetaan käyttöön, kun mallissa 
käsiteltävien prosessien ja myös parametrien määrä kasvaa suureksi, jolloin käsit-
teellinen malli käy riittämättömäksi. Prosessiperusteiset mallit pyrkivät kuvaamaan 
veden liikkeen mahdollisimman oikein sen kaikissa olomuodoissa ja mahdollisissa 
väliaineissa, joita ovat esimerkiksi erilaiset huokoiset maalajit ja kasvien juuristot. 
(Co-operative Research Centre… 2005.)
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Edellä kuvattujen mallityyppien ominaisuuksia on esitetty kuvassa 3.1. Hulevesi-
mallit voidaan jakaa myös muiden ominaisuuksia perusteella ryhmiin (Osaraportti 
2).

Kuva 3.1. Mallityyppien ominaisuuksia prosessien esitystavan perusteella (Co-operative Research 
Centre… 2005).

3.2  
Hulevesimallien edut ja haitat
Yksinkertaisilla empiirisillä mitoitusmenetelmillä on yhä asemansa. Ne toimivat 
riittävällä tarkkuudella, kun kuivatuksen tarkoituksena on johtaa hulevedet mah-
dollisimman nopeasti pois alueilta ja kun mitoitettava kohde on riittävän yksinker-
tainen. Mallit voivat kuitenkin toimia tärkeinä päätöksentekoa tukevina työkaluina. 
Niiden avulla voidaan nopeasti ja kustannustehokkaasti selvittää kuivatusjärjeste-
lyvaihtoehtojen vaikutuksia ja käyttäytymistä erilaisissa olosuhteissa, sisältäen sekä 
alueiden että ilmaston muutokset. Lisäksi veden laadulliset tekijät ja hulevesien luon-
nonmukaisempi hallinta ovat vähitellen muodostumassa tärkeämmiksi tekijöiksi, ja 
niiden huomioon ottaminen yksinkertaisilla menetelmillä voi olla haastavaa ilman 
malleja. 

Hulevesijärjestelmien epävarmuuden arviointiin liittyy useita kohtia. Epävar-
muuksien ja etujen kunnollinen selvittäminen on perusteltua, koska kyseessä on 
pitkäikäinen ja kallis investointi. Epävarmuutta voi esiintyä mm. lähtötiedoissa (ha-
vainnot ja muut mittaukset), järjestelmässä (esimerkiksi viemärit oletetaan muo-
doiltaan, mitoiltaan ja asennukseltaan sellaiseksi kuin ne on mainittu), vaikutusten 
arvioinnissa ja tulevaisuuden kehityksen ennustamisessa. 

Mallinnuksen mahdolliset virheet voidaan jakaa kolmeen ryhmään: mallin raken-
teellisiin virheisiin, parametrien virheisiin ja mallin laskennan aikaisiin virheisiin. 
Kokonaisvirhe määritellään usein osavirheiden summana, mutta eri virhetyyppien 
vuorovaikutus tekee kokonaisvirheen määrityksen vaikeaksi. Tämä voidaan havain-
nollistaa esimerkiksi kalibroidulla mallilla, joka antaa täydellisiä tuloksia, mutta jonka 
parametrit poikkeavat merkittävästi niiden mitatuista arvoista. (Ewen ym. 2006.) 

Koska epävarmuuden merkitys on kasvanut hydrologisissa ja veden laatua käsit-
televissä malleissa ja päätöksenteossa, mallien hyvyysindikaattorit tarvitsevat muok-
kausta, jossa myös havaintojen epävarmuus olisi mukana (Harmel & Smith 2007). 

Mallin monimutkaisuus kasvaa

Riippuvuus havainnoista mallia tehdessä kasvaa

Kasvava luottamus prosessien ymmärtämisestä

Riippuvuus havainnoista mallin kalibroinnissa kasvaa
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Sadanta-valuntamalli kalibroidaan käyttämällä lähtötietona mitattua sadantaa 
ja muuttamalla tiettyjä mallin parametreja, jotta valunta vastaisi mahdollisimman 
tarkasti havaittua (Akan & Houghtalen 2003). Kunnollinen kalibrointi ja validointi 
vaatii sadannan ja valunnan havaintoja vähintään kuuden sadetapahtuman osalta 
valuma-alueen olennaisista kohdista, ja tämä korostuu, mikäli malli perustuu em-
piirisiin algoritmeihin. Ewen ym. (2006) muistuttavat kuitenkin, että myös fysikaa-
lisperusteisten mallien käyttäjät turvautuvat usein kalibrointiin.

Kalibrointi tulisi suorittaa sitä suuretta vastaan, josta havainnot on tehty. Tästä voi 
aiheutua ongelmia, jos mallia kalibroidaan vedenkorkeuksista johdettujen virtaami-
en ja niistä saatavien tilavuuksien mukaan. Tällainen pakottava tilanne voi syntyä 
esimerkiksi silloin, kun vedenkorkeuksiin vaikuttaa mallin ulkopuolelta tuleva pa-
dotus jota ei voida mallilla ottaa huomioon. Kalibrointi on sitä luotettavampaa mitä 
kattavammin kohteesta on havaintoja. Havaintoja voidaan rikastaa sekä pidentämällä 
ajallista kestoa että tekemällä niitä useista kohdista. 

Kun käytetään mallin hyvyyttä kuvaavia menetelmiä, tulee olla tietoinen, mitä 
havaintoja ja laskettuja arvoja niiden saamiseksi on käytetty, mille kyseinen mene-
telmä on herkkä ja miten sitä pitää tulkita. Tämä on erityisen tärkeää käytettäessä 
useampia hyvyyskriteerejä, sillä nämä voivat liittyä niin läheisesti toisiinsa, että 
tulos vääristyy (Weglarczyk 1998). Yleisesti käytettyjä mallin hyvyyttä mittaavia 
lukuja ovat mm. havaittujen ja laskettujen vesitilavuuksien ja virtaamien erotus aika-
askeleittain tai kumulativiisesti sekä hydrografien pinta-alojen erotus. Tilastollisten 
menetelmien lisäksi myös visuaalisella tarkastelulla on yhä asemansa, sillä se antaa 
monesti käytännöllisemmän kuvan mallin suoriutuvuudesta ja potentiaalista (Green 
& Stephenson 1986).

Kalibroinnin lisäksi olennaista on mallin validointi, jossa kalibroitujen paramet-
rien sopivuutta testataan aineistoon, jota ei ole käytetty kalibrointiin. Sanotaan, että 
mallin antamat tulokset ovat korkeintaan yhtä laadukkaita kuin mallin kalibroinnin 
onnistumisaste. Taulukossa 3.1 on esitetty esimerkki laskettujen virtaamien hyvyy-
destä havaittuihin arvoihin nähden. Muita tavoitetasoja ovat mm. huippuvirtaamien 
määrällinen ja ajallinen täsmääminen tietyllä tasolla sekä havaitun ja lasketun kumu-
latiivisen tilavuuden täsmääminen. 

Taulukko 3.1. Laskettujen virtaamien hyvyys havaittuihin verrattuna Westonin (2000) mukaan.

Taso Kriteeri
Erinomainen 95 % lasketuista virtaamista on 5 % sisällä mitatuista arvoista
Hyvä 95 % lasketuista virtaamista on 10 % sisällä mitatuista arvoista
Kohtalainen 95 % lasketuista virtaamista on 15 % sisällä mitatuista arvoista
Heikko Yllä olevia heikommat tulokset

3.3  
Hulevesimallien soveltaminen Suomen  
olosuhteisiin
Kaupallisten mallien soveltaminen Suomen olosuhteisiin vaatii muutamia erityis-
huomioita. Moni malli sisältää valmiita mitoitus- ja tyyppisateita, joiden muoto ei 
välttämättä sovellu sellaisenaan käytettäväksi. Sateen muodon voi useimpiin ohjel-
miin syöttää myös manuaalisesti. Myös sateesta poistuvat häviöt, kuten imeyntä ja 
haihdunta, vaativat tarkastelua, jos menetelmät perustuvat vieraaseen ilmastoon ja 
maalajimäärityksiin. Kuten sadantaan, myös näihin ominaisuuksiin voi useimmiten 
vaikuttaa omilla asetuksillaan.

Pohjoisen ilmaston erityispiirteisiin kuuluvat pakkasjaksot ja lumi voivat myös 
vaatia taajamahydrologiamallilta erityisominaisuuksia. Kaupallisten mallien kyky 
käsitellä lunta perustuu mm. ilman lämpötilaan, tuulen nopeuteen ja lumen kykyyn 
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varastoida vettä. Myös lumikerroksen alla olevan pinnan läpäisevyys voidaan mää-
rittää kuten myös lumenluonnin yhteydessä tapahtuva massojen siirtely. Taajama-
tulvien kannalta lumikerroksen merkitys on kuitenkin vähäinen. Lunta suuremman 
uhkan muodostaa jää, joka voi tukkia kaivojen kannet ja sitä kautta aiheuttaa pai-
kallisia tulvia.   
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4    Kesäsateiden ajalliset ilmastolliset 
piirteet sademittariaineiston 
perusteella

RATU-hankkeen yhtenä osatehtävänä oli luoda vertailu- ja tausta-aineistoa säätutka-
havaintoihin perustuvia rankkasadejakaumia ja niiden hyödyntämistä varten. Tämän 
vuoksi hankkeessa tutkittiin kesäsateita luvussa 6 esiteltävien tutkamittausten lisäksi 
myös sademittarihavaintojen avulla. Seuraavaksi tarkastellaan sateiden ajallisia il-
mastollisia piirteitä sademittariaineistoihin perustuen. Kohdassa 6.5 palataan vielä 
näihin tuloksiin kesät 2000 - 2005 kattavan tutkamittausjakson sadeilmastollisen 
edustavuuden arvioimiseksi. Kesäsateiden alueelliset piirteet sademittariaineistojen 
nojalla ovat puolestaan aiheena luvussa 5.

4.1  
Sateen synty ja sadetyypit
Taajamatulvia mahdollisesti aiheuttaakseen sateen on kestettävä samalla alueella 
riittävän pitkään riittävän voimakkaana. Sateen kestoon ja intensiteettiin vaikuttaa 
voimakkaasti sateen syntytapa. Sade on seurausta vesihöyrypitoisen ilman jäähty-
misestä, mikä lähes aina aiheutuu nousevasta liikkeestä. Noustessaan ilma jäähtyy, 
jolloin vesihöyry lopulta tiivistyy pilvipisaroiksi tai jääkiteiksi, joista suotuisissa 
olosuhteissa muodostuu sadetta. Pystyliike säätelee sateen jakaumaa, kestoa ja in-
tensiteettiä. 

Sade voidaan jakaa kolmeen perustyyppiin syntytapansa perusteella:
1. Laaja-alainen rintamasade
2. Konvektiivinen kuurosade
3. Orografinen sade.

Laaja-alainen rintamasade syntyy, kun säärintamien yhteydessä ilma joutuu pako-
tettuun liikkeeseen pitkin kaltevaa rintamapintaa. Lämpimässä rintamassa nousuliike 
on hidasta, ja sade on laaja-alaista sekä suhteellisen tasaista. Kylmään rintamaan 
liittyvä sade on lämpimän rintaman sateeseen verrattuna rankempaa, alueellisesti 
suppeampaa ja lyhytkestoisempaa. Konvektiivinen kuurosade syntyy, kun maanpin-
nan lähellä oleva lämmennyt ilma kohoaa ylöspäin ja jäähtyy. Lopulta tiivistymisen 
kautta seuraa sadetta. Konvektiivinen nousuvirtaus on nopeaa, ja konvektiivinen 
kuurosade on suhteellisen rankkaa. Yksittäiset konvektiosolut ovat vaakasuunnassa 
suhteellisen pieniä, sade on alueellisesti suppea-alaista ja lyhytkestoista. Usein kui-
tenkin kuurosade aiheutuu eri-ikäisistä tai peräkkäisistä konvektiosoluista, ja sateen 
intensiteetit vaihtelevat suuresti pilven eri osien välillä. Orografinen sade syntyy, 
kun liikkuva ilmamassa joutuu pakotettuun nousuliikkeeseen maastoesteen vuoksi. 
Suomessa korkeuserot ovat pieniä, joten orografisia sateita ei suoranaisesti esiinny, 
mutta pienikin maaston nousu voi vaikuttaa sateen alueelliseen jakaumaan (Solantie 
& Pirinen 2006). 
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Voimakkaimmat lyhytkestoiset sateet ovat tyypillisesti luonteeltaan konvektiisia 
kuurosateita. Myös rintamasateissa voi toisinaan esiintyä paikalliseen konvektiivi-
suuteen liittyvää rankkaa sadetta (esimerkiksi kesän 2004 sateet). Toisaalta jos sade-
alue liikkuu hitaasti tai pysyy lähes paikallaan, jolloin sade kestää pitkään, sademäärä 
voi kertyä suureksi, vaikka sade ei olisi erityisen voimakasta. 

4.2  
Sademittareiden aineisto ja sen käsittely
Kesäsateiden ajallisia ilmastollisia piirteitä tutkittiin kahden eri aineiston pohjalta. 
Ensinnäkin tarkasteltavina olivat sadekeräysastioilla mitatut vuorokautiset sademää-
rät viidellä havaintoasemalla vuosina 1961 - 2005. Toiseksi selvitettiin piirtävän sade-
mittarin 50-vuotisen aineiston perusteella kesäsateiden alle vuorokautisia piirteitä, 
luoden näin vertailuaineistoa tutkamittaustuloksille ja myös aiemmille vastaaville 
tuloksille. Näiden kahden aineiston lisäksi RATU-hanke hyödynsi hieman laajem-
paan sadekeräinaineistoon perustuvia rinnakkaishankkeen tuloksia (Venäläinen ym. 
2007a, 2007b, 2008, 2009).

Vuosien 1961 - 2005 touko-syyskuun vuorokausisademääriä tarkasteltiin seuraavil-
la havaintoasemilla: Helsinki-Vantaa, Jyväskylä, Kuopio, Kauhava sekä Sodankylä. 
Havaintoaineisto jaettiin kolmeen jaksoon: 1961 - 1990, 1971 - 2000 ja 2000 - 2005. 
Jokaiselta ajanjaksolta selvitettiin sademäärän keskiarvo, suhteelliset esiintymisti-
heydet, 50., 95. ja 99. prosenttipisteet, rankkasadepäivien lukumäärä (R≥20mm/vrk) 
sekä suurin havaittu vuorokausisademäärä. 

Sadetapahtumaksi määritellään yhtäjaksoinen sadanta, joka tulee vaakasuoralle 
pinnalle. Sadetapahtumaa edeltää ja seuraa sateeton jakso, jonka minimikestona 
käytettiin tässä tutkimuksessa 5 minuuttia. Rankkojen sateiden tutkimiseen sadepiir-
turin aineistosta liittyy suurempi epätarkkuus kuin keskimääräisten ilmastollisten 
suureiden tarkasteluun. Mittalaite on usein liian hidas ja epätarkka, kun vettä tulee 
lyhyessä ajassa paljon, joten tuloksia tulkittaessa on niiden suurehko epätarkkuus 
pidettävä mielessä. 

4.3  
Rankkojen sateiden esiintyminen 
Runsaimmat sateet ajoittuvat kesään, jolloin ilma on lämmintä ja voi sisältää paljon 
kosteutta (Liljequist 1962). Tämä ilmenee myös kuukausisademääriä tarkastelemalla. 
Todennäköisyys, että heinäkuu tai elokuu on vuoden sateisin kuukausi, on Etelä-
Suomessa (leveyspiiri ≤ 65°) yli 80 % ja Pohjois-Suomessakin noin 70 %. Lokakuun 
sademäärä on vuoden suurin alle 3 %:n ja toukokuun noin 1 %:n todennäköisyydellä. 
Talvikuukausina todennäköisyys jää vielä pienemmäksi (Uppala 1978).

Sademittariverkostolla havaitut yli 100 mm suuruiset vuorokausisademäärät ovat 
Suomen ilmasto-oloissa hyvin harvinaisia. Vuosina 1931 - 2005 niitä on mitattu Suo-
messa alle 50 kertaa (tarkemmin luvussa 5). Yksittäisellä havaintoasemalla tämänsuu-
ruisen vuorokausisademäärän toistuvuusajaksi on arvioitu yli 100 vuotta (Venäläinen 
ym. 2007a, 2007b). Suomen vuorokausisademäärän ennätys, 198 mm, mitattiin Es-
poon Lahnuksessa 21.7.1944. Helsingin Kaisaniemen mittausaseman suurin vuoro-
kausisademäärä, 79.3 mm, mitattiin 24.7.1993. Suomen rankin sade vuorokaudessa ja 
sitä lyhyemmässä ajassa on noin 10 prosenttia maailman rankimmista arvoista. 

Ollakseen sademäärältään merkittävä lyhytkestoisen sateen on oltava intensitee-
tiltään hyvin voimakas, kun taas pidempikestoisten, rankoiksi määriteltyjen sateiden 
keskimääräinen intensiteetti on selvästi pienempi (Kilpeläinen 2006). Ilmatieteen 



20  Suomen ympäristö  31 | 2008

laitoksessa käytettävä rankkasateen raja-arvoasteikko (taulukko 4.1) pohjautuu Ran-
takransin (1967) määrittelemiin rajoihin. Raja-arvoasteikossa rankoiksi määritellyt 
intensiteetit eivät kuitenkaan ole harvinaisia, sillä kuten seuraavassa nähdään, ne 
toistuvat yhdellä mittauspaikalla tyypillisesti joitakin kertoja kesässä.

Jakson 1961 - 2005 aikana vuorokausisademäärä ylitti rankan sateen rajan, 20 mm/
vrk, keskimäärin 0 - 8 kertaa vuodessa tutkituilla viidellä havaintoasemalla (kuva 4.1). 
Yleisesti ottaen 6 - 7 % vuorokausisademääristä ylitti 20 mm/vrk rajan. Suurin osa 
näistä rankoista sateista, eli noin 3.5 - 4.5 %, sijoittui sademääräluokkaan 20 - 30 mm 
(kuva 4.2). Merkittävää trendiä rankkojen sateiden esiintymisessä ei havaittu.

Taulukko 4.1 Ilmatieteen laitoksessa käytettävät rankkasateen raja-arvot  
(Ilmatieteen laitos). 

Aika Sademäärä (mm) Aika Sademäärä (mm)
5 min 2.5 4 h 10
30 min 5.5 12 h 15
60 min 7 24 h 20

Kuva 4.1. Rankkasadepäivien (R≥20mm/vrk) lukumäärän vuosittainen vaihtelu Helsingissä ja Jyväs-
kylässä touko-syyskuussa ajanjaksolla 1961-2007.
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Helsingissä kesien 1951 - 2000 sateista noin 3 % ylitti keskimääräisellä intensi-
teetillään Rantakransin (1967) määritelmän mukaisen rankkuusrajan (Kilpeläinen 
2006). Vuosittain satoi rankasti keskimäärin 7 kertaa kesässä. Lähes 60 % rankoista 
sateista ajoittui heinä-elokuulle. On syytä korostaa, että tarkastelussa käytettiin sade-
tapahtumien keskimääräisiä intensiteettejä hetkellisten sijaan, eikä sadetapahtuman 
sisäisiä intensiteetin arvoja otettu huomioon. Monissa tapauksissa sadetapahtuman 
aikana voi sataa lyhyen aikaa rankasti, vaikka kokonaisuudessaan sadetapahtuma 
ei ole rankka. 

4.4  
Sateen kesto ja sateettomat jaksot 
Yksittäisen sadetapahtuman kesto koko 50 kesän tutkimusjaksolla oli Helsingin 
Kaisaniemen mittausasemalla keskimäärin noin 1 tunti (Kilpeläinen 2006). Sadeta-
pahtuman keskimääräinen kesto on konvektiivisten sateiden myötä lyhimmillään 
heinäkuussa, ja laaja-alaisiin rintamasateisiin liittyen pisimmillään toukokuussa sekä 
syyskuussa. Toukokuussa on kuitenkin vähemmän sadetapahtumia kuin syyskuussa, 
minkä seurauksena sateen kokonaiskesto on toukokuussa huomattavasti syyskuuta 
pienempi. 

Havaintojen mukaan Helsingin Kaisaniemessä sataa kesällä keskimäärin 5 % ko-
konaisajasta. Jos sateen kesto jakautuisi tasaisesti jokaiselle kesän päivälle, sataisi 
päivittäin keskimäärin 1 tunnin ja 5 minuutin ajan. Inkisen (2003) tutkimuksessa 6 
% kesän tutkahavainnoista Suomessa todettiin sadehavainnoiksi. Helsingissä sateen 
keston osuus kokonaisajasta on jonkin verran pienempi kuin keskimäärin Suomessa, 

Kuva 4.2. Vuorokausisademäärien suhteelliset esiintymistiheydet touko-syyskuussa Helsingissä ja Jyväskylässä koko ajanjaksolla 
(vasemmalla) ja vain rankkasadepäivinä (oikealla). Käytetyt välit ovat 0.0, 0.1-9.9, 10.0-19.9, 20.0-29.9, 30.0-39.9, 40.0-49.9, 50.0-
59.9 ja 60.0-69.9 mm/vrk. 
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mikä johtuu mittausaseman sijainnista rannikon läheisyydessä. Alkukesällä viileä 
meri vähentää rannikolla sademäärää ja myös sateen osuutta ajasta. 

Olettaen, että sadetapahtumien esiintyminen on satunnaista ja kuvattavissa Pois-
son-jakaumalla, sadetapahtuman keston on arvioitu noudattavan eksponenttijakau-
maa (Kuusisto 1986). Eksponenttijakauman todettiin kuvaavan tilastollisesti sadeta-
pahtumien kestoja kohtuullisen hyvin Helsingin sadeaineistossa, mutta vielä parempi 
sopivuus aineistoon saatiin, kun käytettiin kahden eksponenttijakauman summaa. 
Kuvassa 4.3 on eksponenttijakaumien summan sovitus aineistoon ja taulukossa 4.2 
on sadetapahtuman keston toistuvuusaikoja. Kuten kuvasta nähdään, lyhytkestoiset 
sadetapahtumat ovat selvästi yleisempiä kuin pitkäkestoiset. Vain puolet sadetapah-
tumista Helsingin Kaisaniemessä kestää yli puoli tuntia. 

Sateettomien jaksojen vuosikymmenten välinen keskihajonta Helsingin Kaisanie-
men mittausasemalla on suuri, noin 51 tuntia. Sateettomien jaksojen kesto on pisin 
toukokuussa, ja se lyhenee loppukesää kohti. Kahden eksponenttijakauman summa 
kuvasi selvästi eksponenttijakaumaa paremmin myös Helsingin sateettomia jaksoja. 
Havaintojen jakauma ja kahden eksponenttijakauman summa ovat esitettyinä kuvas-
sa 4.4; taulukossa 4.2 on esitetty sateettomien jaksojen keston toistuvuusaikoja. Noin 
puolessa tapauksissa sateeton jakso on alle 3 tuntia. Suuri osa sadetapahtumien väli-
sistä sateettomista jaksoista on lyhyitä, mikä osaltaan todistaa, että sadetapahtumat 

Kuva 4.3. Sadetapahtuman kestoajan kertymätodennäköisyys Helsingin Kaisaniemessä kahden 
eksponenttijakauman summaan perustuen. Pystyakselin kertymätodennäköisyys ilmaisee, kuinka 
suuri osuus sadetapahtumista kestää vähintään vaaka-akselilla esitetyn ajan verran (perustuen: 
Kilpeläinen 2006). 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 1 2 3 4 5
Sadetapahtuman kesto (h)

To
de

nn
äk

öi
sy

ys

EXP2-sovitus

Taulukko 4.2. Sadetapahtuman keston, sateettoman jakson keston sekä sadetapahtuman sadesumman toistuvuusajat sekä toistu-
vuusajan 95 % luottamusväli Helsingin Kaisaniemessä (Kilpeläinen 2006).

Sadetapahtuman kesto [h] Sateettoman jakson kesto [vrk] Sadetapahtuman sadesumma [mm]

Toistuvuusaika 95 % ala toist.taso 95 % ylä 95 % ala toist.taso 95 % ylä 95 % ala toist.taso 95 % ylä
2 vuotta   9.1   9.7 10.5 14.7 14.9 15.0 13.4 14.4 15.8
5 vuotta 10.9 12.0 13.7 17.6 18.6 18.6 16.7 18.8 22.2
10 vuotta 12.3 13.8 16.5 20.2 22.6 29.3 19.6 22.9 29.4
30 vuotta 14.5 17.1 20.8 24.3 32.3 46.4 24.5 31.2 41.9
50 vuotta 15.4 18.8 22.9 26.0 38.8 57.9 27.0 36.0 49.2
100 vuotta 16.7 21.1 26.0 28.1 50.5 78.6 30.4 43.7 60.8
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esiintyvät yleensä ryppäinä. On siis todennäköisempää, että pistemittauspaikan ylitse 
kulkee useampia peräkkäisiä sadekuuroja tai hajanainen sadealue kuin yksittäinen 
sadekuuro tai yksi täysin yhtenäinen sadealue. 

Venäläinen ym. (2007a, 2007b, 2008) ovat tutkineet 12 havaintoaseman vuorokau-
tisten sademittausten perusteella lähes sateettomien jaksojen kestoa. Heidän mu-
kaansa keskimäärin kerran 10 vuodessa touko-elokuussa alkaa vähintään 35 - 45 
vuorokauden pituinen jakso, jonka kuluessa sataa vain 10 mm. Vastaavasti 100 mm:n 
sademäärän kertymiseen voi joka kymmenes kesäkausi kulua kolme kuukautta tai 
enemmän. Toisaalta, kuten aiemmin todettiin, joskus harvoin sama määrä vettä sataa 
jopa alle vuorokaudessa. Koska talvella sademäärät ovat pienempiä kuin kesällä, 
minä vuodenaikana vain alkavien vähäsateisuusjaksojen toistuvuustasot ovat selvästi 
suurempia kuin kesäajalle lasketut. Esimerkiksi 10 vuoden toistuvuustaso 10 mm:n 
sademäärälle on 50 - 60 vrk.

Kuva 4.4. Sateettoman jakson kestoajan kertymätodennäköisyys Helsingin Kaisaniemessä kahden 
eksponenttijakauman summaan perustuen. Pystyakselin kertymätodennäköisyys ilmaisee, kuinka 
suuri osuus sateettomista jaksoista kestää vähintään vaaka-akselilla esitetyn ajan verran (perustu-
en: Kilpeläinen 2006). 
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4.5  
Sadesumma ja sateen intensiteetti
Vuorokausisademäärän pitkäaikainen keskiarvo touko-syyskuussa oli Helsingissä, 
Jyväskylässä ja Kuopiossa noin 2 mm, Kauhavalla ja Sodankylässä hieman pienempi 
(kuva 4.5a). Mukana tässä luvussa ovat myös poutapäivät; kesäsadepäivinä sataa 
koko maassa keskimäärin noin 4 mm, Sodankylässä 3 mm (kuva 4.5b). Sademäärien 
todennäköisyysjakauma on kuitenkin hyvin vino, kuten jo nähtiin kuvasta 4.2. Niinpä 
sadepäivien vuorokausisademäärän 50. prosenttipiste eli mediaani on selvästi keski-
arvoa pienempi (kuva 4.5d). 

Vuorokausisademäärän keskiarvot ja maksimit olivat tutkituilla viidellä asemalla 
suurimpia heinä- ja elokuussa, pienin maksimi ajoittui toukokuulle (Osaraportti 6 
taulukko 1). 45-vuotisjakson 1961 - 2005 suurin sademäärä näillä viidellä asemalla 
sattui Kauhavalle (113 mm/vrk 6. elokuuta 1967). 95. prosenttipiste oli kolmen tut-
kitun ajanjakson aikana tyypillisesti 10 - 12 mm/vrk ja 99. prosenttipiste oli noin 
kaksinkertainen 95. prosenttipisteeseen verrattuna (Osaraportti 6 taulukko 2).
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Kuva 4.5. Keskimääräinen vuorokausisademäärä (a), sadepäivien keskimääräinen vuorokausisademäärä (b), suurin vuorokausisademäärä (c) 
ja sadepäivien vuorokausisademäärän 50. prosenttipiste eli mediaani (d) viidellä mittausasemalla touko-syyskuussa. a-b –kuvissa on esitetty 
myös keskivirhe.
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Piirtävän sademittarin mittausten mukaan keskimäärin pienimmät sadesummat 
kertyvät Helsingissä toukokuun sadetapahtumissa. Suurimmat sadesummat ker-
tyvät elokuun konvektion hallitsemissa sadetapahtumissa. Heinäkuussa ja syys-
kuussa sadetapahtuman keskimääräinen sadesumma on suurin piirtein yhtä suuri. 
Kahden eksponenttifunktion summan sovitus havaittuihin Helsingin Kaisaniemen 
sadetapahtumien sadesummiin on esitetty kuvassa 4.6 ja sadetapahtuman sadesum-
man toistuvuusaikoja on esitetty taulukossa 4.2. Sadetapahtumien sadesumma jää 
useimmiten melko pieneksi. Sadetapahtumista 65 %:ssa sadesumma on 1 mm tai 
vähemmän. 

Sateen keskimääräinen intensiteetti on Helsingissä suurin heinä- ja elokuussa, 
pienin toukokuussa. Helsingin Kaisaniemen piirtävän sademittarin 50 vuoden mittai-
sen aineiston intensiteettien ääriarvoihin sovellettiin toistuvuusaikojen laskemiseksi 
yleistettyä ääriarvojakaumaa. Kuvaan 4.7 on koottu 10 - 60 minuutin sateen intensi-
teettien toistuvuusajat. Tulokseksi saatiin, että Helsingin Kaisaniemessä sataa kerran 
50 vuodessa 1.78 mm/min 10 minuutin ajan. Luottamusvälit ovat 50 vuoden ja sitä 
pidempien aikavälien toistuvuusaikoja arvioitaessa suuria. 5 minuutin intensiteettien 
toistuvuusaikoja ei voitu pitää luotettavina piirtävän sademittarin riittämättömän 
mittaustarkkuuden takia. 

Nykyisin suunnittelussa käytetään Katajiston (1969) Helsingin aineistosta laskemia 
toistuvuusaikoja. Myös Kuusisto (1980) laski intensiteetin toistuvuusaikoja Helsingis-
sä perustuen 15 vuoden aineistoon. Kilpeläisen (2006) toistuvuusaikajakauman muo-
to valittiin Katajiston (1969) ja Kuusiston (1980) jakaumista poiketen objektiivisilla 
menetelmillä. Toistuvuusajat ovat keskenään samaa suuruusluokkaa, mutta jakaumi-
en erilaisista muodoista johtuen Kilpeläisen (2006) laskemat intensiteettiarvot ovat 
pitkillä toistuvuusajoilla suurempia kuin aiempien tutkimusten arvot (kuva 4.8).
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Kuva 4.6. Sadetapahtuman sadesumman kertymätodennäköisyys Helsingin Kaisaniemessä havain-
toihin ja kahden eksponenttijakauman summaan perustuen. Pystyakselin kertymätodennäköisyys 
ilmaisee, kuinka suuressa osuudessa sadetapahtumia sadesumma on vähintään vaaka-akselin osoit-
taman arvon verran (perustuen: Kilpeläinen 2006). 
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Kuva 4.7. Toistumisajat 10, 15, 30 ja 60 minuutin keskimääräisille intensiteeteille Helsingin Kaisa-
niemessä (Kilpeläinen 2006).
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Kuva 4.8. Toistuvuusaikojen vertaaminen nykyisin käytössä oleviin sateen toistuvuusaikoihin. Tu-
lokset ovat julkaisuista (Hevonoja 1983; Kuusisto 1980; Kilpeläinen 2006; Katajisto 1969). Kuvasta 
nähdään, että aiemmin havaintoaineistoon on sovitettu yleensä Gumbelin jakauma, joka ei välttä-
mättä ole ollut paras mahdollinen käyräsovitus harvoin toistuville rankkasateille.
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4.6  
Sateen ajallinen vaihtelu
Sademäärän vuorokausivaihtelun voimakkuus ja rytmi vaihtelevat kuukausittain. 
Toukokuussa ja syyskuussa vuorokausivaihtelu on Helsingissä vähäistä, kun taas 
keskikesällä vuorokausivaihtelu on selvästi suurempaa. Sademäärällä on Helsingissä 
kolme vuorokausimaksimia: kesäkuussa ja heinäkuussa klo 16 - 18 ja elokuussa klo 
06 - 08 (Kilpeläinen 2006). 

Sateen ajallista vaihtelua voidaan tarkastella myös siltä kannalta, miten sateen 
intensiteetti vaihtelee havaintopaikassa sadealueen ylityksen aikana. Havaittuun 
ajalliseen vaihteluun vaikuttavat sadealueen koko, muoto ja liikesuunta tarkastelu-
paikan suhteen sekä intensiteetin ajallinen ja paikallinen vaihtelu sadealueen sisällä. 
Skemaattisia esimerkkejä siitä, millaisia sateen intensiteetin ajallisia jakaumia eri-
muotoiset ja eri tavoin liikkuvat kuurosadealueet tuottavat, ovat esittäneet Doswell 
ym. (1996). Tässä hankkeessa tutkittaviksi valittiin Helsingin Kaisaniemen piirtävän 
sademittarin rekisteröimät 56 hetkellisesti rankinta tapausta 50 vuoden ajalta. Sateet 
normitettiin siten, että suurin intensiteetti vastaa arvoa 1. Kuvassa 4.9 on esitetty 
rankimpien tapausten sateen ajallinen jakauma. Yksittäiset jakaumat eroavat toisis-
taan paljon. Melko yleisesti päämaksimia edeltää ja seuraa jakso, jossa intensiteetit 
ovat vain murto-osa päämaksimin intensiteetistä. Kuvaan 4.9 on mustalla piirretty 
56 tapauksesta laskettu keskiarvokäyrä rankan sateen muodolle. Rankan sateen kes-
kimääräinen muoto ei ole täysin symmetrinen päämaksimin suhteen. Yksittäisten 
rankkasateiden muodossa ei siis havaittu muita yhteneväisyyksiä kuin että inten-
siteetin todettiin melko tyypillisesti olevan hieman suurempi intensiteettimaksimin 
jälkeen kuin ennen sitä. 
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Kuva 4.9. 56 hetkellisesti rankimman sateen normeerattu ajallinen muoto Helsingin Kaisaniemessä. 
Vaaka-akselilla on aika, ja sen nollakohta on suurimman hetkellisen intensiteetin kohdalla. Pystyak-
selilla on maksimiarvoon 1 normitettu intensiteetti. Musta viiva kuvaa kaikkien tapausten keskiar-
voa (Kilpeläinen 2006). 
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5    Kesän rankkasateiden alueellinen 
jakauma sademittariaineiston 
perusteella

5.1  
Suomen sademittariaineisto
Vuotuisen sademäärän pitkäaikainen keskiarvo vaihtelee Suomessa runsaan seitse-
mänsadan ja vajaan viidensadan millimetrin välillä (Drebs ym. 2002). Pääsääntöisesti 
sademäärä vähenee pohjoista kohden ilmakehän keskimääräisen kosteussisällön 
vähentyessä, vaikkakin sekä korkeuserot että meren ja vesistöjen läheisyys myös 
vaikuttavat jonkin verran alueellisiin sademääriin. Rankimmat sateet esiintyvät Suo-
messa kesäpuolella vuotta. Kesän, touko-syyskuu (kuva 5.1), keskimääräinen sade-
summa ei systemaattisesti vähene etelästä pohjoiseen, vaan keväällä ja alkukesällä 
tietyissä säätilanteissa viileä meri vaimentaa kuuropilvien syntyä ja tämä vaikutus 
ulottuu rannikkovyöhykkeelle. Loppukesällä rannikon ja sisämaan erot keskimää-
räisissä sadesummissa tasaantuvat. Syksyllä sadesummat ovat rannikolla keskimää-

Kuva 5.1. Touko-syyskuun keskimääräinen 
sadesumma (mm) jaksolla 1971 - 2000.

Sadanta / mm
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rin hieman suurempia kuin sisämaassa suhteellisen lämpimän meren vahvistaessa 
sadeprosessia. 

Rankimmat sateet kehittyvät säätilanteissa, jolloin ilmakehään muodostuu voi-
makkaita nousuvirtauksia. Suomen oloissa ei ole selvää, kuinka paljon tällaisten 
säätilanteiden synty liittyy alustan ominaisuuksiin ja miten paljon suuren mittakaa-
van säätilanne määrittää voimakkaimpien sateiden esiintymisen. Tässä hankkeessa 
rankkasateiden alueellista jakaumaa tutkittiin Ilmatieteen laitoksen keräämien vuo-
rokauden sadesummien avulla.

Tässä luvussa analysoitava suure on kuukauden suurin vuorokauden sadesumma, 
Rx,	toukokuusta	syyskuuhun.	Sadesumma	kertyy	24	tunnin	aikana,	 ja	mittaus	ta-
pahtuu aamulla kello 8. Havaintoaineisto koottiin kolmesta eri lähteestä. Ilmatieteen 
laitoksen	 ilmastotietokannasta	poimittiin	kaikille	 sadetta	mittaaville	 asemille	Rx.	
Lisäksi	Ilmatieteen	laitoksen	julkaisuista	on	digitalisoitu	Rx:n	arvoja	täydentämään	
tietokanta-aineistoa. Kolmas lähde on Ilmatieteen laitoksen kesäsadeasemaverkosto, 
joka toimi vuosina 1922 - 1965. Lähteiden eroista on tarkemmin taulukossa 5.1.

Taulukko 5.1. Tutkimuksessa käytetyn kolmen eri havaintoaineiston lähteiden ominaisuuksia.

Tietokanta Vuosikirjat Kesäsadeasemat

Havaintovuodet 1959 - 2005 1844 - 1958 1922 - 1965

Sademittarityyppi* Wild 1959 - 1981,  
Tretjakov 1981 - 2005

Suomalainen mittari  
1844 - 1909 (ei tuuli- 
suojusta),  
Wild 1909 - 1958

kesäsademittari  
(ei tuulisuojusta)

Havaintojen tarkastus erilaiset havaintojen  
laaduntarkkailun  
ohjelmistot

manuaalinen tarkistus,  
digitalisointi  
lisävirhelähde

manuaalinen tarkistus,  
digitalisointi  
lisävirhelähde

Asemien lukumäärä n. 800 n. 550 n. 1 100
Havaintovuosia n. 20 000 n. 14 000 n. 6 000
Huomioita Asemien  

tunnistetiedot  
puutteellisia

* Mittarien kuvaus teoksessa Heino (1994)

Sademäärät vaihtelevat suuresti sekä alueellisesti että ajallisesti. Suurin puute sa-
demittareihin perustuvassa aineistossa on, että tiheimmilläänkään mittausverkosto 
ei ole havainnut kuin osan kaikkein voimakkaimmista sateista. Ennen vuotta 1909 
tutkimuksen mittausaineisto koostuu vain paristakymmenestä asemasta. Kesäajal-
la sademittauksia on Suomessa enimmillään tehty 500 - 800 asemalla 1930-luvulta 
1980-luvulle. Kuvasta 5.2 nähdään sadeasemaverkosto vuonna 1971. Vuonna 1958 
sadeasemia oli vähemmän, muuta niiden lisänä toimi vielä kesäsadeasemia, joita 
enimmillään vuonna 1941 toimi yli 500. Vuonna 2005 sadetta mitattiin vajaalla 300 
asemalla. Nykyisin sademittarien lisänä ovat säätutkat, joiden tiedoista voidaan ar-
vioida sademääriä. Mittausverkosto ei ole ollut tasaisesti jakautunut, vaan Lapissa 
mittausasemia on ollut harvemmassa kuin muualla Suomessa. Tutkimuksessa käyte-
tään menetelmiä, joilla pyritään ottamaan huomioon sadeasemien epätasainen maan-
tieteellinen jakauma. Oletuksena on, että sadetta mittaavien asemien lukumäärän 
ajallinen vaihtelu ei systemaattisesti vääristä alueellisen jakauman määrittämistä.

Itse sademittauksessa virhettä aiheuttaa tuuli, joka yleensä johtaa sademäärän 
aliarviointiin. Uusilla mittarityypeillä on pyritty pienentämään mittausvirhettä. Virhe 
on suurimmillaan voimakkaassa tuulessa lumihiutaleille, mutta voi vesisateelle-
kin olla useita prosentteja avoimilla tuulisilla paikoilla. Toisaalta suojaisilla mitta-
uspaikoilla tuulisuojuksen vaikutus on erittäin vähäinen (Solantie & Junila 1995). 
Tässä	 tutkimuksessa	Rx:n	mittausvirhettä	 ei	yritetty	korjata,	 sillä	käytettävissä	 ei	
ole tuulitietoja sademittarin läheltä sadetapahtuman ajalta. Suomessa käytetyistä 
mittarityypeistä (taulukko 5.1) nykyisellä Tretjakov-mittarilla tuulivirhe on pienin. 
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Kuva 5.2. Sadetta mittaavat asemat. Vasemmanpuoleiseen karttaan on merkitty 1971 sadetta mitanneet 688 asemaa 
(Taulukko 5.1, Tietokanta). Keskellä olevassa kartassa näkyvät vuonna 1958 toimineet 443 sadeasemaa (Taulukko 5.1, 
Vuosikirjat). Oikealla olevaan karttaan on merkitty kesäsadeasemaverkoston 503 asemaa vuonna 1942 (Taulukko 5.1, 
Kesäsadeasemat).

1971 1958 1942

Tämä saattaa vaikuttaa siten, että periaatteessa rankkasadetapauksia voitaisiin mitata 
hieman useammin kuin aiemmin, mutta toisaalta mittariverkon harventuminen pie-
nentää todennäköisyyttä, että rankkasade osuu mittarin kohdalle. Havaintoaineiston 
kaikkein	suurimmat	Rx:n	arvot	on	mitattu	ilman	tuulisuojusta	olevilla	kesäsademitta-
reilla.	Rx:n	alueelliseen	jakaumaan	mittarityypin	vaihdokset	eivät	vaikuta,	koska	ne	
on toteutettu samanaikaisesti koko Suomessa. Sen sijaan tuulesta aiheutuva mittaus-
virhe on avoimilla saariston ja rannikon asemilla suurempi kuin suojaisilla sisämaan 
asemilla. Mittausvirheestä johtuva ero on kuitenkin pieni, eikä se selitä havainnoissa 
näkyviä eroja, jotka ovat seurausta todellisista ilmastollisista eroista.

5.2  
Kuukauden suurin vuorokauden 
sadesumma: alueellinen jakauma
Kaikkia aineistolähteitä voidaan hyödyntää tarkasteltaessa kaikkein suurimpia Suo-
messa	mitattuja	vuorokausisademääriä.	Kymmenen	suurinta	Rx:n	arvoa	on	listattu	
taulukossa 5.2. Kaikki tapaukset ovat Etelä- ja Keski-Suomesta. Suurimmat viisi arvoa 
tuottaneet sadetapaukset ovat ilmeisesti olleet voimakkaimman sadeintensiteetin 
osalta pienialaisia. Sen sijaan yhden voimakkaan laaja-alaisen sadealueen yhteydessä 
mitatut arvot vievät sijat 6 - 10. Ero taulukon suurimman ja pienimmän arvon välillä 
on yli 70 mm. Ilmeisesti on hyvin harvinaista, että erittäin voimakkaan (>150 mm 24 
tunnissa) sadeintensiteetin omaava rankkasade osuu mittarin kohdalle.
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Taulukko 5.2. Kymmenen suurinta Suomessa mitattua kuukauden suurimman vuorokausisademää-
rän (Rx) arvoa.

Leveyspiiri Pituuspiiri Asema Pvm Rx

60.33 24.72 Espoo Lahnus 21.07.1944 198.4

60.27 22.60 Karuna 23.07.1927 182.0

61.92 29.28 Kerimäki Yläkuona 04.07.1988 159.4

62.18 29.20 Savonranta 28.06.1985 153.3

63.27 22.43 Oravainen Kimo 03.08.2004 150.8

63.80 22.75 Luoto Eugmo 06.08.1967 144.8

63.27 22.72 Alahärmä Vuoskoski 06.08.1967 144.0

63.72 23.07 Kruunupyy 06.08.1967 140.8

63.20 22.70 Alahärmä Yli-Eko 06.08.1967 139.1

62.97 23.02 Lapua Siirilä 06.08.1967 126.3

Kuvan	5.3	kartalle	on	merkitty	150	suurimman	Rx:n	mittauspaikka.	Suurin	osa	
mittauksista on Etelä- ja Keski-Suomesta, jossa mittausverkosto on tiheimmillään. 
Lapissa havaituista tapauksista suurin osa on samasta sadealueesta 6.8.1986. Vielä 
voimakkaampi, laaja-alainen sadetapahtuma oli 6.8.1967, jonka seurauksena oli 34 
yli	83	mm	Rx	mittausta	länsirannikolla.	Kaiken	kaikkiaan	kuusi	"voimakkainta	sa-
devuorokautta"	ovat	 tuottaneet	80	mittausta	150	suurimmasta	Rx:stä.	Suurimpien	
tapausten maantieteellinen jakauma seuraa paljolti siitä, mihin voimakkaimmat sa-
teet	ovat	"sattuneet"	osumaan.	Havaintojen	lukumäärä	huomioon	ottaen	rankimpia	
sadetapauksia on osunut Pohjois-Suomeen vähemmän kuin muualle Suomeen.

Kuva 5.3. 150 suurimman Suomessa mitatun 
kuukauden suurimman vuorokausisadannan 
(Rx) maantieteellinen jakauma. Punaiset 
ympyrät: Rx > 96 mm; keltaiset ympyrät: 
96.0 ≥ Rx ≥ 86.1 mm; vihreät ympyrät 86.0 
≥ Rx ≥ 83.1 mm. 

Luokat

1. - 50.

51. - 100.

101. - 150. 
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Useimmiten voimakkaat sateet osuvat heinä- tai elokuulle. Tapausten lukumää-
rässä näiden kuukausien välillä ei juuri ole eroa, mutta kaikkein suurimmat sateet 
on	mitattu	heinäkuussa	(Taulukot	5.2	ja	5.3).	Suurimpien	Rx:n	arvojen	osalta	kesä-	ja	
syyskuu ovat lähes tasavahvoja, mutta yli 50 mm sateita osuu kesäkuulle lähes kaksi 
kertaa enemmän kuin syyskuulle. Tarkastelluista kuukausista harvimmin rankkasa-
teita osuu toukokuulle.

Taulukko 5.3. Kuukausittain niiden sadetapausten lukumäärä ja suhteellinen osuus, jolloin kuukau-
den suurin vuorokausisadanta (Rx) ≥ 30 mm ja Rx ≥ 50 mm sekä suurimmat Rx:n arvot kuukausit-
tain ja niiden suhde kuukausimaksimien keskiarvoon.

Kuukausi Rx ≥ 30 Rx ≥ 50 Suurin Rx Suhde Rx
Lkm Suhde Lkm Suhde

5 739 0.22 40 0.11 88.4 0.64
6 2951 0.86 272 0.73 153.3 1.12
7 5677 1.66 711 1.90 198.4 1.45
8 5639 1.65 712 1.90 150.8 1.10
9 2129 0.62 140 0.37 94.8 0.69

Rankkasateiden alueellisen jakauman määrittämiseksi tarkasteltiin tapauksia, joille 
kuukauden	suurin	vuorokausisade	Rx	≥	30	mm.	Tällaisia	 tapauksia	 tietokannasta	
ja vuosikirjoista löytyi yhteensä yli 14 000. Kesäsadeasemia ei voitu ottaa mukaan 
analyysiin asemien puutteellisten tunnistetietojen vuoksi. Kuvan 5.4 karttaa varten 
Suomi	on	jaettu	50x50	km2 ruutuihin. Joka ruudussa tunnetaan niiden kuukausien 
määrä,	joina	sademittauksia	on	tehty,	samoin	ruudun	alueella	tapahtuneiden	Rx	≥	
30 mm lukumäärä. Kartta kuvaa, mikä asemakohtaisten havaintojen mukaan on 
todennäköisyys	havaita	Rx	≥	30	mm	keskimääräisenä	kesäkuukautena.	Laajaa	osaa	
Suomesta peittää vihreä väri, jonka alueella todennäköisyys on keskimäärin 10,5 %. 
Erot eri kesäkuukausien välillä ovat suuria, joten on parempi muuttaa yhden keski-
määräisen kesäkuukauden todennäköisyys koko jakson toukokuusta syyskuuhun 
todennäköisyydeksi. Arvoa 10,5 % vastaava todennäköisyys, että ainakin yhtenä 
kuukausista	toukokuusta	syyskuuhun	havaitaan	Rx	≥	30	mm,	on	1-0,8955 = 0,426. 
Toisin	ilmaisten	Rx	≥30	mm	mitataan	viitenä	kesänä	kahdestatoista.

Lapissa kartan 5.3 todennäköisyydet ovat pienempiä kuin muualla Suomessa. Ete-
lä- ja Keski-Suomessa rannikkovyöhykkeet erottuvat alhaisemman todennäköisyy-
den alueina, mikä johtuu alkukesän vähäisistä rankkasadetapauksista. Maan rajoja 
seuraileva alhaisemman todennäköisyyden vyöhyke ja osa kartan yksityiskohdista 
ovat osin seurausta valituista analyysimenetelmistä. Myös aineiston satunnaisuus 
näkyy kartalla. Kartassa ympäristöään selvästi suuremmat todennäköisyydet ovat 
hilaruuduissa, joiden alueella on vain yksi asema, joka on toiminut vain lyhyen aikaa, 
mutta jolle on sattunut yksi tai useampi 30 mm ylittänyt sade.

Aineistoon kuulunee alhaisen intensiteetin sateita, joissa 30 mm on kertynyt usei-
den tuntien aikana. Karsittaessa mahdollisia alhaisen intensiteetin sateita pois nosta-
malla raja-arvoa tapausten lukumäärä vähenee nopeasti (taulukko 5.4). Kun raja-arvo 
nostetaan määrään 50 mm, niin tapausten lukumäärä putoaa lähes kymmenesosaan 
siitä, mitä se on raja-arvolla 30 mm. Vähäisellä aineistolla tarkka alueellinen analyysi 
ole enää mahdollinen. Koska systemaattisin suuren mittakaavan vaihtelu aineistos-
sa on etelä-pohjoinen akselilla, aineisto jaettiin kuuteen leveyspiirivyöhykkeeseen 
(taulukko 5.4).



33Suomen ympäristö  31 | 2008

Kuva 5.4. Kriging-menetelmällä interpoloitu touko-syyskuun havainnoista laskettu todennäköisyys 
sille, että vuorokausisadanta ≥ 30 mm vähintään kerran keskimääräisenä kesäkuukautena (touko-
syyskuu). Hilakoko 10 km x 10 km.

Yhteinen piirre kaikissa tapauksissa, jos valitaan raja-arvoksi 30, 50 tai 70 mm on, 
että Pohjois-Suomessa rankkasateen todennäköisyys on pienempi (taulukko 5.4). 
Kolmen eteläisimmän vyöhykkeen osalta suurimman todennäköisyyden alue riippuu 
valitusta raja-arvosta. Leveyspiirikaistaleelle 62.5 - 63.5°N on osunut suhteellisen 
runsaasti yli 70 mm sateita, mikä sopii yhteen kuvan 5.3 kanssa. Toisaalta tapausten 
lukumäärän vähentyessä satunnaisuus lisää epävarmuutta tuloksiin.

Kuvassa 5.4 erottuvaa alhaisemman todennäköisyyden saaristo- ja rannikkoalu-
etta tarkasteltiin erikseen. Sen ero eteläisimpään leveyspiirivyöhykkeeseen ei ollut 
suuri, varsinkaan kun raja-arvoksi nostettiin 50 mm. Lisäksi jakamalla taulukon 5.4 
aineisto kahteen ajanjaksoon vuoden 1959 suhteen arvioitiin, oliko rankkasateiden 
etelä-pohjoinen jakaumassa tapahtunut muutoksia. Vaikuttaa siltä, että mahdolliset 
muutokset rankkasateiden alueellisessa jakaumassa ovat olleet pieniä.

Tn / %

24,1 - 27,0

⇐ 3,0
3,1 - 6,0
6,1 - 9,0

9,1 - 12,0

12,1 - 15,0

15,1 - 18,0

18,1 - 21,0
21,1 - 24,0
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Taulukko 5.4. Leveyspiirivyöhykkeittäin havaintojen lukumäärä; tapausten lukumäärä jolloin Rx ≥ 
30 mm, Rx ≥ 50 mm ja Rx ≥ 70 mm; todennäköisyys, että ainakin kerran touko-syyskuun aikana 
mitataan raja-arvon ylittävä Rx; todennäköisyyden suhde koko aineistolla laskettuun todennäköi-
syyteen. Aineistona tietokanta ja vuosikirjat (taulukko 5.1). 

Koko  
aineisto

<61.5°N 61.5-
62.5°N

62.5-
63.5°N

63.5-
65.5°N

65.5-
67.5°N

>67.5°N

Havaintokuukausien 
lkm

1959-
2005

99 271 29 298 19 952 17 231 15 849 11 172 5 769

1844-
1958

42 994 15 170 9 308 6 314 7 690 2 757 1 755

 ≥ 30 mm
Tapausten lkm 1959-

2005
10 939 3 760 2 468 1 925 1 400 913 473

1844-
1958

3 344 1 278 831 495 473 208 59

Todennäköisyys 0.411 0.452 0.450 0.419 0.339 0.343 0.307
Suhde 1.10 1.10 1.02 0.83 0.83 0.75
 ≥ 50 mm
Tapausten lkm 1959-

2005
1 217 498 249 194 127 96 53

1844-
1958

329 125 92 53 45 12 2

Todennäköisyys 0.053 0.068 0.057 0.051 0.036 0.038 0.036
Suhde 1.28 1.07 0.97 0.68 0.72 0.68
 ≥ 70 mm
Tapausten lkm 1959-

2005
262 76 63 65 30 22 6

1844-
1958

46 16 9 12 8 1 0

Todennäköisyys 0.011 0.010 0.012 0.016 0.008 0.008 0.004
Suhde 0.96 1.14 1.51 0.75 0.76 0.37

Kuvassa 5.5 nähdään rankkasateen todennäköisyys leveyspiirin funktiona, kun 
raja-arvoksi on valittu 30 mm. Yksittäisten asemien todennäköisyyksissä esiintyy 
runsasta hajontaa. Vaikka havaintojakson pituudelle asetetaan alarajaksi kymmenen 
vuotta, esiintyy muutamilla asemilla hyvin suuria todennäköisyyksiä. Aineistoon 
sovitetun suoran kulmakerroin on -0,0066/leveyspiiriaste.

Lisäksi sovitettiin suora leveyspiirivyöhykkeittäin laskettujen todennäköisyyksien 
kautta. Raja-arvolla 30 mm se vastaa suoran piirtämistä kuvan 5.5 tummien neliöiden 
kautta. Raja-arvoilla 30, 50 ja 70 mm leveyspiirivyöhykkeittäin lasketut todennäköi-
syydet antavat samansuuntaiset riippuvuudet. Kulmakertoimet leveyspiirivyöhyk-
keitten	mukaan	sovitetuille	suorille	leveyspiiriastetta	kohden	ovat:	-0,0062	(Rx	≥	30	
mm);	-0,0082	(Rx	≥	50	mm)	ja	-0,0103	(Rx	≥	70	mm).	Vaikuttaa	siltä,	että	mitä	suurempi	
sademäärä sitä nopeammin sen todennäköisyys pienenee pohjoista kohden.

Huomioita tuloksista
•	 Pohjois-Suomessa	rankkasateet	ovat	harvinaisempia	kuin	muualla	Suomessa.	

Tulos ei johdu harvemmasta asemaverkostosta.
•	 Rannikoilla	ja	saaristossa	on	muuta	Etelä-	ja	Keski-Suomea	vähemmän	

tapauksia	jolloin	Rx	≥	30mm.	Toisaalta	lokakuussa	rannikolla	ja	saaristossa	
on	enemmän	tapauksia,	jolloin	Rx	≥	30	mm	kuin	sisämaassa.	Lokakuun	raja-
arvon ylityksiä ei tässä tutkimuksessa otettu huomioon.

•	 Suuri	osa	150	suurimmasta	Rx:n	arvosta	on	muutamista	laaja-alaisista,	voi-
makkaista rankkasadetilanteista.

•	 Erittäin	voimakkaita	sateita	on	Keski-Suomessa	havaittu	Etelä-Suomea	use-
ammin. Toisaalta kaksi suurinta Suomessa mitattua arvoa ovat etelärannikol-
ta.
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Kuva 5.5. Rankkasateen todennäköisyys keskimääräisenä kesäkuukautena (kesä-syyskuu) leveys-
piirin funktiona. Vihreät ympyrät ovat havaintoasemakohtaisia todennäköisyyksiä tapahtumalle Rx 
≥ 30 mm vähintään 10 vuotta toimineille asemille. Asemakohtaisiin arvoihin on sovitettu suora, 
jonka yhtälö on kuvassa. Tummat neliöt ovat leveyspiirivyöhykkeiden keskiarvot, kun Rx ≥ 30 mm.

•	 Joudumme	olettamaan,	että	lyhytkestoisten	rankkasateiden	(<	6	tuntia)	
alueellinen jakauma on samankaltainen kuin mitattujen vuorokauden sade-
kertymien. Suomesta ei ole käytettävissä sademittariaineistoa, jolla voitaisiin 
testata, kuinka hyvä tämä oletus on. Oletuksen puolesta puhuu kuitenkin 
mm. se, että suurimmat vuorokausi-sadesummat kertyvät juuri lyhytkestoi-
sista kesäajan rankkasateista.

Pohjois-Suomessa rankkasateiden todennäköisyys on pienempi kuin muualla 
maassa. Tämä voidaan päätellä siitä, että sinne osuu harvemmin erittäin suuria vuoro-
kauden sademääriä (Kuva 5.3) sekä siitä, että suurien vuorokausisateiden esiintymis-
todennäköisyys pienenee pohjoista kohden (Kuva 5.5). Myös Venäläisen ym. (2009) 
tutkimuksen mukaan 10 vuoden toistuvuusaikoja vastaavat kuukausisademäärät 
ovat Etelä-Suomessa jonkin verran korkeampia kuin pohjoisessa. Erittäin voimak-
kaiden sateiden osalta (vrk-sadesumma >83 mm) voidaan harvahkon sademittari-
aineiston perusteella ainoastaan todeta, että niitä esiintyy Etelä- ja Keski-Suomessa 
runsaammin kuin Pohjois-Suomessa. Suomi siis jakaantuu suunnilleen leveyspiirin 
66ºN kohdalta kahteen riskiluokkaan erittäin voimakkaiden rankkasateiden osalta. 
Alhaisempaan vuorokausisadesumman rajaan (>30 mm) perustuen voidaan kohta-
laisten rankkasateiden esiintymistodennäköisyyden alueellisen jakauman pääpiirteet 
kuvata lineaarisesti leveyspiirin funktiona.
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6   Tutkamittaukset ja niiden käsittely

6.1  
Sademittarit ja säätutka sadeilmaston 
havaintovälineinä
Sadanta eli sademäärä on keskeinen yhteiskunnan infrastruktuurin suunnitteluun ja 
uhkiin vaikuttava suure nyt ja tulevaisuudessa. Rakentamistoiminnassa käytettävä 
Suomen sadantailmaston tilastollinen kuvaus, esimerkiksi rankkasateiden toistu-
vuus, perustuu Katajiston (1969) tutkimukseen, joka on edelleen käytössä (Suomen 
rakennusinsinöörien liitto RIL r.y. 2004a ja 2004b). Tyypillisesti Suomesta on saatavilla 
pitkiä havaintosarjoja (jopa yli 100 vuoden ajalta) vuorokausisadannoista kymmeniltä 
havaintoasemilta, yhteensä joitakin kymmeniä tuhansia mittauksia. Vuorokautta 
lyhyemmistä jaksoista mittareiden sadantatietoja on paljon vähemmän.

Sademittarihavainnoissa on kaksi perusheikkoutta, kun ajatellaan luotettavan 
sadeilmaston kuvaamista niiden avulla. Vaikka havaintoja on paljon, ne eivät silti 
välttämättä riitä lukumääräisesti kuvaamaan erittäin harvinaisia, poikkeuksellisia 
sadetapahtumia. Sellaiset liittyvät useimmiten lyhytaikaisiin ja pienikokoisiin ukkos-
luonteisiin rajuilmoihin, joiden tyypillinen halkaisija on 10 km. Koska sademittarien 
tiheys Suomessa on noin 1/500 km², on jossain mittarien välissä viime vuosikymme-
ninä joskus voinut sataa vaikkapa 400 mm. Suurin mittariin osunut vuorokautinen 
sademäärä on vain 198 mm. Sademittarihavaintojen toinen heikkous on tilastollisten 
havaintoaineistojen pienuus lyhyistä, 10 minuutin - 6 tunnin rankkasateista. Esimer-
kiksi Porissa satoi elokuussa 2007 yli 100 mm vain kolmen tunnin aikana alle 5 km 
leveällä vyöhykkeellä. Ennen RATU-projektia mahdollisesti käytössä olleet kolmen 
tunnin sateiden toistuvuudet perustuvat pieniin aineistoihin, sillä kolmen tunnin 
sadantaa ei operatiivisesti mitata ja kerätä sademittaritietokantoihin. Sademittarien 
hyvä puoli on suurten sadehavaintojen pieni virhe. Esimerkiksi sademittarilla tode-
tussa 198 mm:n vuorokausisadannassa on todennäköisesti alle 5 % virhe (Dahlström 
1970).

Säätutkat tarjoavat oivan mahdollisuuden laajentaa sademittareiden antamaa ku-
vaa lyhytaikaisten paikallisten sateiden esiintymistodennäköisyyksistä. Esimerkiksi 
Ilmatieteen laitoksen kahdeksan säätutkan verkko kattaa melkein koko maan, kuva 
6.1. Tutkan etuna on suuri mittausten ajallinen ja paikallinen tiheys. Mittauksia sateen 
intensiteetistä tehdään tyypillisesti 5 minuutin välein ja paikallisesti mittaustiheys on 
keskimäärin 1/ km² alueella, joka ulottuu tutkasta 250 km:n etäisyydelle. Yhdestä tut-
kasta saadaan pelkästään kuukaudessa tyypillisesti 1.5 miljardia intensiteettimittaus-
ta, joista Suomen kesäilmastossa 4 - 8 % on sadetta. Intensiteeteistä voidaan summata 
sadanta halutulle aikavälille. Tutkien haittapuolena on arkistoitujen mittausaineisto-
jen lyhyt ajallinen ulottuvuus, noin 10 vuotta. Toinen haitta on yksittäisten mittausten 
virheiden suuruus varsinkin rankimmissa sateissa. Niinpä säätutka-aineisto tarjoaa 
hyvin suuren tilastollisen aineiston, mutta sen laadunvalvontaan tarvitaan edelleen 
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sademittareita. RATU-projektin pontimena olikin suuren tutkasadeaineiston hyödyn-
täminen rankkasadeilmaston selvittämiseen.

Kuva 6.1. Ilmatieteen laitoksen säätutkaverkko vuonna 2008. Rengas 250 km:n päässä tutkista 
kuvaa suurinta mittausetäisyyttä. Tässä tutkimuksessa käytössä oli 7 tutkaa, koska Vimpelin tutka 
asennettiin vasta syksyllä 2005.
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6.2  
Sateen tutkamittausmenetelmät
Säätutkalaitteisto synnyttää mikroaaltopulsseja, jotka lähetetään lautasantennilla. 
Mikroaaltojen kohdatessa vesipisaroita, räntää, rakeita tai lunta siroaa osa lähetetys-
tä pulssitehosta takaisin antennille. Takaisinsironnan voimakkuutta kuvaa tutkalla 
mitattu keskimääräinen vastaanotettu teho (Pr ). Se lasketaan tutkan signaaliprosesso-
rissa vastaanottimen digitalisoidun signaalijännitteen keskiarvosta. Keskimääräisen 
tehon ja signaalijännitteen välinen riippuvuus talletetaan prosessoriin pari kertaa 
vuodessa suoritettavan tutkan sähköisen kalibroinnin yhteydessä. Tilastollisesti riit-
tävän tarkka keskiarvo, josta vastaanotetun signaalin satunnaisvaihtelu on poistettu, 
saadaan yhdessä mittauskohdassa 20 - 30 lähetetystä pulssista, mikä kestää tyypilli-
sesti noin 0.1 sekuntia. Käyttämällä ns. tutkayhtälöä (6.1) voidaan keskimääräisestä 
vastaanotetusta tehosta laskea kussakin tutkan mittauskohdassa sadeosasia kuvaava 
suure, tutkaheijastavuustekijä (Z):

       (6.1)

Tutkayhtälön muista suureista C on tutkalaitteiston sähköisistä ominaisuuksista 
määräytyvä ns. tutkavakio, r mittauskohdan etäisyys tutkasta ja |k|2 siroajien eris-
tekerroin, joka on vedelle 0.93 ja jäälle 0.176. Vaimennustekijä Λ2 aiheutuu pääosaksi 
sadepisaroista ja ilmakehän hapesta. Rayleigh-sirontaa kuvaava yhtälö (6.1) on usein 
riittävän tarkka vesisateessa ja käytettäessä 5.6 GHz:n lähetystaajuutta (kuten Suomen 
säätutkissa), mutta hyvin isojen pisaroiden tapauksessa voi Mie-sironnan huomiotta 
jättäminen aiheuttaa virhettä mittauksiin, esimerkiksi Battan (1972) ja Doviak & Zrnic 
(1993).

Tutkaheijastavuustekijän (Z) yksikkö on mm6/m3, jota on hieman hankalaa hahmot-
taa konkreettisesti. Yksi tapa on ajatella kaikki sadepisarat pallomaisiksi ja millimet-
rin kokoisiksi. Silloin Z:n arvo (esimerkiksi 1 000 mm6/m3) kertoo mittauskohdassa 
olevan tuhat vesipisaraa kussakin ilmakuutiometrissä. Havainnollistus ei tietenkään 
päde todellisessa sateessa, jossa aina on erikokoisia pisaroita. Tavanomainen säätutka 
ei erota sateen olomuotoa, ja siksi eristekertoimelle oletetaan tutkayhtälössä veden 
arvo. Todellisuudessa esimerkiksi Suomen ilmastossa varsinkin syksyllä ja keväällä 
eri etäisyyksillä ja korkeuksilla sijaitsevissa mittauspisteissä havaitaan samassa ti-
lanteessa vesi-, räntä- tai lumisadetta. Lisäksi takaisinsirontaa saadaan esimerkiksi 
lentokoneista, laivoista, korkeista mastoista ja kukkuloista, meren pinnasta, linnuis-
ta ja hyönteisistä. Koska sirontakohteita ei voi tavanomaisissa Doppler-säätutkissa 
suoraan tunnistaa, käytetään usein ns. efektiivistä tutkaheijastavuustekijää Ze. Se 
tarkoittaa yhtälöstä 6.1 laskettua tutkaheijastavuutta olettamalla siroajat pieniksi 
vesipisaroiksi, vaikka näin ei välttämättä olisikaan. Mitattu tutkaheijastavuustekijä 
vaihtelee tyypillisesti kymmenen kertaluokkaa (välillä 10-3 - 107 mm6/m3), joten se 
skaalataan yleensä logaritmiseksi desibeliasteikolle:

      (6.2)

Suomen säätutkajärjestelmässä mitatut sateen dBZ-arvot talletetaan 8-bittisinä 
kokonaislukuina.

Mitattu tutkaheijastavuustekijä (Ze  ) voidaan muuntaa tarkasti sateen intensiteetiksi 
(R) edellyttäen, että tutkan sähköinen kalibrointi on virheetön, mittauksessa ei ole 
muita virhelähteitä ja takaisinsironta on peräisin pienistä pallomaisista sadepisarois-
ta, joiden kokojakauma tunnetaan. Tällöin Ze = Z ja voidaan käyttää yhteyttä



39Suomen ympäristö  31 | 2008

         (6.3) 

Yhtälössä tutkaheijastuvuustekijä on ilmoitettu laaduttomana, a ja b ovat laa-
duttomia vakioita ja R:n yksikkö on mm/h. Tällaisia R(Z)-muunnoksia tunnetaan 
sadoittain, esimerkiksi Battan (1973), ja ne voivat olla vain tilastollisesti keskimäärin 
oikein, koska pisarakokojakauma vaihtelee jatkuvasti ajan ja paikan suhteen. Tässä 
tutkimuksessa on oletettu pisarakokojakauman Suomen kesäsateissa noudattavan 
likimain keskieurooppalaista, suureen pisara-aineistoon perustuvaa jakaumaa, jolloin 
a = 316 ja b = 1.5 (Dölling ym. 1998). Taulukossa 6.1 on annettu esimerkinomaisesti 
kaavasta (6.3) laskettuja sateen intensiteettejä.

Taulukko 6.1. Tutkaheijastavuustekijä (dBZ) ja sitä vastaava sateen intensiteetti (R)  
kun R = (Z/316)2/3.

dBZ 10 20 30 40 50 60

R (mm/h) 0.10 0.5 2 10 46 220

Yhtälöstä 6.3 laskettu tutkan mittausarvo ei ole pistehavainto vaan sateen inten-
siteetti tilavuudesta, jota kutsutaan vaikutustilavuudeksi (v). Sitä voidaan Ilmatie-
teen laitoksen tutkissa approksimoida vaakasuunnassa makaavana sylinterinä, jonka 
pituus (L) tutkasäteen suunnassa on 670 m sekä pohjan halkaisija (θ) 0.95 astetta 
(Luoston tutkassa 0.7 astetta). Pohjan halkaisijan määrää tutkan antennin säteilykeilan 
leveys. Täten vaikutustilavuuden vaakasuuntainen projektio on likimain suorakaide, 
pinta-alaltaan (A).

          (6.4)

missä r on etäisyys tutkasta ja θ on ilmoitettu radiaaneina (taulukko 6.2). Tutka-
mittaus edustaa siten sateen intensiteettiä maanpinnan yläpuolisella alueella, jonka 
pinta-ala on A. Pisaroiden putoamisen takia (noin 9 m/s) tutkamittauksen ja maan-
pintahavaintojen aikaero on muutamia minuutteja.

Taulukko 6.2. Ilmatieteen laitoksen säätutkan yhtä mittausta vastaavan alueen  
säteensuuntainen pituus (L), sivukulman suuntainen pituus (rθ) ja pinta-ala (A)  
mittausetäisyyden (r) funktiona.

r (km) L(km) rθ (km) A (km²)

10 0.67 0.18 0.12

90 0.67 1.5 1.0

170 0.67 2.8 1.9

250 0.67 4.1 2.8

Yllä kuvattuja havaintoja on tutkan antennin osoittamassa suunnassa 500 m välein 
250 km:n etäisyydelle asti eli 500 kappaletta. Suuntaamalla antenni asteen välein 
kaikkiin sivukulmasuuntiin, mikä tyypillisesti kestää noin puoli minuuttia, saadaan 
siis	500	•	360	tutkasadehavaintoa	alueelta,	 jonka	pinta-ala	on	200	000	km2. Koska 
360 sivusuunnan läpikäynti vie 30 sekuntia, viipyy tutka yhden mittauskohdan yllä 
noin 0.1 s. Näin ollen kaavasta 6.3 laskettu sateen intensiteetti edustaa 0.1 s kestävää 
intensiteettiä alueella A tai tilavuudessa v.

Paitsi etäisyys- ja sivukulmatiheys, tutkamittauksen geometriaan kuuluu olen-
naisesti myös mittausten korkeuskulma. Jotta antennilta lähtevä mikroaaltosäteily 
ei osuisi maastoon vaan etenisi ilmakehässä, täytyy säteilykeila suunnata hiukan 
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maastohorisontin yläpuolelle. Mikroaaltojen Maan pallonmuotoisuutta loivemmasta 
kaareutumisesta aiheutuu, että tutkan havaintokorkeus kasvaa etäisyyden mukana. 
Alin mittauskorkeuskulma on tyypillisesti 0.3 astetta (Luostolla 0.1). Tietoa mitataan 
tyypillisesti	4	-	10:ltä	eri	korkeuskulmalta,	joista	jokaisesta	saadaan	500	•	360	mitta-
usarvoa tutkaheijastavuustekijästä. Ilmatieteen laitoksen tutkajärjestelmässä aikaväli 
tällaisten kolmiulotteisten mittaustiedostojen välillä (∆t) on 15 minuuttia ennen kesä-
kuuta 2003 ja 5 minuuttia sen jälkeen. Kyseinen aikaväli kuvaa siis aikaeroa kahden 
peräkkäisen, samasta paikasta tehdyn 0.1 s kestävän intensiteettimittauksen välillä. 
Nopeiden tietoliikenneyhteyksien avulla kaikkien tutkien havaintoaineisto on käy-
tettävissä tyypillisesti muutaman minuutin kuluttua mittauksesta.

Tutkan lähes hetkellinen intensiteettihavainto (R) alueelta A voidaan samaistaa 
myös maanpinnan pistehavaintoon. Voidaan ajatella, että sade alueella A liikkuu 
mielivaltaiseen suuntaan keskimäärin nopeudella c. Tällöin alueen A sade vaikut-
taa sen alapuolella sijaitsevaan sademittariin aikavälin t ajan. Zawadzkin (1975) ja 
Rosenfeldin ym. (1993) mukaan voimme tällöin muuntaa lähes hetkellisen sateen 
intensiteetin tutkamittauksen alueelta A vastaamaan ajan t kestävää keskimääräistä 
sateen intensiteettiä maanpinnan pisteessä seuraavasti:

        (6.5)

missä d on alueen A läpimitta sadealueen liikenopeuden c suunnassa. Läpimitta 
d vaihtelee mittausetäisyyden ja liikesuunnan mukaan, koska alue A ei ole ympyrä 
(taulukko 6.2). Kerroin 1.3 tulee siitä, että pinta-alalla A sijaitseva sade ehtii levitä 
maahan pudotessaan laajemmalle alueelle tuulen vaihteluiden sekä erikokoisten 
pisaroiden vaihtelevan putoamisnopeuden takia. Kaurolan ym. (1989) mukaan tyy-
pillinen säärintamien nopeus (c) on Suomessa keskimäärin 8 m/s (29 km/h). Vaikka 
suurin osa sateista liittyy Suomessa säärintamiin, ei varsinkaan pienten sadealueiden 
nopeus edes rintamissa välttämättä ole sama kuin rintaman liikenopeus. Sateiden 
liikenopeutta ei ole Suomessa tutkittu tarkemmin säätutka-aineistojen avulla. Kun 
tarkempaa tietoa ei ole, on tässä tutkimuksessa käytetty mainittua arvoa 8 m/s. 

Inkinen (2003) selostaa eri algoritmeja laskea keskimääräinen läpimitta d, joka ottaa 
huomioon kaikki mahdolliset sateen liikesuunnat. Sangen hyvä ja helposti laskettava 
approksimaatio saadaan arvioimalla se pinta-alan neliöjuuresta:

         (6.6)

Olettamalla että c = 8 m/s ja sijoittamalla yhtälöt 6.4 ja 6.6 yhtälöön 6.5 nähdään, 
kuinka tutkamittausta vastaavan pistehavainnon kesto (t) vaihtelee mittausetäisyy-
den funktiona (taulukko 6.3).

Taulukko 6.3. Keskimääräinen pistemittauksen kestoaika (t), jota Ilmatieteen  
laitoksen säätutkien yksi tutkamittaus vastaa eri etäisyyksillä tutkista (r). 

r (km) 10 90 170 250

t (min) 0.9 min 2.7 min 3.7 min 4.5 min

Yllä olevan perusteella voidaan siis yksittäinen tutkahavainto, esimerkiksi 40 dBZ-
yksikköä 90 km:n etäisyydellä, samaistaa sateen intensiteetiksi joko 0.1 s ajalta 1 km²:n 
alueella tai 2.7 minuutin ajalta pisteessä saman alueen keskellä.

Kustakin säätutkamittauksesta saadaan sateen lähes hetkellinen intensiteetti R 
alueella A. Kun lähdetään summaamaan peräkkäisistä intensiteettihavainnoista pi-
temmän ajan sadantaa eli sademäärää, ei tarvitse välittää siitä, kuinka pitkää aikaa 
(t) yhden mittauksen intensiteetti vastaa, vaan merkitseväksi tulee kahden samasta 
kohdasta	tehdyn	mittauksen	aikaero	(∆t)	–	kun	t<∆t.	Varsinkin	alueen	A	säätutkamit-
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tauksen tapauksessa voidaan ajatella, että intensiteettihavainto on lyhyt näyte sateen 
intensiteetistä havaintohetkellä. Koska muutakaan tietoa ei ole, voidaan olettaa mi-
tatun intensiteetin jatkuvan samana niin kauan (∆t) kun seuraava havainto saadaan. 
Siten	yhtenä	havaintovälinä	sadanta	(Q)	kertyy	määrällä	R	•	∆t,	missä	havaintovälin	
pituus (∆t) on ilmaistu tunteina. Näin jatkamalla voidaan laskea halutun pituisen 
jakson (T) sadanta Q(T) millimetreinä:

        (6.7)

missä summaus ulotetaan yli jakson T kaikkien havaintojen i. Jos jakson pituus T 
vaihtelee suuresti voi vertailukelpoisuuden kannalta olla toisinaan hyväksi käyttää 
T:stä riippumatonta sadannan keskimääräistä intensiteettiä (P) jakson T aikana (yksi-
köissä mm/h):

         (6.8)

Kun jakson pituus on alle tunti, syntyy helposti väärinkäsityksiä, kuinka paljon 
jaksossa T satoi. Siksi lyhyen ajan intensiteetti ilmoitetaan usein yksiköissä mm/
min. Kun tutkahavainto 0.1 s kestävästä intensiteetistä (R) vaikutustilavuudessa (v) 
samaistetaan esimerkiksi 2 minuutin pistearvoksi, se tarkoittaa 2 minuutin P-arvoa 
(esimerkiksi millimetriä minuutissa kahden minuutin ajan).

6.3  
Tutkamittausaineiston rajaus 
RATU-projektissa tavoitteena oli kuuden kesän (2000 - 2005) tutkahavaintoaineiston 
käyttö. Tutkamittaukset on pakattu Vaisala Sigmet IRIS ™ -ohjelmiston formaattiin 
DLT-magneettinauhoille. Työn aikana ilmeni, että tietojen säilyvyys nauhoilla ei ole 
kovinkaan hyvä ja raakadatan purku levymuistiin vaati suuria ponnistuksia ja ”käsi-
töitä”. Puretun mittaustiedon suuruutta kasvatti vielä siinä mukana olevien kolmen 
muun mittaussuureen (T, V, W) arvot. Kun vaikutustilavuudessa on vain sadetta, ei 
muilla mittaussuureilla (T, V, W) ole merkitystä tutkaheijastavuuden arvon määrit-
tämiseen. Sen sijaan hyvin ratkaisevaa aineiston laadun kannalta on, että mittausvai-
heessa Doppler-suodattimella leikataan sekä sadetta että maakaikuja (rakennuksia, 
mäkiä, mastoja) sisältävien mittauskohtien kokonaisheijastavuudesta (T) pois maa-
kaikujen osuus. Suodatuksessa kunkin mittauksen tehospektristä poistetaan piikki, 
joka sijaitsee säteensuuntaisen Doppler-nopeuden nollakohdan (V = 0) kohdalla. Näin 
saadaan järkevä sadehavainto sellaisistakin mittauskohdista, joissa maakaikujen ja 
sateen takaisinsironnat ovat sekoittuneet keskenään. 

Tavattoman hankalaksi osoittautui riittävän levytilan saanti, johon päästiin vasta 
vuonna 2007. Silloinkin maksimaalinen tiedon määrä käsittelyohjelmaa kohti oli yksi 
kesä, koska kutakin tiedostojen laskentavaihetta kohti oli säilytettävä 2 - 3 vastaavaa 
aineistoa edellisistä vaiheista. Näin ollen taulukon 6.4 tietomäärä on vielä kerrottava 
luvulla 2 tai 3, jotta saadaan kuva esimerkiksi kunkin laadunvarmennuksen ohjel-
mistoajon läpikäymästä datamäärästä. Koska kuuden kesän jakson vanhimmat datat 
olivat työläimpiä käsittelyltään, ajateltiin myös korvata kesä 2000 kesällä 2006. Tästä 
kuitenkin luovuttiin, koska kesä 2006 oli sadeoloiltaan poikkeuksellisen kuiva, eikä 
siten edusta hyvin Suomen kesäsadeilmastoa (ks. kappale 6.5). Hankkeen yksi tärkeä 
johtopäätös on, että kerran suuritöisesti laadunvarmennettujen tutkamittausaineis-
tojen talletus olisi syytä tehdä levyille ja puretussa muodossa, jotta niiden käsittely 
uusiin tutkimustarkoituksiin olisi vaivatonta ja nopeaa.
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Taulukko 6.4. Tutkamittausaineiston suuruus puretussa muodossa, yksikkönä tapausten lukumäärä 
tai 8-bittinen tavu (B) yhtä kesää kohti. *Kesäkuuhun 2003 asti havaintohetkiä oli vain kolmannes 
taulukon määrästä (mittausväli 15 minuuttia).

Datan osajoukko Määrä (kpl tai B)

suureiden määrä/mittauskohta 4 (Ze, T, V, W)

mittauskohtia etäisyyssuunnassa/sivukulma 500
sivukulmasuuntia/korkeuskulma 360
korkeuskulmia 4
Tutkia 7
mittaushetkiä vuorokaudessa 12 • 24*
vuorokausia touko-syyskuussa (kesässä) 153
purettu datamäärä/kesä 888 GB

Tutkahavaintoaineistoa kerättäessä olisi periaatteessa voitu säästää levytilaa käyt-
tämällä vain alinta korkeuskulmaa. Tällöin ongelmaksi muodostuu tyypillisesti 20 
- 40 km:n etäisyydelle tutkista ulottuva häiriökaikujen alue. Doppler-suodattimesta 
huolimatta lähialueella on rakennelmista, maastosta ja häiriölähteistä syntyviä jään-
nöskaikuja, jotka eivät koske sadetta. Ongelma on pahin alimmalla korkeuskulmalla, 
jonka säteilykeilan alaosa (usein ns. sivukeilat) helpoiten ”raapii” myös maanpintaa. 
Tämän vuoksi kullakin etäisyydellä tutkasta otettiin havaintoarvoksi neljän alimman 
korkeuskulman mittauksesta se, joka sijaitsee lähinnä 500 m korkeutta maasta (korke-
us tutka-aseman kohdalla). Näin vähennettiin olennaisesti lähialueen häiriökaikuja, 
ja ainoastaan lähimmät 10 km kultakin tutkalta jätettiin kokonaan pois tutkimusai-
neistosta.

Ongelmallisia sadetilastojen kannalta ovat myös hyvin kaukana tutkista sijaitse-
vat mittauskohdat. Vaakasuuntaisella karttapohjalla esitetty sateen aluejakauma on 
todellisuudessa noin 70 km:n etäisyydelle tutkista korkeudelta 500 m + 200 m, kun 
valitaan edellä mainituilta neljältä korkeuskulmalta lähimpänä 500 metrin korkeut-
ta sijaitseva mittaus. Tätä kauempana, Maan pallonmuotoisuuden ja mikroaaltojen 
taipumisen vuoksi, alimmankin korkeuskulman mittaus on etäisyyden kasvaessa 
yhä ylempää ilmakehästä. Esimerkiksi 200 km:n etäisyydellä vaikutustilavuuden (v) 
keskikohta sijaitsee jo yli 3 km:n korkeudessa. Näin ylhäällä voivat sadeosaset olla 
kesälläkin lunta ja räntää. Tällöin yhtälöä (6.1) käytettäessä syntyy kuivassa lumisa-
teessa 6.5 dB:n aliarvio ja räntäsateessa tyypillisesti 5 - 7 dB:n yliarvio verrattuna sa-
man vesisisällön omaavaan sadepisarajoukon tutkaheijastavuustekijään (Battan 1973; 
Pohjola 2003). Tästä syystä havaintoaineistosta jätettiin käyttämättä kaikki mittaukset 
yli 170 km:n etäisyydeltä tutkista. Siitä huolimatta varsinkin touko- ja syyskuun kyl-
mien sääjaksojen aikana aineisto sisältää osaksi lunta ja räntää. Säteilykeila leikkaa 
kesäisin korkealla sijaitsevan sulamiskerroksen kuitenkin lähes aina niin kaukana, 
että vaikutustilavuuden tasoittava vaikutus useissa tapauksissa poistaa toisilleen 
vastakkaismerkkiset kuivan ja sulavan lumisateen aiheuttamat suuret systemaattiset 
virheet, kun sade oletetaan vedeksi (Koistinen ym. 2003). Lisäksi on muistettava, että 
kaikkein rankimmissa konvektiivisissa sateissa ei sulamiskerrosta ole ja lämpötilan 
nollaraja on muutoinkin noin 3 km:n korkeudessa lämpimällä ukkossäällä, joten 
sulamiskerros on tuskin aiheuttanut systemaattisia virheitä rankkoihin sateisiin. 

Havaintoaineistoa käsiteltäessä on pois jätetty useiden tutkien päällekkäiset ha-
vainnot samasta paikasta. Kussakin ilmakehän pystysuuntaisessa mittauspylväässä 
on käytetty vain etäisyydeltään lähimmän saatavilla olevan tutkan mittausta, jotta 
havainnot sijaitsisivat mahdollisimman lähellä asetettua 500 m korkeutta. Näin mene-
tellen usean tutkan päällekkäisiä havaintoja on poistettu aineistosta 39 %, jolloin kesää 
kohden käytössä on ollut 22 miljardia alkuperäistä tutkamittausta. Tiedon saatavuus 
huolto- ja vikatilanteiden takia on tutkimusjaksossa ollut Ilmatieteen laitoksen sää-
tutkilla keskimäärin noin 99 %, joten puuttuvan tiedon määrä on ollut merkityksetön 
aineiston suuruuden kannalta.
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Tärkeä seuraus havaintoalueen rajaamisesta välille 10 - 170 km on tutkahavaintoa 
vastaavan pistesadannan keskimääräinen kesto ko. vyöhykkeessä. Yksittäisessä tut-
kassa vyöhykkeen keskikohdalla (90 km) se on 2.7 minuuttia (taulukko 6.3), mutta 
keskimäärin koko vyöhykkeen alueella 2.5 minuuttia (koska kesto ei muutu lineaa-
risesti etäisyyden funktiona). Kaikkien tutkien aineistossa tilanne ei kuitenkaan ole 
näin yksinkertainen, koska Etelä- ja Keski-Suomessa yksittäisten tutkien peittoalueet 
menevät limittäin (kuva 6.1). Keskimääräinen etäisyys lähimpään tutkaan RATU-
aineistossa onkin vain n. 70 km. Näin ollen tämän tutkimuksen tutkahavainnot vas-
taavat keskimäärin noin kaksi minuuttia kestävää sateen intensiteettiä maanpinnalla 
sijaitsevassa sademittarissa.

6.4  
Tutkamittausten laadunvarmennus
Edellisessä kappaleessa selostettu havaintotiedon rajaus etäisyysvyöhykkeelle 10 - 
170 km sekä lähimmäksi korkeutta 500 m edustaa keskimäärin selvästi parempaa ve-
sisadeaineistoa kuin kyseisen vyöhykkeen ulkopuoli. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä, 
jos tutkamittausaineiston halutaan edustavan virheettömästi Suomen sadeilmastoa. 
Sateen intensiteetin (R) laskeminen mitatusta tutkaheijastavuustekijästä (Ze) sisältää 
monia virhelähteitä, minkä vuoksi sateen tutkamittauksen sijasta yleisesti käytetty 
käsite on sateen määrällinen arviointi (Quantitative Precipitation Estimation, QPE). 
Vaikka yksittäisen tutkahavainnon tarkkuus on keskimäärin paljon huonompi kuin 
sademittareissa, suuruusluokkaa 50 %, voidaan suurta tutka-aineistoa käyttää luo-
tettavasti sateen toistuvuuksien tilastolliseen arviointiin, jos seuraavat ehdot ovat 
voimassa:

1. Satunnaisvirheet eivät vaikuta sadannan (Q) ja keskimääräisen intensiteetin 
(P) todennäköisyysjakaumiin.

2. Systemaattiset virheet voidaan korjata.

Tarkastellaan seuraavaksi lähemmin menetelmiä, joilla RATU-aineistossa on py-
ritty ehdon 2 toteutumiseen.

Sateen intensiteetillä ei ole fysikaalisesti muuta pienintä alarajaa kuin tasan 0 
mm/h. Useimmat mittalaitteet eivät kuitenkaan kykene havaitsemaan alle 0.1 mm:n 
sadantoja laitteen aikaresoluution (∆t) aikana. Säätutka on tässä suhteessa paljon 
herkempi erityisesti suhteellisen lähellä tutkaa. Hydrologisesti hyvin pienillä sateilla 
ei ole kuitenkaan käytännön merkitystä. Lisäksi havaituista heikoista tutkakaiuista 
touko-syyskuussa suurin osa on hyönteisten tai lintujen aiheuttamia. Näin ollen 
RATU-aineistossa on jätetty käyttämättä ne tutkahavainnot, joissa mitattu tutkaheijas-
tavuustekijä (Ze) on alle 10 dBZ-yksikköä (tutkien pienin talletettu mittausarvo on -32 
dBZ). Kuten taulukosta 6.1 nähdään, se vastaa intensiteettiä 0.1 mm/h. Tihkusateita 
lukuun ottamatta kyseistä rajaa heikommat intensiteetit synnyttävät yleensä vain 
murto-osan sadetapahtuman kokonaissadannasta.

Kuten edellä kävi ilmi, Doppler-suodatuksen jälkeinen jäännösmaakaiku voi muo-
dostaa pienialaisia, joskus jopa melko voimakkaita ”sadealueita” tutkamittauksiin. 
Taulukkoon 6.5 on koottu muitakin tällaisia kohteita, jotka vesisateen säätutkamit-
tauksissa aiheuttavat systemaattisia virheitä. Kanavoitumistilanteet ovat yleisimpiä 
touko-heinäkuussa, helteisten korkeapaineiden yhteydessä, etenkin öisin. Niissä osa 
tutkan lähettämästä mikroaaltosäteilystä kanavoituu etenemään matalalla maanpin-
nan suuntaisesti, jolloin pinnan läheiset kohteet aiheuttavat tavallista paljon voimak-
kaampaa takaisinsirontaa.
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Taulukko 6.5. Säätutkan vesisademittauksia haittaavia kaikukohteita, joiden voimakkuus on yli 10 
dBZ.

Kohde Tyypillinen  
voimakkuus 
(dBZ)

Kommentteja

jäännösmaakaiku 10-50 yleensä pienialaisia, alle 50 km tutkasta
meren aallokko (merivälke) ja 
toisen kertaluvun maakaiku

10-30 kanavoitumistilanteissa toisinaan laajoja

laivat ja lentokoneet 10-70 pienialaisia, laivat yleistyvät kanavoitumistilanteissa
hyönteiset 10-15  joskus hellesäässä, alle 100 km tutkasta
Linnut 10-20 pienialaisia (isot parvet) tai tasaista (yömuutto), 

yleensä alle 100 km tutkasta
mikroaaltolähettimet 10-20 Aurinko, tietoliikennelinkit, muut tutkat
Rakeet 10-70 noin 0.5 % sadetapauksista kesällä

Laajaa merivälkettä ja rakeita lukuun ottamatta taulukon häiriökohteita Ilmatieteen 
laitoksen tutkamittauksissa ”siivotaan” sumean logiikan hahmontunnistukseen pe-
rustuvalla ns. roskakaikujen poisto eli ROPO-ohjelmistolla (Peura ym. 2002). RATU-
aineistoon ohjelmiston suodatusparametrit on asetettu tavallista ankarammiksi, joten 
häiriökaikujen poisto on tehty ”raskaalla kädellä”. Menetelmän sumeus tarkoittaa, 
että aivan kaikkia häiriökaikuja se ei takuuvarmasti poista ja toisaalta esimerkiksi 
joitakin kaikkein pienikokoisimpia kuuroja saattaa mennä ”pesuveden mukana”. 
Tällä ei ole merkitystä niin kauan kun jäljelle jääneet häiriökohteet muodostavat 
suhteellisen pienen osan koko havaintomassasta kussakin sateen intensiteetin voi-
makkuusluokassa. Näin on erittäin todennäköisesti suurin piirtein arvoihin 40 - 50 
dBZ asti, koska sadekaikujen osuus on koko kesän mittausaineistossa dominoiva 
heikoissa ja kohtalaisissa sateissa. 

Suurilla tutkaheijastavuuden arvoilla paljastuivat tässä tutkimuksessa roskien 
poistosta selviytyneet laivakaiut merkittäväksi systemaattiseksi virhelähteeksi. Luon-
nollisesti eniten niitä havaitaan Korppoon säätutkalla, mutta kohtalaisesti myös 
Vantaan, Anjalankosken ja Ikaalisten tutkilla, kuva 6.2. Kuvan työstämisen jälkeen 
päätettiin kaikki merialueet jättää pois RATU-aineistosta, koska loppujen laivojen 
poisto olisi vaatinut erittäin hitaan mittausten korjauksen ”käsityönä”. Merialuei-
den poiston jälkeen havaittiin vielä joitakin rannikolla sijaitsevia paikkoja (Turun ja 
Tallinnan satamat, Föglö), jotka poistettiin niissä toistuvasti näkyvien voimakkaiden 
tutkakaikujen takia.

Vaikean korjauskohteen rankimmissa sateissa muodostavat rakeet, sillä vesikalvon 
peittämä märkä ja suuri rae siroaa likimain yhtä voimakkaasti kuin samankokoinen 
vesipisara (mikäli se pysyisi ilmassa ehjänä). Suomessa havaitaan melkein joka kesä 
0.5 - 2 cm:n kokoisia ja harvemmin jopa 2 - 7 cm:n kokoisia rakeita. Säätutkahavain-
nossa rakeiden todennäköisyys kasvaa jyrkästi, kun tutkaheijastavuus on 50 - 60 dBZ 
tai enemmän (Battan 1973; Inkinen 2003). Vaikka rakeiden osuus kaikista säätutkan 
sadehavainnoista on vain n. 0.5 %, on niiden suhteellinen osuus yli 55 dBZ:n havain-
noissa vallitseva (Inkinen 2003). RATU-projektin tavoitteiden takia ei suurimpia dBZ-
havaintoja voi kuitenkaan poistaa yksinkertaisella ylärajaleikkurilla, sillä samalla 
menetettäisiin tieto joukossa olevista aidoista rankkasateista. 

Toisin kuin ns. kaksoispolarisaatiotutka perinteinen Doppler-säätutka ei suoraan 
erota rakeita vesisateesta. Sen vuoksi olemme käyttäneet Hollemanin ym. (2000) 
tilastollista algoritmia kuva 6.3. Rakeiden todennäköisyys (POH) on sitä suurempi, 
mitä suurempi on isotermin 0 °C ja tutkaheijastavuustekijän 45 dBZ ylimmän sijainti-
kohdan välinen korkeusero (∆H) kussakin ilmakehän pystysuuntaisessa pylväässä:

       (6.9)
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Kuva 6.2. Voimakkaimpien tutkakaikujen (Ze > 55 dBZ) tapausten lukumäärä Suomen tutkaverkon peittoalueella (vrt. 
kuvaan 6.1) kesällä 2005, 10-170 km:n etäisyydellä tutkista sen jälkeen kun aineistoon on tehty sateettomien kaikujen 
poisto sumean logiikan suodattimella. Vasemmalla on koko alue ja oikealla aineisto merialueiden poiston jälkeen. Eri 
värit kuvaavat tapausten määrää.

Kuva 6.3. Vasemmalla kaavamainen pystyleikkaus raekuurosta, johon on merkitty isotermin 0 °C sekä tutkaheijastuvuustekijän 
45 dBZ (punainen alue) välinen korkeusero ∆H. Oikealla on Hollemanin ym. (2000) havaitsema rakeiden todennäköisyys (POH) 
korkeuseron ∆H funktiona (pisteet) ja niihin sovitettu suora (sininen viiva).
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RATU-aineistoa varten laskettiin nollaisotermin korkeuskentät Euroopan keski-
pitkien sääennusteiden keskuksen (ECMWF) tietokannasta kuuden tunnin välein 
Fennoskandian alueelle ja interpoloitiin 5 minuutin väleihin. Tutkaheijastavuus-
tekijän 45 dBZ ylin korkeus puolestaan etsittiin jokaisen havaintokohdan yllä tut-
kamittausaineistosta (jos havaittiin vähintään noin suuri arvo). Lopuksi laskettiin 
havaintohilassa rakeiden todennäköisyys yhtälöstä 6.9 jokaisena tutkien havaintohet-
kenä. Suomessa on tehty jonkin verran vertailua rakeiden todennäköisyyden (POH) 
ja maasta löydettyjen rakeiden kesken (Saltikoff 2007). Niiden perusteella valittiin 
rakeiden esiintymisen kynnysarvoksi POH > 40 %. Näitä havaintoja ei kuitenkaan 
poistettu, koska tuskin koskaan sataa pelkästään rakeita verrattuna tilanteisiin, joissa 
on sekaisin rakeita ja vesipisaroita. Siksi havaittu tutkaheijastavuustekijä (Ze) muun-
nettiin Inkisen (2003) kehittämällä tilastollisella yhtälöllä, joka arvioi pelkän veden 
osuuden (Z) osittain sulaneessa raesateessa:

        (6.10)

Esimerkiksi jos dBZ = 60 raesateessa, saataisiin taulukon 6.1 perusteella sateen 
intensiteetiksi 220 mm/h, mutta korjatun tutkaheijastavuuden perusteella vain 140 
mm/h. 

Koska sekä rakeiden todennäköisyyden laskenta että niiden vaikutuksen poistami-
nen havainnoista perustuvat keskimääräisiin, tilastollisiin algoritmeihin (yhtälöt 6.9 ja 
6.10) on täysin mahdollista, että joskus todellisia raetapauksia jää huomaamatta ja toi-
saalta todellisia hyvin suuria sateen intensiteettiarvoja pienennetään erheellisesti. 

Voimakkaimpien sateiden yhteydessä myös mikroaaltojen vaimeneminen sekä 
tutkan kuvussa että sateessa voi toisinaan vaimentaa rankkasadehavaintojen dBZ-
arvoja 1 - 5 desibeliä. Vaimenemista voidaan korjata, mutta suurilla dBZ-arvoilla 
tavanomainen menetelmä (Hitschfeld & Bordan 1954) johtaa helposti ylisuuriin kor-
jauksiin, koska meillä ei ole todellista tietoa vesipisaroiden ja rakeiden suhteellisesta 
osuudesta kussakin vaikutustilavuudessa (v). Tämän takia menetelmää ei ole käytetty 
RATU-aineistossa. Tällöin voimakkaimmat sateet ovat jossain määrin systemaattisesti 
aliarvioituja tutkamittauksissa. Kun vielä otetaan huomioon, että roskakaikujen pois-
toalgoritmi ei myöskään välttämättä hävitä ihan kaikkia suuria virhearvoja, voidaan 
todeta, että tutkien havaitsemiin suurimpiin yksittäisiin intensiteettihavaintoihin on 
suhtauduttava hyvin kriittisesti. Tähän palataan lähemmin seuraavassa luvussa.

Koko tutkahavaintoaineistoon tai sen osaan voi aiheutua intensiteetistä riippuma-
ton vakiosuuruinen systemaattinen virhe, jos tutkan kalibrointi ei ole ihan kohdallaan. 
Säätutkat ovat verrattain stabiileja laitteistoja, ja niitä tarvitsee kalibroida tyypillisesti 
1 - 2 kertaa vuodessa. Vaikka suhteellisen kalibroinnin toistettavuustarkkuus näillä 
kerroilla on usein vähemmän kuin 0.2 dB, säätutkan koko lähetin-vastaanotinketjun 
absoluuttiseen kalibrointiin ei ole kätevää menetelmää; tarkkuus onkin vain ± 1 - 2 
dB (Doviak & Zrnic 1993), mikä merkitsee noin ± 10 - 30 % virhettä sadehavaintoon. 
RATU-aineiston systemaattiset kalibrointivirheet on korjattu melko karkeasti käyt-
tämällä referenssinä 24 h:n sademittarihavaintoja erikseen jokaisen tutkan mittaus-
alueelta kunkin kesän aikana. Sademittari- ja tutkasadannan logaritminen suhde on 
likimain normaalisti jakautunut, esimerkiksi Cain & Smith (1976). Siksi sen keskiarvo 
sopii hyvin säätutkien systemaattisten virheiden mittaamiseen. Kuten esimerkiksi 
Michelson ja Koistinen (2000) osoittavat, on järkevää sovittaa toisen asteen polynomi 
(paraabeli) kuvaamaan sademittarisadannan (Qg) ja samasta kohdasta lasketun tut-
kasadannan (Qr) logaritmista suhdetta (F) mittausetäisyyden (r) funktiona:

        (6.11)
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Kuvassa 6.4 on esimerkkinä näytetty kesän 2005 vuorokautisia F-arvoja etäisyyden 
(r) funktiona Kuopion säätutkalta. Jos kaikki sademittarihavainnot ovat virheettö-
miä ja tutkamittaukset edustaisivat täsmälleen vastaavaa mittarihavaintoa, voidaan 
tutkan keskimääräinen kalibrointivirhe nähdä arvosta F(0). Käytännössä tutka- ja 
sademittarihavainnon vertailu sisältää otanta- ja mittausmenetelmäerosta aiheutuvia 
suuria satunnaisvirheitä etenkin pienissä ja lyhytaikaisissa sadannoissa. Koska sa-
demittarin pistemittaus (Qg) ja sitä vastaava tutkan tilavuusmittaus (Qr) eivät edusta 
samaa pisarajoukkoa, voi ”samaa” havaintoparia edustava F-arvo poiketa nollasta, 
vaikka kumpikin mittausarvo olisi omassa kohdassaan täysin virheetön. Tämä tutkan 
ja sademittarin välinen otantaero näkyy vertailusuureessa F ”oikeiden” mittausvirhei-
den lisänä. Tutka ei näin ollen ole niin huono havaintoväline kuin kuvan 6.4 valtavasta 
hajonnasta voisi äkkiseltään päätellä.

Systemaattisten virheiden pienentämiseksi on tässä tutkimuksessa käytetty tut-
kahavaintojen korjaamiseen arvon F(0) sijasta paraabelin keskiarvoa etäisyysvälillä 
10 - 100 km (F). Lisäksi mukaan on huolittu vain ne havainnot, joissa sekä 24 h:n 
sademittari- että tutkamittaus olivat yli 1 mm. Lasketut F-arvot voivat luonnollisesti 
sisältää muitakin systemaattisia virheitä kuin pelkästään kalibroinnista aiheutuneita. 
Tyypillisesti eri kesinä tutkien systemaattinen virhe (-F) vaihtelee välillä -2 dB - +0.5 
dB. Esimerkiksi kuvan 6.4 tapauksessa tutka on yliarvioinut sadetta noin 0.5 dB. Kor-
jattu sateen intensiteetti (Rc) tutkalla saadaan kertomalla kaikki tutkan sadehavainnot 
(R) kunkin kesän ja kunkin tutkan ominaisella korjauskertoimella:

        (6.12)

Vuorokautiseen sadantaan verrattuna tutkalla arvioidun sateen intensiteetin (R) 
luotettavuuden testaamiseen on huomattavasti vähemmän käyttökelpoisia mittauk-
sia maanpinnalta. Punnitsevia tai muilla periaatteella toimivien intensiteettimitta-
reiden (esimerkiksi OTT, Geonor ja Vaisalan WXT) havaintoja ei ollut käytettävissä 
vuosilta 2000 - 2005 riittävästi kyllin läheltä säätutkia. Ainoa kohtalaisen runsaasti 
lyhytaikaisia, 10 minuutin keskimääräisiä intensiteettihavaintoja tuottava mittalaite 

Kuva 6.4. Vuorokautisen sademittarisadannan (Qg) ja mittarin kohdalta mitatun tutkasadannan (Qr) 
logaritminen suhde (F) Anjalankosken säätutkassa kesällä 2005 mittausetäisyyden (r) funktiona. 
Kukin piste edustaa yhtä sadevuorokautta ja vihreä käyrä niihin tehtyä paraabelisovitusta.
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on optinen sirontamittari (Vaisalan FD 12P). Viiden minuutin välein tehdyt, siron-
tamittaria lähimmän neljän tutkahavainnon mittaukset on interpoloitu vastaamaan 
maanpintamittarin kanssa samaa aikaväliä. Käytetyt sirontamittarit sijaitsivat Hel-
singin Katajaluodossa, Kuopion kaupungissa ja Oulun Vihreäsaaressa. Niistä saatiin 
joitakin kymmeniä tuhansia vertailuhavaintoja kesiltä 2004 - 2005. Niitä ei käytetty 
tutkamittausten korjaamiseen vaan ainoastaan intensiteetin todennäköisyysjakau-
man verifiointiin (lähemmin kappaleessa 7.3).

Yllä käsiteltyjen laadunparannusvaiheiden kehittäminen ja ohjelmointi olivat pal-
jon suuritöisempiä kuin projektin alussa arvioitiin, koska merkittävien virhehavain-
tojen yleisyys ja niiden poistamisen vaikeus yllättivät tutkijaryhmän. Esimerkiksi 
laivojen merkitys suurimpien sadekaikujen lukumäärän keskeisenä vääristäjänä pal-
jastui vasta tässä tutkimuksessa. Hankaluutena oli lisäksi tarvittavan oheistiedon 
(sademittaridata ja sulamiskorkeusdata) saaminen sekä optimaalisten korjausten 
hakeminen. Optimaalisia roskakaikujen poisto-ohjelmiston (ROPO) parametrejä ja 
raetodennäköisyyden sopivaa kynnysarvoa (40 %) ei ollut valmiina, vaan niiden 
löytämiseksi käsittelyjä on jouduttu iteroimaan lukuisilla vaihtelevilla asetuksilla.

6.5  
Kesien 2000 - 2005 tutkasadehavaintojen 
ilmastollinen edustavuus
Vuosien 2000 - 2005 touko-syyskuun kattavan tutkamittausjakson sadeilmastollista 
edustavuutta arvioitiin vertaamalla näinä kesinä sadekeräysastioilla mitattuja vuo-
rokautisia sademääriä normaalikauden 1961 - 1990 ja viimeisimmän 30-vuotisjakson 
1971 - 2000 pitkäaikaisiin sadetilastoihin. Kuten luvussa 4 on kerrottu, tarkastelta-
vina olivat sademäärän keskiarvo, suhteelliset esiintymistiheydet, 50., 95. ja 99. pro-
senttipisteet, rankkasadepäivien lukumäärä (R ≥ 20mm/vrk) sekä suurin havaittu 
vuorokausisademäärä viidellä havaintoasemalla, jotka olivat Helsinki-Vantaa, Jy-
väskylä, Kuopio, Kauhava sekä Sodankylä. Vertailu on kokonaisuudessaan esitetty 
osaraportissa 6. 

Vuorokausisademäärän pitkäaikainen keskiarvo Helsingissä ja Jyväskylässä py-
syi virherajojen puitteissa lähes muuttumattomana kolmella tutkitulla ajanjaksolla. 
Kauhavalla, Kuopiossa ja Sodankylässä keskimääräiset vuorokausisademäärät olivat 
hieman korkeampia kaudella 2000 - 2005 kuin kahden 30-vuotisjakson aikana (kuva 
4.5 a). Sen sijaan sadepäivien sademäärä oli Sodankylässä 6 vuoden jaksolla pienempi 
kuin 30-vuotiskausina keskimäärin (kuva 4.5 b). Vuosien 1961 - 2005 kaikkein suurim-
man vuorokausisademäärän osuminen eri tarkastelujaksoihin vaihteli satunnaisesti 
(kuva 4.5 c). Sadepäivien vuorokausisademäärän 50. prosenttipiste eli mediaani oli 
Kuopiossa ja Sodankylässä korkeampi ajanjaksolla 2000 - 2005 kuin normaalikaute-
na (kuva 4.5 d). Muilla tutkituilla paikkakunnilla 50. prosenttipisteiden arvoissa ei 
havaittu suuria muutoksia jaksosta toiseen. Helsingissä, Kauhavalla ja Kuopiossa 95. 
ja 99. prosenttipiste olivat hieman korkeammalla 6 vuoden ajanjaksolla kuin edeltä-
villä pidemmillä kausilla, mutta sen sijaan Jyväskylässä ja Sodankylässä tilanne oli 
päinvastainen (Osaraportti 6). 

Viiden mittausaseman havaintoihin perustuvan vertailun nojalla voidaan todeta, 
että ajanjakso 2000 - 2005 oli sateisuuden kannalta melko edustava eikä oleellisesti 
poikennut 30-vuotisjaksoista 1961 - 1990 ja 1971 - 2000. Kesien 2000 - 2005 aineistoa 
voidaan siis käyttää uusien rankkasadejakaumien määrittämiseen sadetutka-aineis-
tosta. 
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7   Uudet rankkasadejakaumat

7.1  
Tutkamittausaineisto
RATU-projektin yksi keskeinen tavoite oli pienialaisten ja lyhytaikaisten rankkasa-
teiden esiintymistodennäköisyyksien selvittäminen tutkahavaintojen perusteella. 
Tavoitteen saavuttamiseksi on edellä kuvatusta, laatukontrollin läpäisemästä mitta-
usaineistosta laskettu seuraavat sadesuureet.

I Kahden minuutin pistehavainnot
Tutkamittauksen sateen intensiteetti (R), joka saadaan yhtälöstä 6.3 (a=316 ja b=1.5), 
muodostaa tutkimusaineiston perusjoukon. Jos mittauksessa rakeiden todennäköi-
syys on yli 40 %, mittausarvo on korjattu yhtälön 6.10 mukaisesti. Lopuksi kaikki 
näin saadut intensiteettihavainnot on korjattu kutakin kesää ja tutkaa edustavalla 
sademittarisovituksella yhtälön 6.12 mukaisesti. Kappaleessa 6.2 käydyn tarkaste-
lun perusteella nämä arvot käsitellään 2 minuutin pituisina pistehavaintoina sateen 
keskimääräisestä intensiteetistä (P). Vuosien 2000 - 2005 yllä rajattu aineisto käsittää 
kaikkiaan 83 miljardia havaintoarvoa, joista 5.4 miljardia eli 6.5 % oli suuruudeltaan 
vähintään 0.1 mm/h. Niiden todennäköisyysjakaumat ja toistuvuudet esitetään kap-
paleessa 7.3.

Kun alkuperäinen tutkamittaus tulkitaan sateen lähes hetkellisenä intensiteettinä 
(R) noin 1 km²:n alueella, havainto voidaan luokitella poudaksi, kun intensiteetti on 
nolla tai alle 0.1 mm/h, ja muussa tapauksessa sateeksi. Intensiteetti 0.1 mm/h on 
myös todennäköisesti hyvin lähellä aistinvaraista rajaa, jonka mukaan säähavainnon 
tekijä valitsee, vallitseeko havaintohetkellä pouta vai sade. Vertailua hankaloittaa 
se,	että	SYNOP-säähavainnoissa	"havaintohetki"	kestää	oikeasti	noin	10	minuuttia.	
Arvioimme tässä kuitenkin, että sateen ja poudan esiintymisen arviointiin voidaan 
käyttää tutkalla mitattua sateen intensiteettiä. Kun sateen ja poudan rajaksi asetetaan 
intensiteetti 0.1 mm/h, satunnaisessa paikassa ja satunnaisena ajan hetkenä Suomessa 
kesällä sateen todennäköisyys on yllä mainittu 6.5 %. Tämä luku on keskeinen Suo-
men sadeilmastoa kuvaava tulos.

II Aluesadannat
Tutkaverkon peittämät maa-alueet (etäisyydellä 10 - 170 km tutkista) jaettiin neljään 
kiinteään hilaruudukkoon, joiden ruutukoko (a) oli:

•	 1	km	•	1	km	=	1	km²,	yhteensä	318	662	ruutua
•	 3	km	•	3	km	=	9	km²,	yhteensä	34	846	ruutua
•	 10	km	•	10	km	=	100	km²,	yhteensä	3	007	ruutua
•	 32	km	•	32	km	=	1	024	km²,	yhteensä	255	ruutua
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Maa-alueeksi kelpuutettiin vain hilaruudut, joiden pinta-alasta vähintään 90 % 
(ruutukoko 1 km²) tai 50 % (ruutukoko 9 - 1 024 km²) oli maata.

Korjatuista sateen intensiteetin mittauksista (aineisto I) kunakin ajanhetkenä on 
edelleen laskettu keskimääräinen sateen intensiteetti (R) jokaisen hilaruudun alu-
eella:

        (7.1)

missä n on niiden tutkahavaintojen lukumäärä, joiden vaikutustilavuuden (v) 
keskipiste osuu hilaruudun alueelle. Näistä intensiteeteistä laskettiin summaamalla 
yhtälöiden 6.7 ja 6.8 mukaisesti edelleen aluesadantoja ja niiden keskimääräisiä in-
tensiteettejä, Q(a,T) ja P(a,T), kussakin erikokoisessa hilaruudukossa (a) seuraaville 
kertymäjaksoille (T):

•	 15	minuuttia
•	 30	minuuttia
•	 1	tunti
•	 3	tuntia
•	 6	tuntia
•	 12	tuntia
•	 24	tuntia.

Yhteensä laskettiin sadantoja siis 28 erilaisena aika-alueyhdistelmänä. Mikäli asia-
yhteydestä ei selviä, käytetään jatkossa sadannasta Q tarkentavaa merkintää Q(a,T), 
missä a on alueen pinta-ala ja T on sadannan kertymäaika. Aluesadantojen todennä-
köisyysjakaumat, toistuvuudet ja alueelliset korjauskertoimet esitetään kappaleessa 
7.4.

Työlään laadunvarmistuksen jälkeen myös aluesadantojen laskeminen osoittau-
tui ennakoitua huomattavasti oletettua vaikeammaksi tehtäväksi. Ongelman muo-
dostavat puuttuvat havainnot. Mittausaineiston saatavuus eli todennäköisyys, että 
yhden tutkan jonkin ajanhetken mittausdata on talletettu DLT-nauhalle, on kysei-
sessä havaintoaineistossa noin 0.98 (mukaan lukien vika- ja huoltotilanteet). Luku 
on huippuluokkaa maailman säätutkajärjestelmissä. Tämä merkitsee kuitenkin, et-
tä todennäköisyys jonkin tutkan puuttumiselle seitsemästä on yhtenä ajanhetkenä  
1 - 0.987 = 14 %. Vaikka puuttuva tutkahavainto on aina korvattu seuraavaksi lä-
himmän tutkan havainnolla (jos sellainen on saatavilla), on puuttuvan havainnon 
todennäköisyys esimerkiksi 24 tunnin sadannassa merkittävä. Aluksi jätettiin pois 
kaikki alueet ja ajanjaksot, joista puuttui yksikin havainto. Sen seurauksena valtaosa 
sadannoista Q(a,T) jäi laskematta pitkillä kertymäajoilla. Ohjelmiston myöhempiin 
versioihin oli laadittava hyvin monimutkaiset säännöt, joiden avulla puuttuva ajan-
hetki joltain tutkalta vaikutti pienimpään mahdolliseen joukkoon hilaruutuja (a) ja 
ajanjaksoja (T). Tämä edellytti seitsenulotteisia indeksointitaulukoita, joiden ajatus-
hallinta ohjelmointivaiheessa lähestyi aivojen käsittämän ulotteisuuskyvyn ylärajaa. 
Myös	tehokkaalle	Linux-työasemalle	ohjelmisto	oli	raskas,	sillä	yhden	kesän	Q(a,T)-
arvojen laskenta vei koodin optimoinnista riippuen 5 - 10 vuorokautta. Taulukossa 
7.1 on esitetty lopullisen, laatuvarmennetun aluesadanta-aineiston suuruus.

Taulukko 7.1. Tutkalla mitatun aluesadanta-aineiston suuruus touko-syyskuissa 2002 - 2005 eri 
pituisina aluesadannan kertymäaikoina. Kukin taulukon luku kertoo tapausten määrän (sekä sade- 
että poutahavainnot) miljoonina.

Alueen koko 15 min 30 min 1 h 3 h 6 h 12 h 24 h

1 km² 18 250 9 074 4 500 1 477 731 358 172

9 km² 1 997 993 492 162 80 39 19

100 km² 172 86 42 14 6.9 3.4 1.6

1 024 km² 15 7.3 3.6 1.2 0.58 0.29 0.14
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III Sade- ja poutatapahtumien ominaisuudet
Kolmantena aineistotyyppinä laskettiin sade- ja poutatapahtumien tilastollisia tun-
nuslukuja ja jakaumia kesiltä 2003 - 2005. Kunkin tutkan ympäriltä valittiin tilas-
toaineistoja I-II kapeampi rengasmainen alue, jonka sisäraja oli 10 km tutkasta ja 
ulkoraja puolessavälissä lähimpään tutkaan. Näin alueet eivät missään kohdassa 
mene päällekkäin naapuritutkan peittoalueen kanssa. Myös tästä aineistosta jätettiin 
merialueiden mittaukset pois. Sade- ja poutatapahtumia tarkasteltiin ainoastaan 
kussakin sivukulman ja etäisyyden määräämässä tutkamittauskohdassa, ei suu-
remmilla alueilla. Aineiston III sadetapahtumat edustavat siksi keskimäärin noin 
puolen neliökilometrin kokoisen alueen sadetapahtumia (taulukko 6.2). Koska tätä 
kokoluokkaa pienempiä sadealueita on todennäköisesti vähän, voidaan tässä käsi-
tellyt sadetapahtumat tulkita pistetapahtumiksi (kappale 6.4). Tarkemmat tulokset 
esitellään kappaleessa 7.5.

7.2  

Tutkamittausaineiston tilastolliset 
käsittelymenetelmät
Todennäköisyysjakaumien ja toistuvuuksien arvioimiseksi R- ja Q-arvoista havain-
not on järjestettävä luokkiin, joiden frekvenssit lasketaan. Sade on hankala jakaa 
tasavälisiin luokkiin, koska pieniä havaintoarvoja on helposti monta kertaluokkaa 
enemmän kuin suuria tasavälisessä luokkajaossa. RATU-aineistossa pienimmäksi 
intensiteetti-havainnoksi (R) valittiin 0.1 mm/h, kuten kappaleessa 7.4 on selostettu. 
Myös kaikille aluesadannoille Q(a,T) asetettiin ”hydrologisen sateen” alarajaksi 0.1 
mm, toisin sanoen tätä pienempiä arvoja ei käsitelty, vaan ne luokiteltiin poudaksi. 
Jäljelle jääneet sadetapaukset jaettiin porrastetusti luokkiin taulukon 7.2 mukaan. 

Jälkikäteen arvioiden porrastettu havaintoluokitus ei epäjatkuvana ole paras mah-
dollinen tilastollisiin käsittelyihin. Todennäköisesti helpompi olisi käyttää suureiden 
log(R) ja log(Q) tasavälistä frekvenssijakaumaa. 

Tapahtuman toistuvuus (Y) on keskeinen tilastollinen suure hydrologiassa, kun 
luonnehditaan sadantaa, sateen intensiteettiä tai esimerkiksi tulvan virtaamaa suu-
ressa tilastollisessa aineistossa. Hyvin yksinkertainen tapa laskea toistuvuus on ryh-
mitellä pitkän havaintoajanjakson aikana, esimerkiksi N vuotta, yhdessä paikassa 
kerätyt havainnot (Q) suuruusjärjestykseen (Qj): suurimmalle havainnolle annetaan 
järjestysluku (j) 1, toiseksi suurimmalle 2 ja niin edelleen. Tällöin tapahtuman Qj 

toistuvuus Y on:

        (7.2)

Toistuvuuden yksikkö määräytyy sen mukaan, kuinka pitkiin otantaväleihin (T) 
ajanjakso N jaetaan. Jos otantaväli on vuosi eli järjestetään suuruusjärjestykseen N 
suurinta vuosittaista havaintoa, on toistuvuuden yksikkö vuosia. Jos mittauksia on 
joka tunnilta, saadaan toistuvuus tunteina,  esimerkiksi Mays (2005). Tiheästi mitatus-

Taulukko 7.2. Sateen tutkamittausten 2 minuutin intensiteetin (P) ja aluesadantojen Q havaintojen 
frekvenssijakauman luokkavälit.

Havaintoalue (mm/h tai mm) Luokkaväli (mm/h tai mm) Luokkien määrä

0.1 - 10 0.1 99
10 - 100 1 99

100 - 1 000 10 99
1 000 - 10 000 100 99
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ta toistuvuudesta [aikavälein T] voidaan arvioida toistuvuus vuosina [a] olettamalla 
havainnot toisistaan riippumattomiksi. Tällöin

       (7.3)

missä NT on vuoteen mahtuvien jaksojen T lukumäärä. Esimerkiksi kun 100 vuoden 
vuorokausisadannan havaintosarjassa toistuvuus tapahtumalle Q ≥ 80 mm on 30 000 
päivää, saadaan vastaavaksi vuotuiseksi toistuvuudeksi 30 000/365 = 82 vuotta.

Käytettäessä yhtälöä 7.3 RATU-aineiston toistuvuuksien skaalaamiseen näytteen-
ottojakson pituus (T) on joko 2 minuuttia (tutkahavainnot tulkittuna pistearvoina) 
tai, aluesadantojen tapauksessa, sadannan kertymäjakson pituus. Koska vuotuinen 
tutkahavaintoaineisto käsittää vain toukokuun alun ja syyskuun lopun välisen ajan 
eli kesäkauden, lukuna NT on käytettävä viiteen kuukauteen mahtuvien näytteenot-
tojaksojen (T) lukumäärää. Tällöin toistuvuudet kaavasta 7.3 saadaan kesinä. Tämä 
johtuu siitä, että emme tunne sadantojen (Q) esiintymistodennäköisyyksiä muina 
kuukausina. Olettamalla hyvin karkeasti, että loka-huhtikuussa sataa aina lunta, 
voisimme käyttää kaavaa 7.3 sellaisenaan ja saada vuotuiset toistuvuudet. Tämä 
johtaisi kuitenkin riskitilanteiden aliarviointiin, sillä rakentamissuunnittelussa ja 
hydrologiassa vesisateiden osalta keskitytään kesään, jolloin rankkasateiden riski 
on Suomen ilmastossa huomattavasti suurempi kuin muina vuodenaikoina. Koska 
jokaisessa vuodessa on vain yksi kesä, emme siksi tee tulosten käytännön sovelta-
miselle merkittävää virhettä, vaikka ilmoittaisimme tämän tutkimuksen kesää kohti 
lasketut toistuvuusarvot vuosina. 

Toinen yleinen tapa laskea harvinaisten tapausten toistuvuuksia on käyttää ääriar-
vojakaumiin perustuvia menetelmiä (Coles 2001; Katz ym. 2005). Niissä havaintojou-
kon harvinaisimmat tapaukset sovitetaan esimerkiksi ns. yleiseen ääriarvojakaumaan 
(GEV) tai Pareto-jakaumaan. Yleinen ääriarvojakauma on kolmen parametrin määrit-
tämä jakaumaperhe (Katz ym. 2005). Yksi näistä parametreista määrää, mikä kolmesta 
funktiotyypistä parhaiten kuvaa ääriarvojakaumaa: Gumbelin jakauma (jakaumassa 
on nopeasti laskeva harvinaisimpien tapausten ”häntä” eli niiden todennäköisyys 
lähenee nopeasti nollaa), Frechet’n jakauma (harvinaisimpien tapausten todennäköi-
syys lähenee hitaasti nollaa) tai Weibull-jakauma (tapauksilla on äärellinen yläraja). 

Ääriarvomenetelmät toistuvuuden määrittämiseksi ovat sikäli oivallisia, että niitä 
käytettäessä ei tarvitse tietää havaintosuureen suhteellisen yleisten arvojen toden-
näköisyydestä mitään; äärevimpien havaintoarvojen tekninen luotettavuus riittää. 
Tämä helpottaa huomattavasti aineiston käsittelyä, koska suuresta havaintomassasta 
voidaan poimia esimerkiksi vain joka vuoden kolme suurinta tapausta. Ääriarvome-
netelmien käyttö vallitsee esimerkiksi meteorologisten ilmastosuureiden laskennassa 
(Venäläinen ym. 2007). Tässä yhteydessä kannattaa mainita, että laskettaessa vuotui-
sia toistuvuuksia ääriarvomenetelmin tehdään sadantojen osalta hyvin samanlaisia 
olettamuksia, joita edellä tarkasteltiin kaavan 7.3 soveltamisessa RATU-aineistoon. 
Esimerkiksi Katajiston (1969) ja Kilpeläisen ym. (2008) saamat vuotuiset toistuvuu-
det on määritetty ääriarvomenetelmien avulla vain kesällä tehdyistä mittauksista. 
Vaikka mittauksia olisi koko vuodelta, käytännössä kaikki sateen ääriarvot havaitaan 
kuitenkin kesäkuukausina. Täten rankkasateiden toistuvuuksilla kesinä tai vuosina 
ei ole olennaista eroa tulosten soveltamisen kannalta.

Toistuvuus voidaan myös laskea tapahtuman Q koko todennäköisyysjakauman 
avulla, mikäli se tunnetaan. Jos PDF(Q) on suureen Q havaintoarvojen todennäköi-
syysjakauman tiheysfunktio ja CDF(Q) vastaava kertymäfunktio, voidaan määritellä 
käänteiskumulatiivinen kertymäfunktio CCDF(Q), englanniksi ’complementary cumu-
lative distribution function’, seuraavasti.
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        (7.4)

Tapahtuman Q ≥ Qx	todennäköisyys on kertymäfunktion määritelmän mukaan 
CCDF(Qx). Tällöin tapahtuman Q ≥ Qx toistuvuus, jota merkitään lyhyesti Y(Qx), on 
toistuvuuden perusmääritelmän mukaan

       (7.5)

missä [T] on toistuvuuden aikayksikkö sen mukaan, kuinka tihein välein (T) otet-
tuun havaintoaineistoon todennäköisyysjakauma CCDF(Q) perustuu. Esimerkiksi 
jos vuotuinen todennäköisyys havaita sadanta 80 mm tai enemmän on 0.01, saadaan 
tapahtuman toistuvuudeksi 100 vuotta.

Kun suure Q on sadannan tai sateen intensiteetin mitattu määrä, voimme frek-
venssiluokkiin jaetuista havainnoista laskea ainoastaan ehdollisia todennäköisyysja-
kaumia pienintä havaittavaa mittausarvoa (Qmin) suuremmille tapahtumille Q ≥ Qmin. 
Tällöin merkintä CCDF(Qx | Qmin) tarkoittaa tapahtuman Q ≥ Qx todennäköisyyttä 
ehdolla, että ylipäätänsä on satanut vähintään määrä Qmin. RATU-frekvenssijakau-
massa (ja yleensäkin useimmissa sadehavaintoaineistoissa) Qmin = 0.1 mm ja Rmin = 0.1 
mm/h. Vaikka emme tuntisikaan todennäköisyysjakaumaa arvoa Qmin pienemmille 
sateille, voimme käyttää yhtälöä 7.5 tapahtuman Q ≥ Qx toistuvuuden arviointiin. 
Riittää kun tunnemme todellisten poutatilanteiden (Q = 0) ja pienimmän havaittavan 
mittausarvon (Qmin) alapuolelle jäävien tapausten yhteisen todennäköisyyden eli 
arvon CDF(Qmin). Tällöin toistuvuuden laskemiseen tarvittava CCDF(Qx) saadaan 
lausekkeesta

    (7.6)

Vaikka pienimmän havaintoluokan alarajan (Qmin) alapuolelle jääviin havaintoi-
hin sisältyy hyvin pieniä sadantoja, käytetään jatkossa tästä osuudesta nimitystä 
hydrologisen poudan todennäköisyys ja osuudesta CCDF(0.1 mm), eli yhtälön 7.6 ha-
kasulkutermistä, nimitystä hydrologisen sateen todennäköisyys, taulukko 7.3. Kuten 
kappaleessa 6.5 on selostettu, kesien 2002 - 2005 keskiarvo taulukossa 7.3 edustaa 
jo sangen hyvin Suomen keskimääräistä ilmastoa. Jos tarkasteltaisiin vain yksittäi-
siä kesiä tai kuukausia, todennäköisyysarvot vaihtelevat paljon. Esimerkiksi sateen 
todennäköisyys sademittarissa 24 tunnin aikana kuukausittain vaihteli 24 prosentin 
(elokuu 2002) ja 67 prosentin (syyskuu 2004) välillä. Keskimäärin vähintään 0.1 mm:n 
sateen havaitsemisen todennäköisyys sademittarilla mitattuna 24 h:n aikana vuosina 
2002 - 2005 oli 47 %.

On huomattava, että taulukon 7.3 arvot lähenevät säähavainnontekijän sateen toden-
näköisyyttä (vastakohtana säähavainnontekijän poudalle) vain noin 3 - 24 h:n lukemissa. 
Tämä johtuu siitä, että taulukossa 7.3 on ”hydrologiseksi sateeksi” määritelty sadanta 
0.1 mm jakson pituudesta riippumatta. Täten esimerkiksi 0.1 mm:n sadanta 15 minuu-

Taulukko 7.3. Todennäköisyys (%) että sadanta on vähintään 0.1 mm touko-syyskuissa 2002-2005 
eri pituisina piste- tai aluesadannan kertymäaikoina. Vuorokautinen pistearvo perustuu 395 sade-
mittarin havaintoihin Suomen alueelta. Taulukon tyhjiä kohtia ei ole tutkittu.

Alueen koko 15 min 30 min 1 h 3 h 6 h 12 h 24 h

piste 47
1 km² 4.0 6.3 9.1 16 24 36 53
9 km² 4.1 6.4 9.4 17 25 36 53
100 km² 4.6 7.1 10 18 26 38 55
1 024 km² 5.5 7.7 13 21 30 41 59
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tin aikana merkitsee keskimääräistä intensiteettiä (P) 0.4 mm/h, mitä havaitseva ih-
minen ei varmaankaan katso poudaksi. Jotta olisi saatu sateen ja poudan todennäköi-
syydet paremmin todellista aistihavaintoa vastaavaksi, olisi 0.1 mm sadannan sijasta 
sateen ja poudan rajaksi kussakin luokassa pitänyt asettaa 0.1 mm/h keskimääräisenä 
intensiteettinä (P). Tämän vuoksi taulukko 7.3 aliarvioi sateen todennäköisyyttä ha-
vainnontekijän näkökulmasta erityisesti kestoluokissa 15 - 60 minuuttia. Jos sen sijaan 
katsotaan, että hydrologinen sade alkaa arvosta 0.1 mm olipa tarkastelujakson pituus 
mikä tahansa taulukossa 7.3, luvut kuvaavat sateen todennäköisyyttä. 

Kaikkein pisimmässä luokassa (24 h) havaittava kuuden prosenttiyksikön ero pis-
teen ja yhden neliökilometrin kesken syntyy todennäköisesti kahdesta eri tekijästä. 
Ensinnäkin hyvin pienissä (0.1 - 0.2 mm) sadannoissa vuorokauden aikana sademit-
tarin kostutus- ja haihtumisvirhe voi kesällä hävittää todellisia sadetapauksia (Dahl-
ström 1970; Kuusisto 1986). Toiseksi, lähellä tutkia yhden neliökilometrin alueella 
sijaitsee monia mittauskohtia (vaikutustilavuuksia), joissa kaikissa ei välttämättä sada 
samanaikaisesti varsinkaan kuurotilanteissa. Näin ollen sademittarit aliarvioivat ja 
yhden neliökilometrin tutkasadannat yliarvioivat sateen esiintymistodennäköisyyttä 
pisteessä 24 h:n aikana.

7.3  
Tutkalla mitatun pistesadannan toistuvuudet
Kun tutkamittaus (R) tulkitaan sateen intensiteetin keskimääräisenä pistearvona (P) 
kahden minuutin ajalta, voidaan alkuperäistä havaintoperusjoukkoa käyttää kah-
den minuutin sadantojen toistuvuuksien laskemiseen yhtälöstä 7.5. Siinä tarvittava 
pienimmän havaitun intensiteetin (0.1 mm/h) ylittävien arvojen osuus eli sateen 
todennäköisyys, CCDF (0.1 mm), on silloin kappaleessa 7.1 mainittu lukema 6.5 %. 

Alkuperäisten tutkamittausten aikaväli on 5 (tai osassa aineistoa 15) minuuttia. 
Jos oletetaan, että kahdessa peräkkäisessä mittauksessa saadut arvot ovat toisistaan 
riippumattomia,	saadaan	kustakin	mittauspaikasta	touko-syyskuussa	153•288	arvoa,	
josta voidaan määrittää sateen toistuvuuksia 2-minuuttisina kyseisessä paikassa. Ajal-
lista riippumattomuusoletusta ei ole testattu RATU-projektissa. Se voitaisiin tehdä 
vertaamalla sadehavaintojen todennäköisyysjakaumaa 5 minuutin koko aineiston 
ja esimerkiksi 3 tunnin välein poimitun osa-aineiston kesken. Ajallista riippumatto-
muutta voidaan kuitenkin perustella sillä, että 5 minuutin aikana tutkan vaikutusti-
lavuudessa olevat, sadantaan merkittävästi vaikuttavat pisarat ovat pudonneet noin 
2 kilometriä eli maahan asti. Siksi samaa kahden minuutin pistesadantaa aiheuttavaa 
pisarajoukkoa ei ole enää seuraavana havaintohetkenä, ja uusi mittaus on riippu-
maton edellisistä pisaroista. Toisaalta sadetta synnyttävien sääjärjestelmien ikä on 
pitempi kuin 5 minuuttia ja koko yli 1 km. Tästä seuraa, että ajallisesti ja paikallisesti 
vierekkäisten tutkamittausten välinen autokorrelaatio on positiivinen, vaikka pisarat 
ovatkin vaihtuneet. Näin mitattuna näytteet eivät ole riippumattomia.

Jotta vain muutaman kesän pituisesta tutkahavaintoaineistosta voidaan arvioida 
jopa satojen vuosien toistuvuuksia, on hyödynnettävä tutkamittausten suurta alueel-
lista määrää olettamalla eri paikoissa tehdyt mittaukset keskenään riippumattomiksi. 
Saman ajanhetken vaakasuuntaista riippumattomuutta voitaisiin tutkia poimimalla 
havaintoja paikallisesti harvennetusta mittausaineistosta. Vaakasuuntaisten vierek-
käisten havaintojen välillä on jonkin verran riippuvuutta ainakin siitä syystä, että 
tutkan pulssi ulottuu hiukan laajemmalle alueelle, kuin etäisyyssuuntainen 500 m:n 
näytteenottoväli. RATU-aineiston käsittelyssä on asiaa lähemmin tutkimatta oletettu, 
että myös vierekkäiset mittausarvot samana ajanhetkenä ovat keskenään riippumat-
tomia. 
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Kun tutkien mittausarvot ovat sekä ajallisesti että paikallisesti riippumattomia 
keskenään, voidaan ajatella, että koko tutka-aineisto edustaa yhtä ajanhetkeä valta-
van suurella alueella, jonka pinta-ala on kaikkien mittausten vaikutustilavuuksien 
maanpintaprojektioiden (A) summa. Toisaalta voidaan ajatella, että kaikki havainnot 
edustavat yhtä satunnaista paikkaa mittausalueella aikasarjana, jonka pituus on 2 
minuuttia	•	83	miljardia	(kaikkien	tutkamittausten	lukumäärä)	eli	316	000	vuotta.	
Kun poutahavainnot jätetään pois, tutkahavaintoja sateesta on 5.4 miljardia, mikä 
vastaa aikasarjaa, jonka pituus on 20 500 vuotta. 

Kuvassa 7.1 on esitetty vuosien 2000 - 2005 tutkamittausten sateen kahden minuu-
tin keskimääräisen intensiteetin (P) todennäköisyysjakauman tiheysfunktio (PDF). 
Kuvasta nähdään keskeinen asia. Sateen intensiteetin havaintojakaumaan sovitettu 
pienimmän neliösumman lognormaalijakauma (kuvan sininen käyrä) sopii tilas-
tollisesti merkitsevästi havaintoaineistoon (χ² -testisuure 1.7). Sateen intensiteetin 
jakautuminen lognormaalisti on ennenkin havaittu (Kedem ym. 1994).

Kahden minuutin tutkamittausten intensiteettien jakaumaa verrattiin myös vas-
taavien ajanhetkien 10 minuutin sademittarihavaintojen jakaumaan. Koska aineisto 
on melko pieni, sademittarien antama jakauma loppuu paljon ennen suurimpia tut-
kahavaintoja. Lisäksi kahden ja kymmenen minuutin intensiteettien suora vertailu 
ei välttämättä ole kovin mielekästä. Siksi kyseisestä vertailusta ei ole esitetty kuvaa 
tässä raportissa. Silti voidaan todeta, että yhteensopivuus jakauman alkuosassa on 
kohtuullisen hyvä eli tutka- ja sademittarihavainnot eivät sisällä suurta keskinäistä 
ristiriitaa sateen lyhyiden intensiteettien todennäköisyyden jakaumasta.

Toinen havainto on virheiden merkittävä osuus kaikkein suurimmissa intensiteetti-
havainnoissa. Tämä voidaan päätellä siitä, että havaintojakauman ”häntä” ei noudata 
lognormaalijakaumaa, vaan hyvin suuria havaintoja on suhteellisesti enemmän kuin 
jakaumasta saataisiin. On aivan ilmeistä, että suurimmat havainnot eivät edusta sa-
detta vaan esimerkiksi lentokoneita ja muita kaiunaiheuttajia, jotka ovat läpäisseet 
laadunvalvonnan seulan. Erittäin keskeinen menetelmällinen seuraamus tästä on 
mainittu jo kappaleessa 7.2: tutkahavaintoaineiston toistuvuuksia ei voi määrittää 
ääriarvojakaumiin perustuen, vaan on käytettävä koko todennäköisyysjakaumaa 
soveltamalla kaavoja 7.5 ja 7.6. Huonolaatuiset arvot dominoivat kuvassa 7.1 likimain 
intensiteetistä 10 mm/min alkaen. Ne on merkitty kuvaan punaisin pistein, eikä niitä 
ole käytetty lognormaali-sovituksessa. Kannattaa huomata, että ”huonot” havainnot 
muodostavat vain mikroskooppisen pienen osuuden koko tutkahavaintoaineistosta, 
vaikka ovatkin vallitsevia kaikkein suurimmissa mittausarvoissa.

Kuvassa 7.2 on esitetty kuvan 7.1 havaintoaineistosta (siniset arvot) ja sen lognor-
maalisovituksesta saadut käänteiskumulatiiviset kertymäfunktiot. Käänteiskumu-
latiivinen kertymäfunktio näyttää tiheysfunktiota selvemmin jakauman loppupään 
arvojen viallisuuden. Tämä seikka tulee vieläkin korostetummin esiin, kun esitetään 
vastaavat kertymäfunktiot laatukontrollin eri vaiheiden ajalta, kuva 7.3. Kuvasta 
7.3 voidaan nähdä, että aineiston laatukontrolli on mahdollistanut noin kaksi kerta-
luokkaa harvinaisempien tapausten luotettavan mukaanoton verrattuna tilanteeseen 
ilman sitä.

Kuvassa 7.2 lognormaalisovituksesta laskettu jakauma näyttää ainakin silmämää-
räisesti sopivan huonommin havaintoihin likimain alueella 0.1 - 3 mm/min kuin 
Inkisen (2003) vastaava käyrä. Havaintojen jakaumassa on lognormaalisovitukseen 
verrattuna ”pullistuma” kohdassa, jossa rakeiden poisto vaikuttaa jakauman muo-
toon (vrt. kuvan 7.3 sinistä ja vihreää aineistoa keskenään). Eräs selitys saattaa olla, 
että raekorjausta (6.10) on sovellettu havainnoille, joissa rakeiden todennäköisyys 
(POH) on vähintään 40 %. Mahdollisesti olisi pitänyt käyttää pienenpää kynnysar-
voa. Inkinen ei korjannut raehavaintoja vaan poisti kaikki tutkamittaukset, joissa 
todennäköisyys oli hiukankin yli 0 %. Jälkeenpäin on selvinnyt, että Inkisen aineis-
tossa nollaisotermin korkeuskentät olivat viallisia, joten ilmeisesti jakauma parani 
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Kuva 7.1. Sateen 2 minuutin keskimääräisen intensiteetin (P) pistearvon tiheysfunktio (PDF) vuosi-
en 2000-2005 tutkamittausten perusteella, kun mukaan on otettu vain havainnot, joissa P > 0,0017 
mm/min. Siniset pisteet edustavat suoraan havaintoaineiston frekvenssijakaumaa ja sininen käyrä 
on niihin sovitettu pienimmän neliösumman lognormaalijakauma. Punaiset pisteet ovat sovitukses-
ta pois jätettyjä, epäluotettavia havaintoja.

Vuodet 2000-2005, 5.4 miljardia sadehavaintoa, rakeet poistettu
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Kuva 7.2. Sateen 2 minuutin intensiteetin pistearvon (mm/min) ehdollinen käänteiskumulatiivinen 
kertymäfunktio (CCDF | 0.0017 mm/min) vuosien 2000-2005 tutkamittausten perusteella. Siniset 
pisteet edustavat havaintoaineiston frekvenssijakaumasta laskettuja arvoja, ja sininen käyrä on 
kuvan 7.1 sovitetusta lognormaalikäyrästä integroimalla laskettu CCDF-jakauma.

Vuodet 2000-2005, 5.4 miljardia sadehavaintoa, rakeet poistettu

1,E-10

1,E-09

1,E-08

1,E-07

1,E-06

1,E-05

1,E-04

1,E-03

1,E-02

1,E-01

1,E+00

1,E+01

0,001 0,010 0,100 1,000 10,000 100,000

R [mm/min]

Eh
do

lli
ne

n 
kä

än
te

is
ku

m
ul

at
iiv

in
en

 t
od

en
nä

kö
is

yy
s 

 tutkahavainnot
integroitu PDF-sovitus



57Suomen ympäristö  31 | 2008

raekorjauksessa sattumalta. Testeissä selvisi, että käytettäessä raetodennäköisyyden 
kynnysarvoa 0 % RATU-aineistossa ja poistettaessa kaikki kynnysarvon ylittävät 
mittausarvot, pääosa rankoista sateista hävisi ja aineistosta jäi jäljelle vain torso. 
Näin ollen tässä esitetyt ja Inkisen (2003) kertymäfunktiot eivät todennäköisesti ole 
kovin vertailukelpoisia. On myös huomattava, että ei ole välttämätöntä teoreettista 
tai havaintoihin perustuvaa syytä vaatia sateen intensiteetin tiheysfunktion (PDF) 
olevan tarkalleen lognormaalisti jakautunut. Esimerkiksi Martinin (1989) käyttämässä 
trooppisessa sadeaineistossa jakauma ei sopinut edes huonosti lognormaaliin.

Kuvan 7.2. kertymäfunktion avulla saadaan yhtälöstä 7.6 edelleen 2 minuutin 
pistesadannan intensiteettien toistuvuudet, kuva 7.4. Katajisto (1969) esittää toistu-
vuuksia kerran 1 - 100 vuodessa vastaavat sadanta-arvot. Tutka-aineistossa on suurin 
luotettavan oloinen arvo 10 mm/min (2 minuutin ajan), jonka toistuvuus on likimain 
kerran 2000 vuodessa. Mikäli käytetään jakauman ääripäässä tiheysfunktioon sovitet-
tua log-normaalijakaumaa ja uskotaan sen edustavan hyvin myös kaikkein suurimpia 
sadantoja, voidaan arvioida esimerkiksi intensiteetille 12 mm/min toistuvuudeksi 
noin 5000 vuotta.

Kuvassa 7.5 on verrattu tämän tutkimuksen toistuvuuksia Katajiston (1969) arvoi-
hin. Siitä nähdään, että kaikilla toistuvuuksilla uudet sadanta-arvot ovat 20 - 40 % 
suurempia kuin vanhat. Hulevesijärjestelmien mitoituksen kannalta ero on merkit-
tävä, koska se on suurin pienillä toistuvuuksilla. Toisaalta tutka-aineiston tulkintaan 
2 minuutin pistearvona sisältyy huomattava epävarmuustekijä, sillä yhtälössä 6.5 
sateen keskimääräiselle liikenopeudelle käytetty arvo 8 m/s voi olla aliarvio. Jos 
käytettäisiin arvoa 10 m/s kuten Inkinen (2003), vastaisivat tutkamittaukset noin 
1.5 minuutin sadetta, jolloin kuvassa 7.5 tutka-arvojen poikkeama sademittaritois-
tuvuuksista olisi vain noin 0 - 20 %. Sateen liikenopeuksien selvittäminen toisi mer-
kittävää lisävalaisua tähän seikkaan.

Kuva 7.3. Sateen 2 minuutin intensiteetin pistearvon (mm/min) ehdollinen käänteiskumulatiivinen 
kertymäfunktio (CCDF | 0.0017 mm/min) vuoden 2005 tutkamittausten perusteella. Punaiset 
pisteet edustavat korjaamattoman havaintoaineiston frekvenssijakaumasta laskettuja arvoja, sinisiin 
on tehty ”roskakaikujen” ja merialueiden (laivojen) poisto. Vihreällä on esitetty jakauma, kun vielä 
raekorjauskin on tehty.
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Kuva 7.4. Sateen 2 minuutin intensiteetin pistearvon (mm/min) toistuvuus kesinä vuosien 2000-
2005 tutkamittausten perusteella. Siniset pisteet edustavat kuvan 7.2 havaintoaineiston CCDF-
jakaumasta laskettuja arvoja, ja sininen käyrä on laskettu kuvan 7.2 sovituskäyrästä.

Kuva 7.5. Sateen 2 minuutin intensiteetin pistearvon (mm/min) toistuvuus kesinä vuosien 2000-
2005 tutkamittausten perusteella ja vastaavat Katajiston (1969) esittämät arvot 1-60 min sademit-
tarihavainnoille. Siniset pisteet edustavat kuvan 7.2 havaintoaineiston CCDF-jakaumasta laskettua 
toistuvuutta, ja sininen suora on näihin pisteisiin tehty logaritminen pienimmän neliösumman 
sovitus.

Vuodet 2000-2005, 5.4 miljardia sadehavaintoa
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Kuvan 7.5 sekä Inkisen (2003) ja Kilpeläisen (Kilpeläinen ym. 2008 sekä tämä ra-
portti) saamien tulosten kesken havaitaan ero toistuvuuskäyrän muodossa, sillä ko. 
tutkimuksissa käyrä on rankimmilla sateilla ylöspäin kaartuva toisin kuin kuvan 7.5 
tutka- ja mittariaineistoissa, joiden toistuvuudet ovat likimain suoria. Kilpeläisen 
ym. (2008) ja Katajiston (1969) saamien toistuvuuksien erot nyt saatuihin tuloksiin 
verrattuna ovat kuitenkin suhteellisen pieniä. Inkisen (2003) esittämä todennäköi-
syysjakauma kaartuu voimakkaasti ylöspäin, joten erot sen ja nyt saatujen tulosten 
välillä ovat suuria harvoin toistuville sateille. Tähän on vaikea löytää selitystä, sillä In-
kinen (2003) käytti sekä merialueiden että mahdollisten raehavaintojen poistoa. Hän 
ei kuitenkaan käyttänyt ”roskakaikujen” suodatusta. Siksi voisi ajatella, että Inkisen 
(2003) käyttämässä aineistossa on merkittävästi enemmän esimerkiksi lentokoneita. 
Toisaalta hänen saamansa todennäköisyysjakaumat ovat varsinkin raehavaintojen 
poistamisen jälkeen erittäin hyvin yhteensopivia lognormaalijakauman kanssa, eikä 
jakauman suurilla arvoilla siten näytä olevan ”ylimääräistä” havaintojoukkoa. Juuri 
Inkisen (2003) työ oli eräänä pontimena RATU-hankkeelle, koska sen tulokset viit-
tasivat rankimpien sateiden olevan aiemmin luultua selvästi yleisempiä. Kuvan 7.5 
perusteella tällaista johtopäätöstä ei voi tehdä nyt tarkastellun suuren tutka-aineiston 
valossa.

7.4  
Tutkalla mitattujen aluesadantojen jakaumat
Kuten kappaleessa 7.1 on kerrottu, laskettiin kesien 2002 - 2005 säätutka-aineistoista 
aluesadantoja neljälle eri kokoiselle alueelle (1, 9, 100 ja 1 024 km²) kahdeksana eri 
pituisena kertymäjaksona (5, 15 ja 30 min sekä 1, 3, 6, 12 ja 24 h). Taulukosta 7.1 
voidaan nähdä, että pieniä alueita on luonnollisesti moninkertainen määrä suuriin 
nähden. Tilan säästämiseksi emme esitä tässä tiheysfunktioita ollenkaan. Kuvissa 7.6 
- 7.9 on esitetty niistä edelleen lasketut aluesadantojen keskimääräisen intensiteetin 
(P) käänteiskumulatiiviset kertymäfunktiot kullekin aluekoolle. Jatkossa alueellisista 
P-arvoista käytetään lyhyyden vuoksi nimitystä alueintensiteetti.

Merkittävä tulos kuvissa 7.6 - 7.9 on Weibull-jakaumien hyvä yhteensopivuus 
kuvaamaan alueintensiteettien todennäköisyysjakauman kertymäfunktiota erityi-
sesti suurilla alueilla. Weibull-jakaumia on käytetty myös pistesadantojen jakaumien 
kuvaamiseen, mutta lähinnä vain yli yhden vuorokauden kertymäjaksoille (Kuusisto 
1986). Weibull-jakaumien parempi sopiminen tämän tutkimuksen suurille alueille 
(100 ja 1 024 km²) johtuu ainakin osaksi siitä, että edellisessä kappaleessa käsitellyt 
vialliset, hyvin suuret intensiteettihavainnot ovat pienikokoisia ilmiöitä tutka-aineis-
tossa käsittäen yhden tai korkeintaan joitakin vierekkäisiä tutkan vaikutustilavuuksia 
(v). Niinpä yhden neliökilometrin alueintensiteettien jakaumat ovat suurimmilta 
arvoiltaan selvästi vinoutuneita viallisten havaintojen takia. Kun lasketaan vähintään 
100 neliökilometrin alueintensiteetti, otetaan kunakin 5 minuutin mittaushetkenä 
keskiarvo sadoista tai tuhansista intensiteettimittauksista (R), jolloin yksittäisten 
suurten arvojen vaikutus tasoittuu näkymättömiin. Ilmeisesti myös pienimmät ha-
vainnot ovat epäluotettavia. Tästä syystä aluesadantojen kertymäfunktioita lasketta-
essa ehdollisen todennäköisyyden alarajana käytettiin arvoa 0.4 mm/h. Sovitus koko 
jakaumaan (alarajana 0.1 mm/h) ei onnistunut hyväksyttävissä virherajoissa.
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Kuva 7.6. Säätutkilla kesinä 2002-2005 mitatun alueintensiteetin P(a,T) käänteiskumulatiivinen eh-
dollinen kertymäfunktio (CCDF | 0.0067 mm/min), kun alueen pinta-ala (a) on 1 km². Eri väreillä on 
esitetty kertymäajat (T) 15 min-24 h (oikealta vasemmalle). Pisteet edustavat frekvenssijakaumista 
laskettuja arvoja ja sovituskäyrät niihin sovitettuja pienimmän neliösumman Weibull-jakaumia.

Vuodet 2002-2005, 1 km^2, CCDF ja Weibull-sovitukset
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Kuva 7.7. Kuten kuva 7.6 mutta aluekoolle 9 km².

Vuodet 2002-2005, 9 km^2, CCDF ja Weibull-sovitukset 
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Kuva 7.8. Kuten kuva 7.6 mutta aluekoolle 100 km².

Vuodet 2002-2005, 100 km^2, CCDF ja Weibull-sovitukset 
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Kuva 7.9. Kuten kuva 7.6 mutta aluekoolle 1 024 km².

Vuodet 2002-2005, 1024 km^2, CCDF ja Weibull-sovitukset
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Alueintensiteettien todennäköisyysjakaumat voidaan esittää myös siten, että kus-
sakin kuvassa kertymäaika on vakio ja alueen pinta-ala vaihtelee. Koska tällaisia 
kuvia syntyy seitsemän kappaletta, on tässä esitetty malliksi vain kuva 7.10, jossa on 
tunnin alueintensiteettien käänteiskumulatiiviset kertymäfunktiot. Muut jaksot on 
esitetty liitteessä 1. 

Kun aluesadannat oletetaan samalla tavoin toisistaan ajallisesti ja paikallisesti 
riippumattomiksi kuin yksittäiset tutkamittauksetkin, voidaan kaikki samankokoiset 
mittausruudut laittaa ajallisesti jonoon ja laskea tästä toistuvuudet vuosina (tarkasti 
ottaen kesinä), kuten kaavan 7.3 yhteydessä on selostettu. Kuvassa 7.11 on esitetty 
yhden neliökilometrin alueintensiteettien toistuvuudet verrattuna Katajiston (1969) 
pistearvojen toistuvuuksiin. Kuvaan 7.11 on laskettu myös 5 minuutin intensiteetit, 
vaikka arvo on aika epävarma, koska siinä on oletettu, että lähes hetkellisen tutkaha-
vainnon intensiteetti jatkuu muuttumattomana 5 minuutin ajan. Kuvasta havaitaan, 
että 5 minuutin alueintensiteetit ovat yleisillä toistuvuuksilla (1 vuosi) suunnilleen 
samat kuin pistearvoillakin, mutta 10 - 100 vuoden toistuvuuksilla noin 20 % näitä 
pienemmät. Tulos voi vaikuttaa ristiriitaiselta kuvaan 7.5 nähden, jossa 2 minuutin 
pisteintensiteettiä edustaville yksittäisten tutkamittausten toistuvuuksille saatiin 
20 - 40 % suurempia arvoja kuin Katajiston (1969) vastaavat arvot. Vastakkaiset 
poikkeamat 2 ja 5 minuutin tuloksille on kuitenkin helposti selitettävissä alue- ja 
pisteintensiteetin eron avulla. Kuten kappaleissa 6.2 - 6.3 on selvitetty, suurin osa 
tämän tutkimuksen tutkahavainnoista sijaitsee alle 90 km:n etäisyydellä lähimmäs-
tä tutkasta, jolloin ne edustavat alle yhden neliökilometrin pinta-alaa (ks. taulukko 
6.2). Siksi yhden neliökilometrin alueintensiteetit saadaan, varsinkin 10 - 50 km:n 
etäisyyksillä tutkista, lukuisten pinta-alaltaan selvästi neliökilometriä pienempien 
alueiden mittausten keskiarvona. Vaikka ne eivät ole pistehavaintoja, alueellinen 

Kuva 7.10. Säätutkilla kesinä 2002-2005 mitatun alueintensiteetin P(a,T) käänteiskumulatiivinen 
ehdollinen kertymäfunktio (CCDF | 0.0067 mm/min), kun kertymäaika (T) on 1 h. Eri väreillä on 
esitetty aluekoot (a) 1-1 024 km² (oikealta vasemmalle, selite kuvan oikealla puolella). Pisteet edus-
tavat havaintojen frekvenssijakaumista laskettuja arvoja ja sovituskäyrät niihin sovitettuja pienim-
män neliösumman Weibull-jakaumia.

Vuodet 2002-2005, 1 h, CCDF ja Weibull-sovitukset
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Kuva 7.11. Säätutkilla v.2002-2005 mitattujen 5, 15, 30 ja 60 minuutin, 1 km²:n aluesadannan toistu-
vuus (värilliset käyrät) verrattuna Katajiston (1969) pistesadannan toistuvuuksiin (harmaat pisteet 
ja viivat taustalla). Kaikki sadannat on esitetty keskimääräisenä intensiteettinä (P), yksikkönä mm/
min. Värilliset pisteet kuvaavat havaintojen CCDF-jakaumista laskettuja toistuvuuksia. Suorat 
kuvaavat näihin pisteisiin tehtyjä logaritmisia pienimmän neliösumman sovituksia.
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keskiarvoistus aiheuttaa samanlaisen vaikutuksen kuin arvioitaessa aluesadannan 
suhdetta alueen keskellä sijaitsevan yhden sademittarin havaintoon eli alueellista 
korjauskerrointa. Sille on hydrologiassa yleisesti käytetty nimitystä ARF, joka tulee 
englannin kielen sanoista ’Areal Reduction Factor’. ARF on yleensä ykköstä pienempi 
eli aluesadanta on keskimäärin pistesadantaa pienempi. Siten kuvan 7.5 toistuvuudet 
edustavat tutkamittauksesta estimoitua pistehavaintoa tai hyvin pientä aluetta ja 
kuva 7.11 aluesadantaa.

Kun yhden neliökilometrin aluesadannan kertymäaika kasvaa viidestä minuutista 
ylöspäin kuvassa 7.11, havaitaan toistuvuuksien lähenevän pistearvojen toistuvuuk-
sia niin, että tunnin sadannoissa ne ovat aivan identtiset Katajiston (1969) tulosten 
kanssa. Tämä on odotettavissa, sillä kertymäajan pidetessä alueellinen korjauskerroin 
(ARF) lähenee ykköstä, esimerkiksi NERC (1975) ja Kotsoyiannis & Xanthopoulos 
(1999). Siksi voisi odottaa, että 24 tunnin sadantojen mittarihavaintojen ja tutkaha-
vaintojen todennäköisyysjakaumat olisivat jokseenkin identtiset. Koska jälkimmäisiä 
ei ole laskettu, approksimoidaan niitä kuvassa 7.12 yhden neliökilometrin aluesadan-
tojen avulla. Kuvan perusteella yhden neliökilometrin vuorokautiset tutkasadannat 
ovat etenkin suurilla arvoilla selvästi harvinaisempia kuin mittarisadannat. Vaikka 
suhteellisen harvoissa saatavilla olevissa tutkamittauksiin perustuvissa alueelli-
sen korjauskertoimen tutkimuksissa on saatu mittariselvityksiä selvästi pienempiä 
ARF-arvoja, ne koskevat pinta-aloja 100 - 1 000 km² sekä alle tunnin kertymäaikoja 
(Lombardo ym. 2006). Täten kuva 7.12 viittaa siihen, että tutkamittausten suurissa 
arvoissa olisi vielä jokin systemaattinen, aliarviota aiheuttava tekijä. Todennäköi-
sesti mittari- ja tutkajakaumien eron syynä voisi olla mikroaaltojen vaimeneminen 
rankkasateessa ja tutkan märässä suojakuvussa. Esimerkiksi sateen intensiteetillä 50 
mm/h vaimeneminen on suuruusluokkaa 1 dB/km. Kuten kappaleessa 6.4 on todet-
tu, nykyiset tutkien vaimennuskorjaukset ovat epästabiileja ja aiheuttavat helposti 
yliarvion tutkamittauksiin. Kuvan 7.12 perusteella olisi ehkä kannattanut kuitenkin 
kokeilla sadevaimennuskorjausta tutkamittausaineistoon.
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Kuvissa 7.13 - 7.16 on esitetty loput yhden neliökilometrin alueintensiteettien tois-
tuvuudet (yli tunnin sadannoille) sekä kaikki 9, 100 ja 1 024 km²:n alueintensiteettien 
toistuvuudet. Tämän kokoisten alueiden sadantojen toistuvuuksista lienee vähän 
aiempia tutkimuksia Suomesta, joten tuloksia ei ole verrattu vanhoihin tutkimuksiin. 
Kuten pistesadannoissa, pienten alueiden määrä on niin suuri, että tutka-aineiston 
avulla päästään jopa tuhansien vuosien luotettaviin toistuvuuksiin, mikäli olettamus 
ajallisesti ja paikallisesti vierekkäisten alueiden riippumattomuudesta on oikea.

Kuva 7.12. Vuorokautisen sadekertymän (24 h) frekvenssijakaumista lasketut ehdolliset käänteisku-
mulatiiviset kertymäfunktiot (CCDF | 0.1 mm) vuosien 2002–2005 touko-syyskuun mittausten pe-
rusteella. Punaiset pisteet edustavat Suomen alueen 395 sademittarin havaintoja ja siniset pisteet 
säätutkamittauksista laskettuja yhden neliökilometrin aluesadantoja.

24h kertymä, vuodet 2002-2005, kaikki tutkat ja 395 sademittaria
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Kuva 7.13. Yhden neliökilometrin alueintensiteetin toistuvuus (kesinä) vuosien 2002–2005 tutka-
mittausten perusteella. Sadannat esitetään kunkin jakson keskimääräisinä intensiteetteinä P (mm/
min). Eri värit kuvaat sadannan kertymäjakson pituutta 3–24 h (ylhäältä alas). Pisteet edustavat 
havaintoaineiston CCDF-jakaumista laskettuja toistuvuuksia ja käyrät havaintoaineiston CCDF-
jakaumiin tehdyistä Weibull-sovituksista laskettuja toistuvuuksia.
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Kuva 7.14a. Kuten kuva 7.13, mutta alueena 9 km². Kertymäajat 15 min–1 h.

Vuodet 2002-2005, 9 km^2, toistuvuudet ja Weibull sovitukset 
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Kuva 7.14b. Kuten kuva 7.13, mutta alueena 9 km². Kertymäajat 3–24 h.
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Kuva 7.15a. Kuten kuva 7.13, mutta alueena 100 km². Kertymäajat 15 min–1 h. 

Kuva 7.15b. Kuten kuva 7.13, mutta alueena 100 km². Kertymäajat 3–24 h.

Vuodet 2002-2005, 100 km^2, toistuvuudet ja Weibull sovitukset
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Kuva 7.16a. Kuten kuva 7.13, mutta alueena 1 024 km². Kertymäajat 15 min–1 h.

Kuva 7.16b. Kuten kuva 7.13, mutta alueena 1 024 km². Kertymäajat 3–24 h.

Vuodet 2002-2005, 1024 km^2, toistuvuudet ja Weibull-sovitukset 
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7.5  
Sade- ja poutatapahtumien jakaumat
Sadetapahtumaksi on tässä tutkimuksessa määritelty jakso, jonka aikana kaikissa 
peräkkäisissä mittauksissa sateen intensiteetti on ollut vähintään 0.1 mm/h (10 dBZ-
yksikköä). Kuten kappaleessa 7.1 on selostettu, sade- ja poutatapahtumia tutkittiin 
vain yksittäisissä tutkien mittauskohdissa eli vaikutustilavuuksissa (v), joiden voi 
katsoa edustavan keskimäärin noin puolen neliökilometrin kokoisia tapahtumanä-
kymiä. Tapahtumiksi hyväksyttiin kaikki sade- tai poutajaksot, joiden keskeltä ei 
puuttunut yhtään mittausta. Kuvissa 7.17 ja 7.18 on esitetty sade- ja poutatapahtu-
mien keston jakaumat (käänteiskumulatiivisina kertymäfunktioina) vuosien 2003 - 
2005 aineistoista. Sadetapahtumia oli yhteensä yli 70 miljoonaa ja poutatapahtumia 
yli 100 miljoonaa. Koska kesto vaihtelee muutamasta minuutista yli vuorokauteen 
(sade) ja jopa viikkoihin (pouta) on se jaettava epätasavälisesti. Niinpä kuvien 7.17 
ja 7.18 vaaka-akseli on verrannollinen kestoajan logaritmiin.

Kuvaan 7.17 sisältyvistä suurimmista tapahtumista voidaan mainita pisin sa-
detapahtuma 36 tuntia, jona aikana satoi 51 mm (Utajärven tutkan mittauskohta 
28.7.2004). Sadannaltaan suurimmista tapahtumista voidaan mainita laaja-alainen 
rintamasade Anjalankosken tutkalla 31.5.2005, jolloin eräässä havaintokohdassa satoi 
15.5 tunnin aikana 154 mm. Huomattavan suuri konvektiivisen sateen tapahtuma 
on myös havaittu Anjalankosken tutkalla 17.7.2004, jolloin 3 tunnin 15 minuutin 
aikana satoi 122 mm. Kuvan 7.17 jakaumaan ei ole löytynyt hyvin sopivaa funktiota. 
Alustavissa tutkimuksissa osoittautui, että se saattaisi noudattaa gammajakaumaa. 
Tämän jakauman sopivuutta tulisikin tutkia tarkemmin.

Sadetapahtumat ovat suunnittelussa erityisen tärkeitä, sillä niiden avulla mitoite-
taan esimerkiksi hulevesien viemärijärjestelmiä. Useimmat mitoitussadetapahtumat 
ovat muodoltaan hyvin yksinkertaisia: sateen intensiteetti on joko vakio koko ta-
pahtuman ajan tai ”kolmio”, jossa intensiteetti kasvaa lineaarisesti huippuarvoonsa, 
minkä jälkeen se vähenee lineaarisesti. Yleensä huippu on sijoitettu keskelle sadeta-
pahtumaa. Huipun sijaintia voidaan kuvata esimerkiksi suhteellisella arvolla, joka 
kertoo huipun paikan prosentteina koko sadetapahtuman kestosta. Esimerkiksi 33 
% tarkoittaa, että 1/3 sadetapahtumasta on ennen maksimikohtaa ja 2/3 sen jälkeen. 
Tutkamittausaineiston etuna on mahdollisuus todella suureen näytteeseen sade- ja 
poutatapahtumista.

Koska todellisten sadetapahtumien ominaisuudet vaihtelevat lähes kaoottisella ta-
valla, on järkevää kerätä havaituista tapahtumista joukko tilastollisia suureita, joiden 
avulla voi luoda esimerkiksi gammajakaumaan perustuen peräkkäisten simuloitujen 
sadetapahtumien sarjoja suunnittelua varten. Tätä varten kuvan 7.17 aineistosta, 
jokaisesta sadannan kestoluokasta, on laskettu sadannan keskiarvo, mediaani, kes-
kihajonta, suurin tapahtuma ja sadantahuipun suhteellinen sijainti (taulukko 7.4). 

Taulukon 7.4 aineisto on erittäin suuri ja siksi keskiarvosuureet ovat edustavia 
suomalaiseen mitoittamiseen. Sen sijaan taulukon maksimiarvoihin on suhtauduttava 
hyvin kriittisesti varsinkin alle 100 minuutin kestoaikoina, sillä niissä näkyvät mitä 
todennäköisimmin aineistoon jäljelle jääneet kaiut, jotka eivät edusta sadetta. Edellä 
kuvan 7.17 yhteydessä mainitut kolme suurta arvoa on tarkistettu oikeiksi sadeta-
pahtumiksi. Jos haluttaisiin mukaan myös sadetapahtumien todellinen muoto, voisi 
suurista tutka-aineistoista poimia edustavan näytekokoelman todellisia sadantata-
pahtumia (esimerkiksi 100 kappaletta kutakin erilaista luokkaa kohti), jota voitaisiin 
käyttää eräänlaisena kansallisena sadetapahtumien mitoituskirjastona.
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Kuva 7.17. Säätutkilla mitatun sadetapahtuman keston frekvenssijakaumasta laskettu ehdollinen 
käänteiskumulatiivinen kertymäfunktio (CCDF) kesien 2003-2005 mittauksissa. Huomaa tunteina 
esitetyn keston logaritminen asteikko.

Kuva 7.18. Säätutkilla mitatun poutatapahtuman keston frekvenssijakaumasta laskettu ehdollinen 
käänteiskumulatiivinen kertymäfunktio (CCDF) kesien 2003-2005 mittauksissa. Huomaa tunteina 
esitetyn keston logaritminen asteikko.
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Taulukko 7.4. Säätutkilla kesinä 2003 - 2005 mitattujen lähes pistemäisten sadantatapahtumien 
sadantojen keskiarvo, keskihajonta, suurin tapahtuma ja sadantahuipun suhteellinen sijainti (%). 
Arvot esitetään tapahtuman kestoluokittain (minuutteina). 

Sateen kesto 
(min)

Luokan sadantojen 
keskiarvo (mm)

Luokan sadantojen 
keskihajonta (mm)

Luokan suurin  
sadanta (mm)

Sadannan maksimin 
sijainti (% kestosta)

10-15 0.11 0.37 164.56 22.96
15-20 0.22 0.59 145.68 31.23
20-25 0.34 0.80 90.90 35.16
25-30 0.46 0.98 67.96 37.42
30-35 0.58 1.16 214.59 38.93
35-45 0.75 1.34 205.26 40.26
45-55 0.97 1.58 97.32 41.53
55-65 1.15 1.76 108.08 42.41
65-85 1.40 1.92 99.61 43.35
85-105 1.78 2.17 141.23 44.11
105-130 2.15 2.40 117.61 44.92
130-65 2.60 2.60 142.70 46.44
165-205 3.25 3.00 125.17 47.25
205-260 4.00 3.43 120.02 47.83
260-325 5.24 4.23 127.96 47.11
325-410 6.41 4.83 131.18 47.07
410-515 8.15 5.50 123.27 47.65
515-645 10.33 5.94 136.19 47.65
645-810 12.55 5.87 132.21 47.61
810-1020 16.73 6.78 154.24 53.09
1020-1285 20.50 8.90 93.52 48.05
1285-1615 20.99 7.99 44.05 29.42
1615-2035 35.70 6.27 50.91 47.93
2035- 46.65 4.19 57.04 41.44

7.6  
Rankkasateiden todennäköisyys  
Suomen eri osissa
Edellisissä kappaleissa saadut tulokset edustavat alueellisesti seitsemän säätutkan ai-
neistoa (kuva 6.1), joka kattaa Suomen maa-alueet melko hyvin (selostettu tarkemmin 
luvussa 6). Näin ollen voidaan edellä saatuja rankkasateiden piste- ja aluetodennä-
köisyyksiä pitää keskimääräisinä koko Suomeen sopivina arvoina. Kuten luvussa 5 
kävi ilmi, rankkasateiden todennäköisyys sademittariaineistojen perusteella piene-
nee pohjoista kohti. Säätutkamittauksia ei tässä tutkimuksessa ryhdytty jakamaan 
pohjois-eteläsuuntaisiin vyöhykkeisiin, koska aineisto on liian lyhyt ilmastollisten 
erojen luotettavaksi kuvaamiseksi. Sama koskee muita alueellisia piirteitä kuten eroja 
rannikoiden ja sisämaan välillä. Niiden selvittäminen edellyttäisi ainakin kymmenen 
vuoden tutka-aineistoa. Tällainen alueellinen rankkasadeselvitys tutkamittausten 
avulla olisikin järkevä jatkotutkimusaihe tulevina vuosina.

Koska suoriin tutkamittauksiin perustuvia rankkasateiden todennäköisyyksiä 
Suomen eri osista ei ole saatavilla, voidaan paikalliset todennäköisyydet eri paikka-
kunnilla arvioida soveltamalla säätutkista saatuihin koko maan todennäköisyyksiin 
sademittarien avulla arvioitua todennäköisyyden korjauskerrointa (K). Tällainen 
approksimaatio on tietysti karkea, koska siinä oletetaan, että lyhytaikaiset ja paikal-
liset rankkasateet vaihtelevat Suomen eri osissa samoin todennäköisyyksin kuin 24 
h:n sadannat. 

Säätutkien sijaintipaikkojen keskimääräinen leveyspiiri (φ) on 62.5ºN. Kuten luvus-
sa 6 on selostettu, vierekkäisten tutkien mittaukset menevät Etelä-Suomessa enemmän 
päällekkäin kuin pohjoisessa, koska etelässä tutkat sijaitsevat lähempänä toisiaan. 
Siksi kunkin tutkan mittauksia sisältyy tämän tutkimuksen aineistoon suhteellisesti 
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enemmän Luoston ja Utajärven tutkista kuin eteläisemmän Suomen tutkista. Voidaan 
arvioida, että koko tutkahavaintoaineiston painopiste pohjois-eteläsuunnassa on noin 
63ºN. Olettamalla tutkahavaintojen keskimäärin edustavan leveyspiiriä 63 astetta 
ja soveltamalla kuvassa 5.5 esitettyä suoran yhtälöä voidaan laskea rankkasateen 
todennäköisyyden alueellinen korjauskerroin (K) leveyspiirin (φ) funktiona: 

       (7.7)

Korjauskertoimeksi (K) saadaan esimerkiksi Helsingissä 1.21 ja Utsjoella 0.56. 
Korjauskerrointa sovelletaan siten, että kappaleissa 7.3 - 7.4 esitetty todennäköisyys 
kerrotaan luvulla K(φ), jolloin saadaan arvio leveyspiirillä φ sijaitsevan paikkakunnan 
todennäköisyydelle. Esimerkiksi kuvasta 7.6 voidaan nähdä, että 30 minuutin sateen 
keskimääräinen intensiteetti 1 km²:n alueella ylittää arvon 0.1 mm/min todennä-
köisyydellä 0.00010. Tämä luku voidaan tulkita todennäköisyydeksi Kuopiossa tai 
Vaasassa, mutta esimerkiksi Helsingissä vastaavan tapahtuman todennäköisyysarvio 
on 0.00012.

Leveyspiirin mukainen korjauskerroin rankkasateiden toistuvuuksille (Y) saadaan 
todennäköisyyskorjauksen käänteisarvona:

        (7.8)

Esimerkiksi kuvassa 7.5 pistesateen 2 minuutin intensiteetin 3 mm/min toistuvuus 
on 10 vuotta (mitä voidaan käyttää sellaisenaan esimerkiksi Kuopiossa ja Vaasassa). 
Kaavoja 7.7 ja 7.8 soveltamalla saadaan vastaavaksi toistuvuudeksi Helsingissä 8 ja 
Utsjoella 18 vuotta. 

On korostettava vielä, että kaavojen 7.7 ja 7.8 avulla lasketut rankkasateiden esiin-
tymisarviot Suomen eri paikkakunnilla ovat suuntaa-antavia, mutta varsinkin ete-
läisimmässä Suomessa ja Lapissa todennäköisesti parempia kuin ”valtakunnalliset” 
todennäköisyydet ja toistuvuudet kappaleiden 7.3 - 7.4 kuvissa. Sade- ja poutata-
pahtumien kestosta (kappale 7.5) ei ole pohjois-eteläsuuntaista tietoa, joten emme 
suosittele alueellisen korjauskertoimen soveltamista kuviin 7.17 ja 7.18.
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8    Arvio uusien rankkasadejakaumien 
vaikutuksista hulevesijärjestelmiin

RATU-projektissa rankkasateiden aiheuttamia hydrologisia prosesseja mallinnettiin 
Espoon Vallikallion kerrostaloalueella sekä Espoon Laaksolahden pientaloalueel-
la kerätyillä aineistoilla. Nämä tutkimusalueet ovat aikanaan RYVE-tutkimuksen 
osahankkeeseen ”Kaupunkialueiden hydrologia – valunnan ja ainekuormituksen 
muodostuminen rakennetuilla alueilla” valittuja alueita (Kotola & Nurminen 2003a, 
2003b). 

Tutkimusalueilla on ollut sää- ja virtaamamittausasemat vuodesta 2001 lähtien. 
Asemilla säämuuttujien (sadanta, ilmakosteus, ilman lämpötila, nettosäteily yms.) 
ja virtaaman mittaus tapahtuu automaattisesti siten, että dataloggeri ohjaa tiedon 
keruuta ja tallentaa asemien anturien mittaaman informaation 10 minuutin välein. 
Vuodesta 2005 alkaen mittaustaajuus muutettiin Vallikalliossa kahdeksi minuutuksi. 
RYVE-projektissa aloitettu taajamavaluma-alueiden hydrologisten ja meteorologisten 
prosessien tarkkailu ja mittaustoiminta on vuodesta 2001 lähtien tuottanut kattavan 
ja Suomen mittakaavassa poikkeuksellisen havaintoaineiston kolmella erilaisella 
taajamavaluma-alueella tapahtuneista sadetapahtumista ja niiden aiheuttamista va-
lunnoista. Kolmas mittausalue sijaitsee Saunakalliossa alueella, joka oli täysin raken-
tamaton kun mittaustoiminta aloitettiin. Saunakallion tuloksia ei käytetty RATU-
projektissa. Valliokallion mallinnustuloksia on esitellyt tarkemmin Aaltonen (2008) 
ja mallien soveltamista Laaksolahden alueelle on kuvattu yksityiskohtaisesti Tiihosen 
(2007) diplomityössä.

8.1  
Vallikallion koealue

8.1.1  
Koealueen kuvaus

Espoon Vallikallion kerrostaloista koostuva alue kuuluu Monikonpuron valuma-alu-
eeseen (Kotola & Nurminen 2003) ja valtaosa rakennuksista on valmistunut 1980- ja 
90-luvuilla. Alueella asui vuonna 2005 noin 2350 ihmistä (Rakennus- ja huoneistore-
kisteri 2005) ja sen hulevesijärjestelmä koostuu yksinomaan erillisviemäreistä. RYVE-
tutkimusta varten alueelle on asennettu sääasema, virtaaman mittaus- ja näytteenot-
toasema sekä 2 pohjavesiputkea (Kotola & Nurminen 2003). 

Korkeusmallin pohjana käytettiin Espoon kaupungilta saatua kantakartta-aineis-
toa, joka sisälsi kaupungin kiintopisteitä, hajapisteitä, korkeuskäyriä sekä taiteviivoja. 
Kaivon kansien korkeustietoa käytettiin hajapisteiden tapaan, mutta niiden korkeus-
asemaa laskettiin 5 cm, jotta pintavalunta päätyisi niihin varmemmin. Poikkeuksena 
tästä oli muutama pihakaivo, joiden maastokäynnillä todettiin olevan selvästi maan 
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pintaa korkeammalla. Näiden korkeusasemat jätettiin ennalleen. Aineistoa jouduttiin 
tarkentamaan RTK-GPS -mittauksin, jotka suoritettiin syksyllä 2006. Tarkennusmit-
tausten tulokset on esitetty muun korkeusaineiston ohella kuvassa 8.1, josta voidaan 
havaita, että alueen korkeustietoihin jäi muutamia selviä puutteita. Aineistoon lisät-
tiin muutamia keinotekoisia taiteviivoja kuvaamaan autotien ja kevyen liikenteen 
väylän välistä katukivetystä. Tämä toteutettiin kopioimalla jalkakäytävän reunan 
taiteviiva 5 cm alemmas. Vallipuistonpolun tunnelin kohdalla sillan korkeusaineisto 
poistettiin ja korvattiin keinotekoisilla pisteillä, jotka kuvasivat sillan alla kulkevan 
tunnelin pohjaa. 

Kuva 8.1. Korkeusmalliin käytettävissä ollut aineisto. 

RTK-GPS-tarkennukset
Kaivojen kannet
Hajapisteet
Taiteviivat
Korkeuskäyrät

TIN-korkeusmalli laadittiin kolmioimalla hajapisteistä ja taiteviivoista. Korkeus-
malli interpoloitiin 2 metrin resoluution rasteriin. Perusteluna kolmiomallin käyttöön 
suoran rasteroinnin sijaan oli taiteviivoissa, joiden avulla voitiin luoda tarkat katujen 
linjaukset ja korkeusasemat. Lisäksi suoran rasteroinnin tulokset harvan korkeusai-
neiston alueella eivät vastanneet maastokäyntien yhteydessä syntynyttä vaikutel-
maa alueen topografiasta. Vaikka 2 metrin resoluutio on suurelta osin tarpeettoman 
tarkka, voidaan tällä tavoin kuitenkin kuvata ritiläkaivojen reunustamat tieosuudet 
korkeusaineiston mahdollistamalla tavalla. Rakennuksista ei ollut saatavilla ääri-
viivojen lisäksi korkeustietoa, mutta tällä ei ole merkitystä mallintamisen kannalta. 
Rakennukset muodostettiin korottamalla maastoa kunkin rakennuksen keskikohdan 
korkeusasemasta. 

Valuma-alue rajattiin valmiin korkeusmallin pohjalta ilmaisella CatchmentSIM-
ohjelmalla. Ohjelma kykenee automaattiseen rajaukseen korkeuskäyrien tai rasterin 
avulla. Rajaukseen käytetystä korkeusmallista jätettiin rakennukset pois ja mallista 
muodostettiin hydrologisesti jatkuva, jolloin tasaiset ylänköalueet pakotettiin hui-
puiksi ja kuopat täytettiin. Ohjelman antamaa rajausta tutkittiin ja tarkennettiin 
maastokäynnillä ja siihen lisättiin rakennuksia. Lopullinen valuma-alueen koko oli 
0,12 km², kun se RYVE-projektissa oli 0,13 km².

MOUSE-mallissa käsiteltävää katoilta tapahtuvaa valuntaa varten alueen raken-
nusten katot käytiin paikan päällä läpi ja jaoteltiin pihoille laskevien rännien pe-
rusteella joko suoraan viemäriverkkoon liitetyiksi katoiksi tai pihoille purkaviksi 
katoiksi. Valtaosa katoista todettiin viemäröidyiksi. 
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Maankäyttö jaettiin karkeasti kolmeen luokkaan: rakennuksiin, päällystettyyn 
alueeseen ja viheralueeseen. Rakennusten rajaukset ja alueen päällystetyt pääväylät 
saatiin suoraan kantakartasta, mutta esimerkiksi kevyen liikenteen väylien ja viher-
alueiden rajat varmistettiin erillisten maastokäyntien yhteydessä merkitsemällä ne 
kartalle ja digitoimalla myöhemmin numeeriseen muotoon. Malliin syötetty maan-
käyttörasteri on esitetty kuvassa 8.2.

Maaperän tiedot saatiin Geologian tutkimuskeskuksen maaperäkartasta (mittakaa-
va 1:100 000), jonka ympäristöhallinto ja GTK ovat saattaneet numeeriseen muotoon 
Etelä-Suomen osalta 1990-luvun alussa. Materiaalin resoluutio oli 25 metriä. On huo-
mattava, että maalajitiedot eivät välttämättä ole oikeita, sillä materiaali on koostettu 
koontihetkellä valmiina olleista kartoista. Näin ollen mm. rakentaminen on voinut 
muuttaa maaperää ainakin sen pintakerrosten osalta. 

Viemäriputkien mitat, sijainnit ja materiaali saatiin Espoon kaupungin kantakartta-
aineistosta. Aineistossa oli puutteita esimerkiksi muutamien putkien materiaalin 
suhteen, mutta se oletettiin samaksi kuin ympäröivissä putkissa. Edellistä suurempi 
ongelma oli kuitenkin talojen kattojen kuivatusputkien täydellinen puuttuminen. 
Viemäriverkkoon kuivattavat katot määritettiin maastokäynnin perusteella, ja kaik-
kien niiden talojen, joissa katolta ei ollut pihalle purkavaa ränniä, oletettiin johtavan 
vedet viemäriverkkoon. Näiden putkien halkaisijaksi oletettiin 0,15 m ja kaltevuu-
deksi noin 1 - 2 %. 

Lopullinen viemärimalli koostui yhteensä 128 solmupisteestä ja 127 putkesta, joista 
kertyy yhteensä 2630 metrin pituus. Alkuperäisen materiaalin yhteispituus oli 1410 
metriä. Viemäriverkon rakenne on esitetty kuvassa 8.3.

Kuva 8.2. Malliin syötetty maankäyttötieto.

Viheralue

Päällystetty

Katot
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Kuva 8.3. Mallinnuksessa käytetty viemäriverkko.

Kaivot
Putket

8.1.2  
Hulevesimallin kalibrointi ja validointi

Kalibrointiin ja validointiin käytettiin RYVE-tutkimuksen kesien 2001 ja 2002 havain-
toja (Metsäranta 2003). Havainnot koostuivat vedenkorkeudesta, sadannasta, ilman 
lämpötilasta ja suhteellisesta kosteudesta, tuulen nopeudesta sekä lyhytaaltoisesta 
säteilystä, ja havainnointiväli oli 10 minuuttia. Sateen osalta havainnot esitettiin 
10 minuutin kertymänä, muut arvot olivat mittausajanhetken arvoja. Kalibrointiin 
käytettiin heinäkuun 15. päivänä 2002 tapahtunutta sadetapahtumaa, jossa suurin 
havaittu purkupisteen virtaama oli noin 320 l/s. Tapahtuman kokonaissademäärä 
oli havaintojen mukaan 10.8 mm. Validointiaineistona käytettiin heinä-syyskuulta 
2001 kahdeksaa sadetapahtumaa, joissa sadanta oli 2,8 - 38,4 mm. Kalibrointiaineiston 
virtaamahavainnot sekä eri parametriyhdistelmien tuottama tulosten vaihteluväli on 
esitetty kuvassa 8.4. 
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Yli 100 l/s virtaamatapahtumia on vain 8 eli 1,3 % aineistosta. Verrattuna havaittui-
hin virtaamiin malli näyttäisi toistavan suuret virtaamat hieman todellista suurempi-
na. Suurilla virtaamilla malli näyttäisi antavan todellista suurempia arvoja. Lasketun 
ja havaitun huippuvirtaaman välisen eron vaihteluväli oli noin ± 35 %. 

Tarkasteltaessa havaittuja ja laskettuja valuntatilavuuksia voidaan mallin tulokset 
todeta hieman havaittuja pienemmiksi. Keskimääräinen laskettu tilavuus on noin 12 
% havaittua pienempi, mutta tilavuuserot olivat -39 % … +9 %. Suurten ja pienten 
valuntatapahtumien välinen ero pysyy tasaisena.

Validointiin käytettyjen sadetapahtumien mallinnustulokset suhteessa havaittui-
hin arvoihin on esitetty taulukossa 8.1 ja tarkemmin Aaltosen (2008) diplomityössä.

Taulukko 8.1. Validointilaskentojen tulokset.

#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8
Alkuhetki 30.7. 

12:25
4.8. 
15:20

5.8. 
23:55

11.8. 
04:50

28.8. 
00:00

8.9. 
00:00

8.9. 
11:10

10.9. 
04:00

Loppuhetki 30.7. 
18:00

5.8. 
02:00

6.8.  
06:00

11.8. 
14:00

29.8. 
05:55

8.9.  
07:25

9.9. 
11:10

10.9. 
10:00

Tilavuusvirhe % -38,9 7,9 -27,4 -8,0 5,1 9,2 -13,3 -30,7
Huippuvirtaaman virhe % -26,4 39,0 -34,7 -6,4 18,2 13,7 -20,2 -1,9
Hyvyysluku - 0,89 0,84 -0,78 0,92 0,91 0,95 0,83 0,76
Korrelaatio-kerroin - 0,99 0,91 0,02 0,93 0,95 0,98 0,84 0,87

8.1.3  
Mallinnuksen tulokset

Vaikka malli tunnuslukujen valossa onkin kohtuullisen hyvin kalibroitu, ei valuma-
alueen sisäisten tapahtumien mallinnuksen tuloksista voi antaa varmuutta, koska 
kalibroinnissa mallin tuloksia verrattiin ainoastaan valuma-alueen purkupisteen ha-
vaintoihin. Saatavilla olevasta korkeustiedosta muodostettu korkeusmalli oli paikoin 
selvästi virheellinen. Tämä voitiin huomata esimerkiksi epärealistisina painanteina, 
jonne kerääntyi huomattavia määriä vettä. Rankkasadetilanteissa mallin pintavalunta 
eteni pitkin reittejä, jotka ovat ristiriidassa maastokäynneillä syntyneiden käsitysten 
kanssa. Kalibroinnin yhteydessä selvitettiin myös kaivojen paikallishäviöiden lasken-
tatavan merkitystä kaivoissa esiintyviin vedenkorkeuksiin. Tuloksista kävi ilmi, että 
yksinkertaisellakin putki-kaivo-putki-yhdistelmällä eri laskentamenetelmät voivat 
tuottaa yli 80 cm toisistaan poikkeavia tuloksia vedenkorkeuksissa kaivoissa. Mallin 
tulosten perusteella tutkittavan valuma-alueen alapuoliset hulevesijärjestelmän osat 
eivät aiheuta merkittävää padotusta.

8.2  
Laaksolahden koealue

8.2.1  
Koealueen kuvaus

Laaksolahden tutkimusalue on Vallikalliota lähes kolme kertaa suurempi eli noin 
31 hehtaarin pientaloalue Pitkäjärven valuma-alueella itäisessä Espoossa. Alue on 
pientaloalue, jossa on suurimmaksi osaksi vanhahkoa omakotiasutusta, mutta myös 
uudempaa rivitalorakentamista. Asukastiheys alueella on 2 600 as/km². Koko alueen 
pinta-alasta noin 20 % on vettä läpäisemätöntä pintaa ja vain osa alueesta on liitetty 
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sadevesiviemäröintiin. Sadevedet kerääntyvät pääosin teiden sivuilla oleviin avo-
ojiin, ja näistä valumavedet kerääntyvät edelleen Laaksolahdentien vierellä virtaa-
vaan ojaan, joka laskee Kuttulampeen. Sadevesiviemäröinnin yhteispituus on noin 
1 000 m eikä alueella ole pumppuja. Virtaaman mittausasema sijaitsee valumavedet 
pois johtavan avo-ojan varressa. 

Laaksolahden maankäyttöä kuvaava kartta on esitetty seuraavassa kuvassa. Kartta 
on tehty Espoon kaupungilta saatujen tietojen sekä maastokäyntien perusteella. Alu-
een pienistä rakennelmista suurin osa on jätetty maankäyttöä kuvaavasta kartasta 
pois. Pienten talojen vaikutuksen koko valuma-alueelta purkautuvaan valuntaan 
katsottiin olevan vähäinen. Näillä alueilla hulevesien oletettiin imeytyvän talojen 
ympäristöön pienellä viiveellä. Kuitenkin pienimmät rakennelmat, joiden ympäristö 
on läpäisemätöntä ja/tai jotka ovat jollain tavalla yhdistettynä kuivatusjärjestelmään 
(viemäriverkko tai avo-ojat) ovat kuvan 8.5 maankäyttöä kuvaavassa kartassa mu-
kana. Laaksolahden maaperä koostuu kolmesta maalajista. Suurin osa alueesta on 
huonosti vettä läpäisevää savea ja kalliota, jonka päällä on enintään metrin paksui-
nen maakerros. Lisäksi osa Laaksolahden maaperästä koostuu hiekkamoreenista. 
(Metsäranta 2003.)

Taajama-alueen hydrologisten mallien tarvitsema maanpinnan korkeusaineisto 
(Digital Elevation Model, DEM) voidaan määrittää kenttätutkimuksilla tai digitoi-
malla korkeusmalli karttojen korkeuskäyristä. Tässä työssä menetelmät yhdistettiin, 
eli kartan korkeuskäyristä digitoitua korkeusmallia tarkennettiin tutkimusalueella 
tehdyillä RTK-GPS mittauksilla. 

Sadannalle ominainen epätasainen alueellinen jakautuminen sekä ajallisesti että 
paikallisesti voi aiheuttaa virheitä laskentatuloksiin. Sademittarin sijainti voi vaikut-
taa myös sademittauksiin. Laaksolahdessa ja Vallikalliossa löytyy tapahtumia, joissa 
virtaamat alkavat kasvaa ennen kuin sademittari on havainnut sadetta. (Metsäranta 
2003.)

Kuva 8.5. Laaksolahden koealueen maankäyttö.

Valuma-alueen ulkoreuna

Hulevesijärjestelmä
Putkilinja
Avo-oja

Maankäyttömuodot

Päätie

Sivutie

Kävelytie/piha

Piha-alue

Rakennus

Avokallio

Läpäisevä viheralue

Heikosti läpäisevä alue

Heikosti läpäisevä alue
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8.2.2  
Mallinnuksen tulokset

Malli saatiin kalibroitua ja validoitua onnistuneesti Laaksolahden koealueelle lasken-
taverkon	resoluutiosta	riippumatta,	laskennassa	käytettiin	6	x	6	m,	10	x	10	m	ja	20	x	
20 m resoluutiota. Laskenta suoritettiin TKK:n hulevesimallilla molemmilla alueilla 
6	x	6	m	hilakoolla.	Tämän	resoluution	todettiin	olevan	riittävä	erottamaan	tutkimus-
alueilla olevia yksityiskohtia, kuten teitä, pihoja ja rakennuksia. Laskentaverkon re-
soluutiota harventaminen heikensi kaupunkiympäristölle ominaisten yksityiskohtien 
välittymisen laskentaohjelmaan. Suuri epävarmuus piilee siinä, kuinka luotettavana 
koko valuma-alueen valuntakäyrällä kalibroitua ja validoitua mallia voidaan pitää 
arvioitaessa vedenkorkeuksien tai muiden muuttujien spatiaalista vaihtelua valuma-
alueen sisällä. Koska deterministisiä malleja ei voi varmuudella validoida johtuen 
vallitsevista epävarmuuksista, olisi tämän tyyppisessä mallinnuksessa syytä keskittyä 
enemmän optimaalisten ennusteiden ja niihin liittyvien epävarmuuksien tutkimiseen, 
sen sijaan että pyrittäisiin löytämään mahdollisimman realistinen kuvaus tutkitta-
vasta hydrologisesta systeemistä.

Herkkyysanalyysi tehtiin GLUE-menetelmällä. Tulosten mukaan hyvään mallin 
uskottavuuteen päästään monenlaisilla parametriyhdistelmillä. Tämän perusteella 
voidaan hylätä ajatus yhdestä optimaalisesta mallista ja hyväksyä ajatus, että on 
olemassa monia erilaisia mallirakenteita ja parametrikombinaatioita, joilla voidaan 
simuloida olemassa olevaa havaintoaineistoa hyväksyttävästi. 
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9    Ilmastonmuutoksen vaikutukset 
sateisiin 

9.1  
Taustaa
Tulevaisuuden lämpimämpi ilmakehä voi sisältää suuremman määrän vesihöyryä 
kuin nykyinen. Tämä mahdollistaa voimakkaiden sateiden lisääntymisen. Sateisuu-
den alueellisiin muutoksiin vaikuttavat myös etenkin sadetta tuovien säähäiriöiden 
kulkureittien siirtymiset. Arvioitaessa kasvihuoneilmiön voimistumisen vaikutuksia 
sateisiin tarvitaan tietokonemalleja ilmastojärjestelmästä sekä skenaarioita kasvi-
huonekaasujen ja pienhiukkasten tulevista päästöistä. Ilmastomallit simuloivat sitä, 
miten ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuuksien kohoaminen muuttaa maapallon 
ilmastoa. 

Koska ihmiskunnan aiheuttamien päästöjen määrää ei voi tietää ennalta, mal-
likokeiden toteuttamista varten on laadittu joukko erilaisia päästöskenaarioita eli 
mahdollisia ja sisäisesti johdonmukaisia arvioita päästöjen kehityksestä ajan mukana. 
Mallit sisältävät luonnonlakeihin perustuvia yhtälöitä, joiden avulla lasketaan sääti-
laa ja muita ilmastojärjestelmää kuvaavia suureita hetkittäin eteenpäin. Mallikokei-
den tuloksena saatavia sääsuureiden aikasarjoja tarkastelemalla ja niiden tilastollisia 
ominaisuuksia tutkimalla laaditaan ilmastonmuutosskenaarioita. Koko maapallon 
kattavien mallien tuloksiin voidaan saada paikallisia piirteitä, esimerkiksi yksityis-
kohtainen maa-meri jakauma, tarkemman erottelukyvyn alueellisilla ilmastomalleil-
la. Nämä ovat omiaan etenkin ilmakehän ääritilanteiden simulointiin, sillä monet 
niistä liittyvät pienimittakaavaisiin ilmiöihin. Parhaimmillaan alueellinen malli on 
kuin suurennuslasi, joka ilman vääristymiä tuo näkyviin yksityiskohtia ilmastosta. 

Käytännössä ilmastonmuutoksen arvioihin sisältyy epätarkkuuksia. Vuosisadan 
alkupuolella ilmaston luontainen vaihtelu sekä ilmastomalleihin liittyvät epätark-
kuudet ovat tyypillisesti suurempia kuin mitä eri päästöskenaarioista aiheutuva 
haarukka. Vuosisadan jälkipuoliskolla eri päästöskenaarioita vastaavat ilmastonmuu-
tokset poikkeavat usein selvästi toisistaan. Ilmastomallien oikeellisuutta on eniten 
tarkasteltu keskiarvo- ja hajontasuureiden osalta. On syytä muistaa, että vaikka malli 
toimisi enimmäkseen realistisesti, niin sään ja ilmaston ääritilanteissa se saattaa ajau-
tua tilaan, jossa mallin käyttäytyminen poikkeaa luonnosta (Cubash ym. 2001). 

Vuonna 2007 ilmestynyttä Hallitustenvälisen Ilmastonmuutospaneelin (IPCC) nel-
jättä arviointi raporttia (AR4) varten ilmasto mallitusryhmät eri puolilla maailmaa 
saivat yhdessä aikaan ennen näkemättö män laajan ja keskenään koordinoidun kokoel-
man koko maapallon kattavia ilmas ton muutosmallikokeita (Meehl et al. 2007). Kokeet 
perustu vat viimei simpään tietämykseen ilmastojärjestelmästä ja sen kuvaamisesta 
tietoko neympäris tössä. Näiden maapallonlaajuisten ilmastomalli kokeiden perusteel-
la on Suomelle (erikseen myös maan etelä- ja pohjois osaan) laa dittu keskilämpötilan 
ja sademäärän muutosskenaariot tuleville 30-vuotisjaksoille (Ruosteenoja ja Jylhä 
2007). RATU-hankkeessa on lisäksi analysoitu Euroopan ja osan Atlantin valtamerta 
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kattavien alueellisten ilmastomallikokeiden aineistoja kahdesta lähteestä, jotka ovat 
eurooppalaisen PRUDENCE-hankkeen (Christensen et al. 2007) tiedonjakelukeskus 
ja ruotsalainen Rossby-keskus (Kjellström et al. 2005). 

Tässä raportissa esitettyjen ilmastonmuutosarvioiden lähtökohtina on käytetty 
seuraavia ns. IPCC SRES-skenaarioita (Nakićenović & Swart 2000): A1B A2, B1 ja 
B2. Hiilidioksidin päästöjen ja ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden ajallinen kehitys 
näiden skenaarioiden mukaan on esitetty kuvassa 9.1.  

Seuraavaksi luodaan ensin kirjallisuuskatsaus ilmastonmuutoksen vaikutuksesta 
sateisuuteen ja sitten esitetään uusimpiin ilmastomalliaineistoihin perustuvia ske-
naarioita sadeilmaston muuttumisesta Suomessa etenkin touko-syyskuussa. Kes-
kimääräisen sadannan lisäksi tarkastellaan vuodenajan suurimpia vuorokautisia 
sademääriä. Lopuksi arvioidaan ilmastonmuutoksen vaikutusta alle vuorokauden 
mittaisten jaksojen sademääriin. 

9.2  
Aiempia tutkimustuloksia

9.2.1  
Havaitut muutokset

Hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n neljännen arviointiraportin mukaan (Hal-
litustenvälinen ilmastopaneeli IPCC 2007) sademäärän pitkäaikaisia trendejä on ha-
vaittu monilla maapallon alueilla. Viime vuosisadan alkuun verrattuna sademäärät 
ovat lisääntyneet selvästi Pohjois- ja Etelä-Amerikan itäosissa, Pohjois-Euroopassa 
sekä Aasian keski- ja pohjoisosissa. Myös rankkoja sateita esiintyy suurimmalla osalla 
manneralueita aikaisempaa useammin. Entistä vähemmän on puolestaan satanut Sa-
helin ja Välimeren alueilla, eteläisessä Afrikassa ja joillakin alueilla Etelä-Aasiassa. Sa-
demäärät vaihtelevat kuitenkin hyvin voimakkaasti sekä ajan että paikan suhteen, ja 
lisäksi trendien määrittämistä vaikeuttaa usein riittävän havaintoaineiston puute.

Kuva 9.1. Hiilidioksidin kokonaispäästöjen (vasemmalla) ja ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden (oikealla) ajallinen 
kehitys neljän ns. SRES-päästöskenaarion mukaan (Nakićenović & Swart 2000). Eri skenaariot poikkeavat toi-
sistaan mm. väestönkasvun, tekniikan kehityksen ja ympäristönsuojeluun panostamisen kannalta.
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Huolimatta Pohjois-Euroopan keskimääräisestä suuntauksesta kohti suurempia 
sademääriä sateisuus ei Itämeren ympäristössä ole muuttunut yhtenäisellä tavalla. 
Kuten tuoreessa aluetta koskevassa ilmastoraportissa BALTEX Assessment of Cli-
mate Change (BACC 2008) todetaan, vuotuisen sademäärän on havaittu kasvaneen 
tilastollisesti	merkitsevästi	Ruotsissa	(Alexandersson	2004)	ja	Tanskassa	(Cappelen	&	
Christensen 2005). Suomessa sen sijaan vuotuiset sademäärät ovat kyllä vaihdelleet 
vuosikymmenestä toiseen, mutta pitkäaikaista, maan eri osat kattavaa yhtenäistä 
trendiä ei ole erottunut (Tuomenvirta 2004). Valuma-alueiden vuotuisten sademää-
rien kartoituksessa tosin havaittiin kasvua jaksosta 1961 - 90 jaksoon 1991 - 2000, 
mihin oli lähinnä syynä talvisateiden lisääntyminen (Hyvärinen & Korhonen 2003). 
Voimakkaimmat sateet näyttävät voimistuneen talvella myös Suomessa ja muissa 
pohjoismaissa (Haylock & Goodess 2004; Groismann ym. 2005; Moberg ym. 2006), 
mutta kesän osalta tutkimustulokset ovat vielä jossain määrin ristiriitaisia. 

9.2.2  
Tulevat muutokset

Sekä maapallonlaajuisiin että alueellisiin ilmastomallisimulaatioihin nojaavien tut-
kimustulosten mukaan Pohjois-Euroopassa on tulevaisuudessa odotettavissa sekä 
keskimääräisen sademäärän kasvua että rankkasateiden voimistumista ja etenkin 
yleistymistä (Christensen ym. 2007). Vaikka ilmastomallit ovat yksimielisiä muutok-
sen suunnasta alueellamme, niin muutoksen suuruudesta mallit antavat toisistaan 
poikkeavia tuloksia. Valitettavasti sateisuutta koskevat ilmastomallitulokset ovatkin 
epävarmempia kuin lämpenemistä koskevat. Osin syynä on se, että mallien kyvyssä 
kuvata sateen esiintymistä ja voimakkuutta on vielä puutteita, varsinkin alle 10 mm/
vrk:n ja yli 20 mm/vrk:n sademäärien osalta (Sun ym. 2006; Dai 2006). Pitkälti selityk-
senä on myös sateisuuden suuri luontainen vaihtelu. Koska sademäärät vaihtelevat 
luontaisesti enemmän kuin keskilämpötilat, niiden muutokset erottuvat satunnaisesta 
hälystä myöhemmin kuin lämpötilan nousu esimerkiksi Jylhä ym. (2004).

IPCC:n 4. arviointiraporttia varten tehtyjen maapallonlaajuisten ilmastomalliko-
keiden (ns. AR4-ajojen) tuloksia ovat analysoineet mm. Tebaldi ym. (2006) ja Sun ym. 
(2007). Jälkimmäisten tulosten mukaan maapallon kiertävän leveyspiirivyöhykkeen 
60 - 70°N keskimääräinen vuotuinen sademäärä kasvaisi 5 - 20 % ja sadepäivät li-
sääntyisivät noin 3 - 6 % jaksosta 1980 - 1999 jaksoon 2080 - 2099 B1-päästöskenaarion 
toteutuessa. Tässä hyvin optimistisessa skenaariossa hiilidioksidipitoisuus olisi v. 
2100 vain noin kaksinkertainen teollistumista edeltävään aikaan verrattuna (suu-
remmat päästöt ennakoisivat vielä isompia muutoksia). Samalla vuorokausisade-
määrien jakauma siirtyisi kohti yleistyviä rankkasateita. Kun keskimäärin leveys-
piirivyöhykkeellä 60 - 70°N hyvin vähäsateisia päiviä (0.1 - 1 mm/vrk) esiintyisi 
suunnilleen saman verran kuin nykyäänkin ja vähäsateiset päivät (1 - 10 mm/vrk) 
lisääntyisivät 5 - 10 %, niin 10 - 20 mm:n vuorokausisateet yleistyisivät 20 - 40 %, 
20 - 50 mm/vrk:n tapaukset 30 - 80 % ja yli 50 mm/vrk:n sateet vähintään 40 %. 
Näiden sademääräluokkien keskimääräiset intensiteetit eivät juuri muuttuisi, joskin 
mallit antoivat ristiriitaisia tuloksia kaikkein rankimmille sateille: muutokset olivat 
-5 % - +10 % mallista toiseen. Tebaldin ym. (2006) tulokset Pohjois-Euroopalle ovat 
pitkälti yhdenmukaisia edellisen tutkimuksen kanssa; he tutkivat AR4-ajoista eri-
laisten sadeindeksien muutosten maantieteellistä jakaumaa maapallon laajuudessa 
A1B-skenaarion toteutuessa.

Sillmann & Röckner (2008) keskittyivät saksalaisen ECHAM5/MPI-OM –mallin 
tuloksiin A1B-skenaariolle. Niiden mukaan alueella 12W-40E, 55-70N vuoden suurin 
viiden vuorokauden sademäärä kasvaa vuosisadan loppuun mennessä keskimäärin 
17 % ja sellaisten sadepäivien sadesumma, joina sademäärä ylittää nykyilmaston 95. 
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prosenttipisteen, kasvaa peräti 64 %, kun taas vuoden pisimmän sateettoman jakson 
pituus pysyy entisellään.

Osasta maailmanlaajuisista AR4-ilmastomalliajoista on tallennettu kolmen tunnin 
sadeaineistoa vuosille 1991 - 2000 sekä muutamille yksittäisille tuleville vuosille 
(2050, 2100, 2150, 2200 ja 2300). Dai (2006) on hyödyntänyt näitä aineistoja tutkiak-
seen mallien kykyä simuloida kesäsateiden havaittua nykyistä vuorokautista sykliä. 
Yleisenä ongelmana oli kuurosateiden esiintyminen liian varhain iltapäivällä tai liian 
heikkoina pitkin päivää ilman selvää piikkiä. Esimerkiksi Helsingissä kesäsateet ovat 
havaintojen mukaan voimakkaimmillaan klo 16 ja 18 välillä sekä elokuussa myös 
aamulla klo 6 ja 8 välillä (Kilpeläinen ym. 2008). 

Maapallonlaajuisten mallien rajallinen laskentatarkkuus ei tunnetusti mahdollista 
esimerkiksi pienialaisten suuria sademääriä tuottavien säähäiriöiden kunnollista 
simuloimista. Siksi voimakkaiden rankkasateiden ja muidenkin sään ääri-ilmiöiden 
tutkimiseen on perusteltua käyttää laskentatarkkuudeltaan parempia alueellisia il-
mastomalleja. Kun koko maapallon kattavissa yleisen kiertoliikkeen malleissa lasken-
tapisteitä on vaakatasossa tyypillisesti noin 200 - 300 km:n välein, niin näihin mal-
leihin kytketyissä alueellisissa ilmastomalleissa hilapisteitä on paljon tiheämmässä, 
vähintään noin 50 km:n välein. Paremman paikallisen erotus kykynsä ansiosta alueel-
liset ilmastomallit pystyvät kuvaamaan esimerkiksi maanpin nan korkeuserojen sekä 
maan ja merien jakauman vaikutukset ilmastoon paremmin kuin maapallonlaajuiset 
mallit. Ne ovat tarkempia myös sääilmiöiden yksityiskohtien simuloinnissa. Niinpä 
alueellisilla ilmastomalleilla voidaan tuottaa maapallonlaajuisia malleja yksityiskoh-
taisempaa tietoa myös ilmaston ääri-ilmiöistä.

Alueellinen ilmastomalli vaatii kuitenkin aina tuekseen maailmanlaajuisen mallin 
laskemia reuna-arvotietoja. Tietojen siirtäminen maailmanlaajuiselta mallilta alu-
eelliselle mallille on haastavaa ja työlästä, ja siksi alueellista mallia käytetäänkin 
yleensä vain yhden tai kahden maailmanlaa juisen mallin tarkentajana. Pelkästään 
alueellisten mallien tuloksia tarkastelemalla ei siten voida saada kunnollista käsi-
tystä siitä, kuinka paljon ennustettu ilmastonmuutos todellisuu dessa vaihtelee eri 
ilmastomallien välillä. 

Vuorokautisten sateiden muuttumista useiden eri alueellisten ilmastomallien si-
mulaatioiden muodostaman aineiston perusteella ovat tutkineet mm. Frei ym. (2006). 
Alueellisten mallien erotuskyky oli heidän tutkimuksessaan noin 50 km ja eri mallien 
reunaehdot olivat peräisin samasta globaalista ilmastomallista (HadAM3H). Simulaa-
tiot perustuivat IPCC:n SRES-skenaarioon A2. Saatujen tulosten mukaan viiden vuo-
rokauden maksimisademäärä lisääntyy talvella laajoilla alueilla leveysasteen 45°N 
pohjoispuolella vuosisadan loppuun mennessä. Kasvu on tilastollisesti merkittävää. 
Eteläisessä Skandinaviassa kasvu on kaikissa malleissa samansuuntaista ollen 10 - 
25 %. Harvinaisen voimakkaat sadetapahtumat myös yleistyvät Pohjois-Euroopassa 
talvella: näiden esiintyminen kasvaa 2 - 5-kertaiseksi nykyilmastoon verrattuna. Ke-
säkaudella vuorokauden maksimisateet pääpiirteittäin vähenevät Etelä-Euroopassa 
ja lisääntyvät pohjoisessa ja idässä. Eri mallien tulosten välillä on kesällä kuitenkin 
selvästi enemmän eroja kuin talvella. Eteläisessä Skandinaviassa sadepäivien määrä 
kesällä vähenee, mutta sateiden intensiteetti kasvaa suurimmassa osassa malleja.

Myös Kundzewicz ym. (2006) tutkivat voimakkaita sadetapahtumia Euroopan 
alueella. Apunaan he käyttivät Hadley-keskuksen alueellista ilmastomallia (Had-
RM3-P) ja päästöskenaariota A2. Päivittäisten sademäärien vuotuisia maksimiarvoja 
verrattiin kahden 30-vuotisjakson välillä (1961 - 1990, 2071 - 2100). Tulosten mukaan 
sateisuuden muutoksissa tulee Pohjois- ja Etelä-Euroopan välillä olemaan suuria 
eroja: Pohjois-Eurooppa käy entistä kosteammaksi ja Etelä-Eurooppa kuivuu enti-
sestäänkin. Äärimmäiset sademäärät tulevat muuttumaan keskiarvoja enemmän. 
Vuorokausisademäärien vuotuiset maksimiarvot tulevat kasvamaan monilla Euroo-
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pan alueilla, vaikka keskimääräiset sademäärät voivat pienentyä. Suomen alueella 
kasvu olisi pääosin 0 - 25 mm, paikoin 25 - 50 mm.

Mayn (2007) tutkimuksessa käsiteltiin niin ikään vuorokautisen sateen muutoksia 
vuosisadan loppuun mennessä. Tutkittu aineisto käsitti kaksi kolmen simulaation 
parviajoa. Simulaatiot tehtiin alueellisella HIRHAM-ilmastomallilla A2-skenaariolle, 
ja ne kattoivat koko Euroopan alueen jaksoilla 1961 - 1990 ja 2071 - 2100. Mallin 
erotuskyky oli 50 km, ja reunaehdot saatiin ilmakehän yleisen kiertoliikkeen mal-
lista HadAM3H. Saatujen tulosten mukaan keskimääräisen vuorokautisen sateen 
intensiteetin muutokset ovat talvisin samankaltaisia kuin sadepäivien määrän muu-
tokset talvella: molemmat lisääntyvät. Kesäisin sen sijaan sateen intensiteetti kas-
vaa suuressa osassa Manner-Eurooppaa sekä Skandinaviaa toisin kuin sadepäivien 
määrä. Päivittäisen sademäärän ääriarvoja tarkasteltaessa tulokseksi saatiin, että 30 
vuoden välein esiintyvien voimakkaiden sadetapahtumien toistuvuusaika pienenee 
10 vuoteen suuressa osassa Eurooppaa. Joissakin ääritapauksissa, esimerkiksi Itä-
Euroopassa talvisin ja Keski-Euroopassa kesäisin, toistuvuusaika lyhenee jopa alle 
viiteen vuoteen.

Lisäksi mainittakoon Suomessa tehdyt tutkimukset seuraavissa julkaisuissa: Carter 
ym. (2004), Jylhä ym. (2005), Ruosteenoja ym. (2005), Beniston ym. (2007) ja Jylhä ym. 
(2007a, 2007b). Näissä tutkimuksissa esitetään rankkojen vuorokausisateiden muutos-
arvioita vuosisadan viimeiselle 30-vuotisjaksolle eri alueiden (mm. Pohjois-Eurooppa, 
Fennoskandia, Suomi) keskimääräisinä arvoina suunnilleen samaan, useiden mallien 
muodostamaan malliaineistoon perustuen kuin edellä Frein ym. (2006) tutkimukses-
sa. Tässä raportissa kesäsateiden muutoksia tarkasteltaessa malliaineistoa laajenne-
taan edelleen ennen kaikkea arvioihin liittyvän epävarmuuden haarukoimiseksi.

9.3  
Malliarvioita sateiden muutoksista Suomessa 

9.3.1  
Sadannan vuotuinen kulku

Maapallonlaajuisiin ilmastomalleihin perustuvia skenaarioita Suomen sadeilmaston 
muutoksista ovat laatineet mm. Jylhä ym. (2004) ja Ruosteenoja ym. (2005) ja Ruos-
teenoja & Jylhä (2007). Samaa, mutta hieman laajennettua AR4-malliaineistoa kuin 
mihin perustuivat edellä viitatut tutkimukset Dai (2006), Tebaldi ym. (2006) ja Sun 
ym. (2007), on käytetty Suomea koskevan kuvan 9.2 laatimiseen. Se esittää 19 mallin 
tulosten avulla arvioituna sitä, miten eri vuodenaikojen ja koko vuoden keskimääräi-
set sadesummat kasvavat tämän vuosisadan kuluessa kolmen eri päästöskenaarion 
tapauksessa, kun tarkastellaan koko Suomen kattavia aluekeskiarvoja. 

Mallitulosten keskiarvona lasketun ns. parhaan arvion mukaan sateet lisääntyvät 
kaikkina vuodenaikoina, vaikkakin kesällä vähemmän kuin talvella. Vuosisadan 
alkupuolella eri päästöskenaarioita vastaavat sademäärän muutokset eroavat vain 
vähän toisistaan, mutta ajan mukana päästöskenaarioiden vaikutus tuloksiin käy 
aiempaa selvemmiksi: mitä suuremmat päästöt (kuva 9.1), sitä enemmän sadeilmasto 
muuttuu (kuva 9.2). Samaa päästöskenaariota käytettäessäkin eri ilmastomallien tu-
lokset poikkeavat kuitenkin melko paljon toisistaan. Tästä aiheutuvaa Suomen keski-
määräisen sadeilmaston muutoksen epävarmuutta esittävät kuvan 9.2 virhehaarukat. 
Niiden nojalla ei ole mahdotonta, että sademäärien kasvun painottuessa talvipuolelle 
vuotta sadesumma saattaisi kesällä hieman vähentyäkin, erityisesti vuosisadan al-
kupuolella. Kesäsateiden lisääntyminen on kuitenkin todennäköisintä. Esimerkiksi 
A1B-skenaarion tapauksessa kesä-elokuun keskimääräinen muutos virherajoineen 
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Kuva 9.2. Vuodenaikaissademäärien suhteelliset muutokset Suomessa jaksoihin 2010-39, 2040-69 
ja 2070-99 mennessä (XII-II: joulu-helmikuu, jne). Neliöt esittävät 19 eri maapallonlaajuisen ilmas-
tomallin ennustamien muutosten keskiarvoa, pystypalkit muutoksen 90 % todennäköisyysväliä 
mallituloksiin sovitettujen normaalijakaumien perusteella. Tätä epävarmuushaarukkaa pienempien 
tai suurempien arvojen todennäköisyys on siis 5 %. Vertailujaksona on 1971-2000 ja päästöske-
naarioina SRES B1, A1B ja B2 (vrt. kuva 10.1). Kaikki luvut ovat koko Suomen alueen yli laskettuja 
keskiarvoja.

Sa
de

su
m

m
an

 m
uu

to
s 

(%
)

50

40

30

20

10

0

-10

B1

A1B

A2

Suomi 2010-2039

XII-II III-V VI-VIII IX-XI Vuosi

Sa
de

su
m

m
an

 m
uu

to
s 

(%
)

50

40

30

20

10

0

-10

B1

A1B

A2

Suomi 2040-2069

XII-II III-V VI-VIII IX-XI Vuosi

Sa
de

su
m

m
an

 m
uu

to
s 

(%
)

50

40

30

20

10

0

-10

B1

A1B

A2

Suomi 2070-2099

XII-II III-V VI-VIII IX-XI Vuosi



85Suomen ympäristö  31 | 2008

on 3 % (-4…40 %) jaksolle 2010 - 39, 9 % (0..18 %) jaksolle 2040 - 69 ja 11 % (1 - 20 %) 
jaksolle 2070 - 99. Pohjois-Suomessa sademäärien kasvu on etelää hieman nopeampaa 
leveyspiirin 64°N pohjois- ja eteläpuolelle laskettujen parhaiden arvioiden välisen 
eron ollessa vuosisadan viimeisellä 30-vuotisjaksolla muutamia prosentteja. Kesäsa-
teiden lisääntymiseen ovat päätyneet myös Räisänen & Ruokolainen (2006). He ovat 
saaneet tulokseksi, että kun otetaan huomioon ilmaston luontainen vaihtelu, niin jo 
vuosikymmenen 2011 - 2020 kesä-elokuun sadesummat ovat Etelä-Suomessa 63 %:n 
todennäköisyydellä suurempia kuin vertailujaksona 1971 - 2000. 

Kuten luvussa 5 on todettu, Suomen nykyilmastossa kuukausisademäärät ovat 
suurimpia kesällä. Ilmaston muuttuessa talvisateet runsastuvat kesäsateita enemmän 
(kuva 9.2), mikä hieman tasoittaa sademäärien vuodenaikaisvaihtelua. Kesäkuukau-
det säilyvät kuitenkin malliarvioiden mukaan selvästi talvea ja kevättä sateisempina 
myös tulevaisuudessa. Tämä nähdään kuvasta 9.3, joka esittää Suomen keskimää-
räisiä kuukausisateita v. 1961 - 1990 havaintojen perusteella sekä malliarvioita keski-
määräisistä kuukausisademääristä v. 2020 - 2049 ja 2070 - 2099 olettaen, että päästöt 
noudattavat A1B-skenaariota. Elokuu on siis myös tulevaisuudessa keskimäärin 
sateisin kuukausi, ja heinäkuun sademäärä on toiseksi suurin.

Kuva 9.3. Kuukausisademäärän keskimääräinen vuotuinen kulku Suomessa vuosina 1961 - 1990 
mittausten aliarvioinnin huomioimisen jälkeen korjattujen havaintojen mukaan (musta käyrä) sekä 
arvio tulevasta keskimääräisestä vuotuisesta kulusta vuosina 2020-2049 ja 2070-2099 A1B-ske-
naarioin toteutuessa (vihreät käyrät). Arviot perustuvat 19 mallin keskiarvoon kullekin kalenteri-
kuukaudelle ja ns. delta-menetelmään. Virherajat esittävät mallitulosten eroihin perustuvaa 90 % 
todennäköisyysväliä jaksolle 2070-2099. 
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9.3.2  
Keskimääräiset kesäsateet

Seuraavaksi keskitytään RATU-hankkeessa tarkasteltuun kesäkauteen touko-syys-
kuu. Vaikka kesäkuukausien sadesumma kasvaa vähemmän kuin talvikuukausien 
(kuvat 9.2 - 3), kesäsateiden ilmastolliset piirteet muuttunevat tulevaisuudessa. Muu-
toksen tutkimiseen käytettiin maapallonlaajuisten malliajojen lisäksi kuuden alueel-
lisen ilmastomallin aineistoja eurooppalaisesta PRUDENCE-hankkeesta. Useimmat 
alueellisista mallikokeista ovat saaneet reuna-arvotietonsa brittiläisen HadAM3H-
mallin maapallonlaajuisista simulaatioista A2-päästöskenaariolla, ne siis tarkentavat 
tuon mallin tuloksia. Näiden kokeiden lisäksi hyödynnettiin myös muita ajoja, joissa 
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Kuva 9.4. Sademäärän ennustettu muutos (%) jaksosta 1971-2000 jaksoon 2070-2099) touko-syyskuussa 
Pohjois-Euroopassa. Muutokset on laskettu 19 maapallonlaajuisen ilmastonmuutosmallin tulosten keskiarvona. 
Päästöskenaariot ovat a) B1, b) A1B ja c) A2 (kuva 9.1).

päästöskenaario on vaihtoehtoisesti B2 tai reuna-arvotiedot on saatu toisesta maapal-
lonlaajuisesta mallista (ECHAM4/OPYC4). Tosin tämän mallin A2- ja B2-simulaa-
tioiden alueellisia tarkennuksia on tarjolla vain muutama. Lisäksi käytettävissä on 
ollut Rossby-keskuksen uusimman alueellisen mallin RCA3:n simulaatiotuloksia A2-, 
B2- ja A1B-päästöskenaariolle, kun reuna-arvotiedot on saatu jommastakummasta 
saksalaisesta mallista: ECHAM4/OPYC4- tai ECHAM5/MPI-OM. 

Kuva 9.4 esittää touko-syyskuun sademäärän suhteellisen muutoksen alueellisia 
jakaumia Pohjois-Euroopassa vuosisadan viimeiseen 30-vuotisjaksoon mennessä 19 
globaalin mallin keskiarvon perusteella kolmen eri päästöskenaarion tapauksessa. 
Tulevien päästöjen suuruudesta riippumaton yhteinen piirre kuvan 9.4 jakaumissa 
on se, että Suomessa sademäärä kasvaa enemmän kuin eteläisessä Skandinaviassa 
ja Pohjois-Suomessa enemmän kuin maan eteläosissa. Päästöjen suuruus vaikuttaa 
puolestaan siihen, ylittääkö arvioitu keskimääräinen muutos Lapissa 15% tai toisaalta 
jääkö se Etelä-Suomessa alle 10%. Jakauman yksityiskohdat ja muutoksen suuruus 
vaihtelivat kuitenkin malliajosta toiseen; nämä mallien väliset osin satunnaiset erot 
ovat kuvassa 9.4 tasoittuneet pois

Tarkastellaan maapallonlaajuisten mallien nojalla vielä Suomen keskimääräisen 
kuukausisademäärän muutosta toukokuusta syyskuuhun eri 30-vuotisjaksoina olet-
taen, että päästöt kehittyisivät A1B-skenaarion mukaisesti. Keskimäärin ottaen sa-
demäärä kasvaa ajan mukana melko lineaarisesti ilmaston muuttuessa (kuva 9.5). 
Vuosisadan viimeiselle 30-vuotisjaksolle 19 mallin keskiarvot ovat kuukaudesta riip-
puen 10 - 15 %. Myös voimakkaampien päästöjen A2-skenaariossa kesäkuukausien 
muutoksien keskiarvot ovat samansuuruisia, vähäisten päästöjen B1-skenaariossa 
aavistuksen pienempiä. Mallitulosten väliset erot ovat kuitenkin suuria: ilmasto-
mallitukseen ja ilmaston luontaiseen vaihteluun liittyvää epävarmuutta kuvaavat 
pystypalkit kattavat jaksolla 2070-99 kuukaudesta riippuen noin muutosvälin -5…25 
%. Epävarmuushaarukan leveyteen vaikuttaa se, että ilmaston luonnollinen vaihtelu 
näkyy yksittäisten kuukausien tuloksissa vielä voimakkaammin kuin vuodenaikais- 
ja vuosikeskiarvoissa. 

Myös useimpien alueellisten mallien mukaan touko-syyskuun sadesumma kas-
vaa. Suomen aluekeskiarvojen muutoksia esittävään kuvaan 9.6 on otettu mukaan 
HadAM3H-A2 –simulaatiosta reuna-arvotietonsa saavien kokeiden lisäksi myös 
muita alueellisia ilmastomalliajoja, joissa on joko pienempien päästöjen skenaario tai 
reuna-arvotiedot on saatu maapallonlaajuisen ECHAM-mallin jommastakummas-
ta versiosta. Aluksi vain kuvan vaaka-akseliin keskittymällä nähdään, että näiden 
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simulaatioiden mukaan Suomen kesäsadannan aluekeskiarvo muuttuu -2 – 20% 
jaksosta 1961-1990 jaksoon 2071-2100. Kaiken kaikkiaan alueellisten mallien ryväs 
tuottaa sadesumman muutoksista tuloksia, jotka ovat yhteneväisiä maapallonlaa-
juisten mallien tulosten kanssa, kun otetaan huomioon jälkimmäisten virhehaarukat 
(kuvat 9.2 ja 9.5).

Kuva 9.5. Kuukausisademäärien muutokset Suomessa touko-syyskuussa jaksoihin 2010-39, 2040-
69 ja 2070-99 mennessä. Kullekin 30-vuotisjaksolle vasemmanpuoleisin jana esittää toukokuun 
tuloksia, seuraava kesäkuun, jne. Mustat neliöt esittävät 19 eri maapallonlaajuisen ilmastomallin en-
nustamien muutosten keskiarvoa, pystypalkit muutoksen 90 % todennäköisyysväliä mallituloksiin 
sovitettujen normaalijakaumien perusteella. Vertailujaksona on 1971-2000 ja päästöskenaariona 
SRES A1B. Kaikki tulokset ovat koko Suomen alueen yli laskettuja keskiarvoja.

9.3.3  
Suuret vuorokautiset kesäsateet

Rankkojen kesäsateiden muuttumista arvioitiin tarkastelemalla touko-syyskuun suu-
rimman vuorokausisateen 30-vuotiskeskiarvon muuttumista jaksosta 1961 - 1990 
jaksoon 2071 - 2100 alueellisten ilmastomalliajojen perusteella. Suomen aluekeski-
arvojen muutoksia esittävästä kuvasta 9.6 nähdään, että kolmea eri globaalia mallia 
tarkentavien alueellisten mallikokeiden enemmistön mukaan Suomen keskimää-
räiset rankimmat vuorokausisateet kasvavat noin 10 - 30 % vuosisadan viimeiseen 
kolmannekseen mennessä, joskin muutama yksittäinen mallikoe tuottaa vain 5%:n 
muutosarvioita. Kesän sadeilmaston muutosta leimaa ennen kaikkea rankkasateiden 
voimistuminen, sillä rankkasateiden arvioidut suhteelliset muutokset ovat tyypilli-
sesti suurempia kuin keskimääräisen sateen suhteelliset muutokset. Niinpä siinäkin 
tapauksessa, että kesän kokonaissademäärä ei juuri muuttuisi, rankkasateet kuitenkin 
voimistuvat. Sen sijaan kesän pisimpien sateettomien jaksojen pituuden muutoksesta 
mallisimulaatiot antavat keskenään ristiriitaisia tuloksia (Jylhä ym. 2007a). Touko-
syyskuun rankkasateiden yhteys kokonais sademäärän muutokseen on kuitenkin 
selvästi heikompi kuin kesä-elokuun rankimmille sateille, mihin vaikuttaa samoin 
melko vähäinen korrelaatio välivuodenaikoina (Jylhä ym. 2007b). 
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Kuvassa 9.7 nähdään kaksi karttaa touko-syyskuun rankkojen vuorokausisateiden 
muutoksista. Toinen on laskettu brittiläisen HadAM3H-mallin maapallonlaajuis-
ta A2-simulaatiota tarkentavien malliajojen keskiarvona, ja toinen esittää saksalai-
sen ECHAM5/MPI-OM-mallin A1B-kokeen alueellista tarkentamista RCA3-mallin 
avulla. Kyseistä RCA3-E5-A1B-simulaatiota käytetään myös kohdassa 9.3.4 kuuden 
tunnin maksimisateiden muutosten tutkimiseen. Koska kuva 10.7b perustuu yhteen 
ainoaan malliajoon ja koska reunamalli ja myös päästöskenaario ovat eri kuin ku-
vassa 9.7a, kuvan kartat poikkeavat selvästi toisistaan. Yhteinen piirre on kuitenkin 
se, että Suomessa kesäkauden keskimääräisten rankkasateiden voimistuminen on 
huomattavampaa kuin eteläisen Itämeren ympäristössä (sama todettiin kuvaan 9.4. 
perustuen kesäkauden kokonaissadesummalle). Kuvassa 9.7a vuorokauden maksi-
misateet kasvavat suuressa osassa Suomea 15-30 % vuosisadan viimeiseen 30-vuo-
tiskauteen mennessä, hieman pienempien päästöjen kuvassa 9.7b ne kasvavat maan 
etelä- ja keskiosissa pääosin 10 - 20 % ja pohjoisosissa 20 - 30 %. Vaihtelun laajuus 
maan eri osien välillä on siis samaa suuruusluokkaa kuin Suomen aluekeskiarvon 
muutoksen vaihtelu malliajosta toiseen kuvassa 9.6. Muutosten alueellisten jakaumi-
en yksityiskohtiin ei ole syytä kiinnittää suurta huomiota; ne voivat vaihdella mal-
likokeesta toiseen. Esimerkiksi rankkasateiden simuloidut voimakkaat muutokset 
Suomen lounaisrannikolla liittyvät sadannan lisääntymiseen Pohjanlahdella, mitä 
kuitenkin on yliarvioitu ainakin HadAM3H-reunaisissa mallikokeissa (Kjellström ja 
Ruosteenoja 2007). 

Kesällä keskimääräiset sademäärät kasvavat malliarvioiden mukaan suhteellisesti 
ottaen vähemmän kuin talvella (kuva 9.2), ja samoin tapahtuu kesän suurimmille 
vuorokausisateille. Ne voimistuvat prosentuaalisesti vähemmän kuin talven run-
saimmat sateet (Jylhä ym. 2007b). Kesän ja talven muutosten ero ei kuitenkaan ole 
läheskään niin suuri, että se siirtäisi vuoden rankimpien sateiden esiintymisen kesästä 
talveen. Vaikka talven rankimmat sateet voimistuvat lähes yhtä paljon (prosentteina) 
kuin talven sadesumma, niin suurimmat sateen intensiteetit on tulevaisuudessakin 
edelleen odotettavissa kesällä.

Keskimääräinen sadesumman muutos (%)

HadAM3H-A2
*-H-A2

*-H-B2
*-E4-A2
*-E4-B2
RCA3-E5-A1B

R
an

kk
oj

en
 v

rk
-s

at
ei

de
n 

m
uu

to
s 

(%
)

Suomi: touko-syyskuu

Kuva 9.6 Touko-syyskuun rankkasateiden muutos (%) jaksosta 1961-1990 jaksoon 2071-2100 
keskimääräisen sademäärän muutoksen funktiona. Vuorokauden maksimisateiden 30-vuotiskeski-
arvoista on ennen muutoksen laskemista otettu keskiarvo Suomen yli. Punaiset symbolit esittävät 
yksittäisten alueellisten malliajojen tuloksia A2-skenaariolle, mustat B2-skenaariolle ja vihreä A1B-
skenaariolle. Iso punainen kolmio esittää maapallonlaajuista malliajoa HadAM3H-A2, jota enem-
mistö alueellisista malleista (pikkukolmiot) käytti reunaehtoinaan. Reuna-arvoehtonsa ECHAM-
malleista saaneet simulaatiot on esitetty neliöin.
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Kuva 9.7. Touko-syyskuun suurimman vuorokautisen sademäärän 30-vuotiskeskiarvon muutos (%) 
jaksosta 1961-1990 jaksoon 2071-2100. a) Karttakuva perustuu kuuden alueellisen ilmas tomallin tu-
losten keskiarvoon. Malleja ajettaessa reuna-arvotiedot on saatu maapallonlaajuisesta HadAM3H-
ilmasto mallista, ja tuleville päästöille on käytetty A2-skenaariota. b) Kuva perustuu RCA3-mallin 
simulaatioon ECHAM5/MPI-OM –mallin reuna-arvoilla, kun tuleville päästöille on käytetty A1B-
skenaariota. (Katso päästöskenaariot kuvassa 9.1).
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9.3.4  
Kuuden tunnin maksimisateet kesällä

Touko-syyskuun suurimpien kuuden tunnin sademäärien muuttumista on arvioitu 
ruotsalaisen Rossby-keskuksen uusimman alueellisen mallin RCA3:n simulaatiosta 
A1B-päästöskenaariolle, kun reuna-arvotiedot on saatu ECHAM5/MPI-OM-mallista. 
Tämän mallikokeen mukaan touko-syyskuun sademäärän 30-vuotiskeskiarvo kasvaa 
Suomessa lähes kaksi kertaa enemmän kuin 19 globaalin mallin antama paras arvio, 
kun taas rankkojen vuorokausisateiden muutos on varsin keskimääräinen muiden 
alueellisten mallien tuloksiin nähden (kuvan 9.6 vihreä symboli ja kuva 9.7). 

Kyseisessä mallikokeessa simuloidut kuuden tunnin maksimisateiden muutokset 
Suomessa ovat yleisesti 20 - 30 %, mutta paikoin vain noin 10 % tai jopa 30 - 40 % 
ja enemmänkin, ja maamme yli laskettu aluekeskiarvo on noin 25 %. Kuuden tun-
nin maksimisateiden muutosten suhde vuorokauden maksimisateiden muutoksiin 
on suurimmillaan yli 2 (kuva 9.8a). Kuuden tunnin maksimisateiden kasvu on siis 
paikoin yli kaksinkertainen verrattuna vuorokauden maksimisateiden kasvuun. Toi-
saalta joillakin alueilla suhde on 0,5 - 1. Näillä alueilla vuorokauden maksimisateiden 
muutos on suurempi kuin kuuden tunnin maksimisateiden muutos. Suurimmassa 
osassa Suomea suhteen arvo on kuitenkin yli 1. Kuuden tunnin maksimisateiden 
muutoksen suhde touko-syyskuun keskimääräisen sadesumman muutoksiin on suu-
ressa osassa maan etelä- ja keskiosaa 1 - 3 ja pohjoisempana suhteen arvo vaihtelee 
0 ja 1,5 välillä (kuva 9.8b). Mallikokeesta saatujen tulosten mukaan kuuden tunnin 
maksimisateet siis kasvavat varsinkin maan etelä- ja keskiosassa vuorokauden mak-
simisateita ja touko-syyskuun keskimääräisiä sateita enemmän. Kun suhteista laske-
taan koko maan kattava aluekeskiarvo, saadaan tulokseksi, että tässä mallikokeessa 
kesän suurimmat kuuden tunnin sademäärät kasvavat keskimäärin 1,3 - 1,4 kertaa 
enemmän kuin vuorokauden maksimisateet ja kesäkauden sadesumma. 

Myös Ruokolainen (2005) on tutkinut kuuden tunnin sademäärien vuotuisten 
maksimien 30 vuoden keskiarvon muutosta jaksojen 1961 - 1990 ja 2071 - 2100 välillä 
Suomen alueella. Tutkimuksessa käytettiin Rossby-keskuksen alueellista RCAO-
ilmastomallia, jolla tehtiin neljä ilmastonmuutossimulaatiota. Näistä simulaatioista 
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Kuva 9.8. a) Touko-syyskuun kuuden tunnin maksimisateiden muutoksen ja vuorokauden maksimisateiden muutoksen suhde 
RCA3-mallin mukaan päästöskenaariolle A1B. Mallin reuna-arvotiedot on saatu ECHAM5/MPI-OM-mallista. Muutokset jaksos-
ta 1961-1990 jaksoon 2071-2100 on esitetty vain niille alueille, joilla molempien sadesuureiden muutokset ovat positiivisia.  
b) Sama kuin a)-kuva, mutta suhde on laskettu keskimääräisen sademäärän muutokseen nähden. 
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kahdessa käytettiin IPCC:n SRES-skenaariota A2 ja kahdessa skenaariota B2. Simulaa-
tioiden reunaehtoina käytettiin ilmakehän yleisen kiertoliikkeen malleja ECHAM4/
OPYC3 ja HadAM3H. Saatujen tulosten mukaan kuuden tunnin vuotuisten maksimi-
sateiden 30-vuotiskeskiarvo kasvoi simulaatioissa 12-19 %. Kuuden tunnin sateiden 
suhteelliset muutokset olivat pääosin samansuuruiset kuin vuotuisten vuorokauden 
maksimisademäärien muutokset. 

Rossby-keskuksen eri malliajoihin perustuvien tulosten erilaisuus osoittaa, että 
kuuden tunnin maksimisateiden muuttuminen kaipaa vielä laajempaan malliai-
neistoon perustuvaa lisätutkimusta. Jos sovelletaan RCA3-malliajoon perustuvaa 
kuuden tunnin ja vuorokauden maksimisateiden muutosten suhteen aluekeskiarvoa 
1,4 luvussa 9.3.3 esitettyyn rankkojen vuorokausisateiden muutosarvioon 20±10%, 
saadaan arvio, että kuuden tunnin maksimisateet kasvavat 28±14%. Suoraan RCA3-
mallin tulosten nojalla muutos on keskimäärin noin 25%, mutta jos taas pitäydytään 
RCAO-mallin tuloksiin, kasvuarvio jää alle 20%:n. Synteesinä eri lähestymistavoista 
on kuuden tunnin maksimisateiden muutoksen karkea arvio 15 - 40%. 

9.4  
Arvioita hetkellisten intensiteettien  
muuttumisesta
Vuorokausisademäärät ja niiden arvioidut muutokset eivät ole riittäviä hulevesijärjes-
telmien kannalta, kuten eivät myöskään kuuden tunnin sademäärät, vaan tarvitaan 
arvioita ilmastonmuutoksen vaikutuksista myös sateen hetkellisiin intensiteetteihin. 
Tässä työssä on tehty oletus, että kaikki hetkelliset intensiteetit kasvavat, mutta voi-
makkaat enemmän kuin heikot. Oletuksen taustalla on se, että useiden malliarvioiden 
mukaan voimakkaimmat vuorokausisateet kasvavat kesällä prosentuaalisesti enem-
män kuin kuu kausisademäärät (kuva 9.6). Kuvan 9.8 perusteella voidaan päätellä, 
että oletus on varsin kelvollinen suuressa osassa maata myös kuuden tunnin maksi-
misateille, joskin asia kaipaa vielä lisätutkimusta, kuten edellä todettiin.
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Merkitään 
P0	=	vuorokausisademäärä	(mm)	alussa	(nykyilmasto)
P1	=	vuorokausisademäärä	(mm)	lopussa	(muuttunut	ilmasto)
R0	=	hetkellinen	intensiteetti	(mm/h)	alussa	(nykyilmasto)
R1	=	hetkellinen	intensiteetti	(mm/h)	lopussa	(muuttunut	ilmasto)

Oletetaan, että
  P1 = KP0       (9.1)
  R1 = kR0      (9.2)
  k = 1+aR0

b , a>0,  a=?    (9.3) 

Oletuksen (9.3) mukaan siis kaikki intensiteetit kasvavat, mutta rankat sateet enem-
män kuin heikot. Jos riippuvuus intensiteetistä on lineaarinen, niin b=1.	Huomatta-
koon, että K ja b ovat vakioita, joille voi antaa eri arvoja. Esimerkiksi jos rankkojen 
vuorokausisateiden arvioi daan voimistuvan 20 % (vrt. kuva 9.4), niin K=1.2.	Sen	sijaan	
a vaihtuu tässä menetelmässä sadetapauksesta toiseen, muttei yk sittäisen tapauksen 
aikana.

Yhdistämällä (9.2) ja (9.3) saadaan

  R1 = (1+aR0
b) R0 = R0+aR0

b+1   (9.4)

Toisaalta koska  ,niin oletuksesta (9.1) ja yhtälöstä (9.4) seuraa, että 

    (9.5)

Tarkasteltavassa sadetilanteessa lasketaan siis sateen intensiteetin ja sen potenssin 
(neliön, kun b=1)	kertymien	suhde	ja	annetaan	K:lle	jokin	arvo	ilmastomallitulosten	
perusteella. Sateen intensiteetit muuttuneessa ilmastossa saadaan sijoittamalla (9.5) 
yhtälöön (9.4):

 

   (9.6)

Esimerkkejä yhtälöä (9.6) soveltamalla saaduista aikasarjoista on kuvassa 9.9. Tar-
kasteltujen sadetapah tumien kertymän oletetaan kasvavan 20 % ja lisäksi oletetaan, 
että b=1	(lineaarinen	riippuvuus	hetkellisen	intensiteetin	ja	sen	voimistuminen	vä-
lillä).
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Kuva 9.9. Ilmastonmuutoksen arvioitu vaikutus sateen intensiteettiin yksittäisissä sadetilanteissa. Sininen käyrä esittää nykyilmastoa,  
punainen käyrä tulevaa ilmastoa, jossa tarkasteltujen sadetapahtumien kerty män on oletettu kasvaneen 20 %. 

Pori, tutkasade 2007
kertymä 53 mm => 64 mm (+20%), a = 0.26
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Pori, skaalattu tutkasade 2007
kertymä 140 mm => 168 mm (+20%), a = 0.10
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MM-kisasade 2005, Saunalahti
kertymä 25 mm => 30 mm (+20%), a = 0.24
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MM-kisasade 2005, Laaksolahti
kertymä 31 mm => 37 mm (+20%), a = 0.32
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10    Ilmastonmuutoksen vaikutukset 
hulevesijärjestelmiin ja niihin 
sopeutuminen

10.1  
Ilmastonmuutos Suomessa ja muualla
Ennusteet tulevaisuuden ilmastosta ovat epävarmoja, eikä voida varmuudella sanoa, 
millä mittakaavalla ilmastonmuutos ja erityisesti sen vaikutukset sadantaan tulevat 
kuormittamaan hulevesijärjestelmiä tulevina vuosikymmeninä. Siitä voitaneen kui-
tenkin olla varmoja, että ilmastonmuutos tulee aiheuttamaan järjestelmiin vahinko-
riskin muutoksen - jos ei kasvavina sadantoina, niin ainakin sateiden intensiteetin 
kasvuna. 

Suuri osa infrastruktuuristamme on jo rakennettu, ja tulevaisuuden mahdollisesti 
eteen tulevat ongelmat johtuvat vuosikymmeniä sitten rakennettujen viemäriverkko-
jen kapasiteettien riittämättömyydestä. Jos uusien tekniikoiden – esimerkiksi veden 
pidätysaltaiden, kosteikkojen tai imeytysrakenteiden – soveltaminen vanhojen ver-
kostojen rinnalla antaa hyviä tuloksia kustannustehokkaasti, voidaan tällaista ”van-
han ja uuden” yhdistelyä pitää hyvänä vaihtoehtona. Ilmastonmuutoksessa on paljon 
epävarmuustekijöitä, joten mitoituskriteereiden valitseminen kuivatusjärjestelmien 
suunnittelun lähtökohdaksi on haastava tehtävä. Taajamatulvariski tulee selvittää 
paikallistasolla nykyisissä taajamissa, ja tarvittaessa suunnitella vesien johtaminen 
uudelleen. Olemassa olevien kuivatusjärjestelmien mitoitusperusteet tulisi myös 
tarkistaa ja mahdollisesti miettiä uudelleen paikkakohtaisesti (VTT 2004). 

Sadannan lisääntyminen saattaa aiheuttaa vesialtaissa pinnan nousua, mikä nostaa 
myös pohjaveden pintaa. Maaperän vesipitoisuuden kasvaessa kuormitus kasvaa ja 
huokosvedenpaine nousee, jolloin maan lujuus alenee. Veden kapillaarinen nousu 
tulvarajan alapuolelle olisi myös estettävä. Rakenteiden lujuuslaskelmat tulisi siis 
myös varmentaa (VTT 2004). Toisaalta yleensä taajamahydrologiassa ja nimenomaan 
alueilla, joissa on paljon päällystettyä pintaa, tilanne on hyvinkin päinvastainen. 
Sadanta muuttuu päällystetyillä katoilla ja kaduilla välittömästi pintavalunnaksi ja 
alkaa kuormittaa hulevesijärjestelmiä. Päällystetyssä kaupunkiympäristössä pohja-
veden pinta usein alenee, minkä takia hulevesien hallinnan lähtökohdaksi tulisi ottaa 
luonnon omaa hydrologista kiertokulkua jäljitteleviä menetelmiä. 

Kun mitoitusperusteet tarkistetaan ja todetaan, että joihinkin toimenpiteisiin täy-
tyy ryhtyä, niin toimintakykyisempien järjestelmien uudelleen asentaminen on yksi 
vaihtoehto. Tällöin hulevesiviemärit täytyy saneerata vastaamaan uusia mitoitussa-
dantoja tai mahdollisesti uusia vastaanottavien vesistöjen laatustandardeja. Vanhan 
infrastruktuurin poistamiseen liittyy suuri työ ja kustannukset, joten on hyvin epä-
todennäköistä, että hulevesiviemäröinti uusittaisiin ainoastaan ilmastonmuutoksen 
aiheuttaman tarpeen takia. Jos järjestelmiä jouduttaisiin asentamaan uudelleen muun 
infrastruktuurin muuttuessa tai muista syistä, niin ilmastonmuutoksen tuomat vai-
kutukset pystyttäisiin ottamaan huomioon. Ne tulisi myös sisällyttää uusiin suun-
nittelu- ja mitoitusperusteisiin. Tällöinkin tulisi ajatella olemassa olevan systeemin 
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ja harkittujen uudistusten mallintamista ja tutkia yksityiskohtaisesti uudistusten 
vaikutusta järjestelmään. 

10.2  
Ilmastonmuutoksen vaikutus Laaksolahden 
ja Vallikallion koealueilla
Laaksolahden koealueen simulointien tulokset on esitetty yksityiskohtaisesti Tii-
hosen (2007) diplomityössä. Laaksolahden pientaloalueella käytetyn TKK:n mallin 
antamien tulosten perusteella sadannan lisäys kasvattaa yli- ja kokonaisvirtaamia 
lähes lineaarisesti Laaksolahden koealueella. Huippujen ajoitus ei näytä muuttuvan 
sadannan lisäyksen myötä. Taajama-alueiden valunnan mallintaminen on niin haas-
tava projekti, että tuloksiin sisältyy paljon virhemahdollisuuksia. 

Seuraavassa olevat tarkastelut perustuvat Vallikallion koealueella tehtyihin ha-
vaintoihin. Vallikallion koealueella ilmastonmuutoksen vaikutusta arvioitiin erilaisil-
la sadetapahtumilla. Sateista kaksi oli todellisia rankkasadetapahtumia. Ensimmäinen 
sade sijoittui vuoden 2005 elokuun alkuun, Helsingin yleisurheilun MM-kisojen rank-
kasadeaikaan (kuva 9.8). Toinen todellinen sade oli Porissa elokuussa 2007 tapahtunut 
rankkasade. Näiden lisäksi luotiin 20 minuutin pituisia Chicago Design Storm -mi-
toitussateita (CDS-sade), joiden toistuvuus vaihteli välillä 2 - 50 vuotta. Nämä sateet 
muodostettiin tanskalaisen Spildevandskomiteenin (2005) ohjeiden mukaisesti käyt-
täen Suomen vuosisadantaa. Sateiden tilaavuudet skaalattiin vastaamaan nykyisten 
mitoitussateiden tilavuuksia. Sateen suurin intensiteetti asetettiin sateen puoliväliin. 
Mitoitussateen muoto on nähtävissä kuvassa 10.1. Kaikkien sateiden oletettiin kasva-
van 20 % ja sadetapahtuman sisällä suurten intensiteettien oletettiin kasvavan eniten 
luvussa 9 esitetyn periaatteen mukaisesti. Tarkasteltujen CDS-sateiden sademäärät 
nykyisessä ja oletetussa tulevassa ilmastossa on esitetty kuvassa 10.2.

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia tutkittiin vertailemalla valuma-alueella tapahtu-
via muutoksia, kuten hulevesikaivojen vedenkorkeuksia ja niiden mahdollista tulvi-
mista ja tulvan kestoa. Tulvimisen lisäksi tarkasteltiin kriittisen tason ylityksiä, joka 
tässä asetettiin 0,10 metriä kaivon kannen yläpuolelle. Samantapaista menetelmää on 
käyttänyt mm. Olofsson (2007). Tässä vertailussa Vallikallion valuma-alueelta valittiin 

Kuva 10.1. Suomen mitoitussateisiin sovitetut CDS-sateet nykyilmastolla (sininen) ja tulevalla ilmastolla (punainen), jossa sateen 
kertymän on oletettu kasvaneen 20 %.
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Kuva 10.2. Ilmastonmuutoksen vaikutusten laskennassa käytettyjen 20 minuutin pituisten sateiden sademäärät. 
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noin 750 metriä pitkä viemärilinja, joka sisälsi yhteensä 22 kaivoa. Viemärilinja käsitti 
koko valuma-alueen länsiosan latvalta purkupisteeseen. Vertailu suoritettiin myös 
valuma-alueen läpäisemättömän pinnan vedenkorkeuksien osalta keskittyen 0,1 - 
0,2 syvyyksien peittämään pinta-alaan. Tutkittava ajanhetki sijoittui sateen huipun 
jälkeiseen aika-askeleeseen. 

Ilmastonmuutoksen vaikutusten vertailun tuloksia on esitetty kuvissa 10.3 - 10.7. 
Kuvien käyrien voidaan todeta olevan toistuvuuksien muutosten osalta hyvin sa-
mankaltaisia sademääriä esittävän kuvan kanssa. Sateen kasvun vaikutus näkyy siis 
samansuuntaisena valuma-alueen tapahtumissa. Mikäli sadannat kasvavat tulevai-
suudessa 20 %, on nykyilmaston keskimäärin 3 vuoden välein toistuva tapahtuma 
tulevassa ilmastossa 2 vuoden välein tapahtuva. 5, 10 ja 25 vuoden välein toistuvien 
tapahtumien toistuvuudet ovat tulevaisuudessa noin 3, 5 ja 10 vuotta. Tuloksia on 
esitetty myös taulukossa 10.1.
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Kuva 10.3. Tulvivien kaivojen lukumäärä tarkastellulla viemärilinjalla. 
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Kuva 10.4. Tarkasteltavan viemärilinjan kaivojen lukumäärä, joissa tulvivan veden vedenkorkeus nousi 
0,1 metriä kaivon kannen yläpuolelle.

Kuva 10.5. Tarkasteltavan viemärilinjan kaivojen yhteenlaskettu tulvan kesto. 
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Kuva 10.6. Tarkasteltavan viemärilinjan tulvivista kaivoista purkautuva vesimäärä. 
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Kuva 10.7. Vallikallion valuma-alueen läpäisemättömän pinnan ala, jossa vesisyvyys oli välillä 0,1-0,2 m. 
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Taulukko 10.1. CDS-mitoitussateiden tunnuslukuja sekä laskentojen tulokset.

Toistuvuus Huippu-
intensiteetti

Sadanta Valunta Tulvivien 
kaivojen 

lkm

Kriittisen 
tason  

ylitysten  
lkm

Kaivojen 
tulvimisen 

kesto

Kriittisen 
tason  

ylityksen  
kesto

kerran n  
vuodessa

mm/min mm m³ - - min min

2 nykyilmasto 1,4 8,7 330 0 0 0,0 0,0
2 ilmastonmuutos 2,0 10,4 428 0 0 0,0 0,0
3 nykyilmasto 1,7 10,7 443 0 0 0,0 0,0
3 ilmastonmuutos 2,4 12,8 563 2 1 3,5 2,0
4 nykyilmasto 1,8 11,7 499 1 1 1,5 1,0
4 ilmastonmuutos 2,6 14,0 631 4 1 7,5 2,0
5 nykyilmasto 2,0 12,7 556 2 1 3,5 2,0
5 ilmastonmuutos 2,8 15,2 700 5 3 10,5 4,5
6 nykyilmasto 2,1 13,2 586 2 1 4,0 2,0
6 ilmastonmuutos 2,9 15,8 735 7 3 13,5 6,0
10 nykyilmasto 2,3 15,3 708 5 3 11,0 3,5
10 ilmastonmuutos 3,3 18,4 886 9 6 22,5 11,5
15 nykyilmasto 2,4 16,6 781 6 3 16,5 6,0
15 ilmastonmuutos 3,5 20,0 978 9 6 27,5 15,0
20 nykyilmasto 2,6 17,7 844 7 3 18,5 7,5
20 ilmastonmuutos 3,6 21,2 1 056 9 6 32,5 17,5
25 nykyilmasto 2,6 18,5 893 9 4 22,5 10,0
25 ilmastonmuutos 3,7 22,3 1 116 9 7 34,5 19,0

Valuntamääriä arvioitiin pelkän MOUSE-mallin avulla, koska MOUSE SHE –mal-
lin pohjalla olevassa maastomallissa huomattavia määriä valuntavesiä kerääntyi 
virheellisiin painanteisiin ja päätyi edelleen hitaasti viemäriverkkoon.

Tarkasteltaessa ilmastonmuutosvertailujen valuntoja ja täydentämällä joukkoa 
nykyisten mitoitussateiden tuloksilla voidaan havaita, että valunnan suhde sadan-
taan on vahvasti lineaarinen: 10 mm lisäys sadantaan tuottaa Vallikalliossa noin 
600 m³ lisää valuntaa. Suurilla sadannoilla valunnan kasvu on lähes 20 %, pienillä 
sadannoilla ilmastonmuutoksen vaikutus valuntaan voi kyseisellä valuma-alueella 
olla luokkaa +30 %.

Laskettujen tapauksien sadannat, suurimmat intensiteetit sekä valunta on esitetty 
taulukossa 10.2. Kuvassa 10.8 on puolestaan esitetty valunnan muodostuminen ajan 
suhteen nykyilmaston MM-kisojen 2005 sateella ja sadannan 20 %:n lisäyksellä. 

Taulukko 10.2. Ilmastonmuutoksen vaikutukset sadantaan, intensiteettiin ja  
valuntaan eri sadetapahtumilla.

 Sadanta Suurin  
intensiteetti

Valunta Valunnan  
kasvu

 mm mm/min m³ %
Pori 2007 140 27.7 8 130  
 168 43.1 9 856 21
MM 2005 24.8 8.2 1 136  
 29.8 11.3 1 444 27
20 min CDS, 3 v 10.7 1.7 1 306  
 12.8 2.1 1 561 27
20 min CDS, 2 v 8.7 1.9 1 060  
 10.4 2.3 1 268 28
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Vertailtaessa edellisiä ilmastonmuutossateita (muuttuvat mitoitussateet ja vuoden 
2005 MM-kisasade) sateisiin, joissa nykyilmaston kaikkia intensiteettiarvoja oli nos-
tettu tasaisesti 20 %, oli valuntatilavuuksien ero vain 0,4 - 0,8 %. Huippuvirtaamien 
ero valuma-alueen purkuputkella oli myös samaa suuruusluokkaa. 

Kuva 10.8. Ilmastonmuutoksen vaikutus valuntaan Vallikallion koealueella, vuoden 2005 MM-
kisojen sade.
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10.3  
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen 
Perinteisesti hulevesijärjestelmien tehtävänä on ollut kerätä hulevedet ja purkaa 
ne lähimpään vastaanottavaan vesistöön niin nopeasti kuin mahdollista. Suomessa 
hulevesijärjestelmät toimivat yleensä näin. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen, kiih-
tyvä kaupungistuminen ja sen seurauksena saasteiden lisääntyminen sekä ihmisten 
kasvava tietoisuus saasteiden riskeistä on tuonut muutoksen hulevesijärjestelmien 
rooliin ja siihen metodologiaan, jolla järjestelmiä suunnitellaan, hallitaan, ylläpide-
tään ja kunnostetaan. Ilmastonmuutokseen sopeutumista ei siis voi erottaa muista 
hulevesijärjestelmien suunnitteluperiaatteista. Nykyiseen ja myös tulevaisuuden 
ilmastoon sopeutuvan hulevesi-/kuivatusjärjestelmän tulisi pystyä palvelemaan 
seuraavia tavoitteita (Maksimovic 1996): 

•	 Hulevedet	tulee	johtaa	pois	tehokkaasti	taajamatulvien	ehkäisemiseksi.
•	 Pilaantumisen	ehkäisystä	tulee	huolehtia	niin	taajamissa	kuin	vastaanottavis-

sa vesistöissäkin.
•	 Hulevesijärjestelmät	tulee	suunnitella	osana	laajempaa	integroitua	taajamave-

sien hallintasuunnitelmaa.
•	 Hulevesijärjestelmät	tulee	varustaa	tehokkaalla	reaaliaikaisella	tarkkailujärjes-

telmällä.
•	 Laajoissa	hulevesijärjestelmissä	tulee	olla	valvontalaitteisto,	jotta	niiden	toi-

mintakykyä voidaan arvioida ja tämän perusteella parantaa sitä tulevaisuu-
dessa.
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Toimivat hulevesijärjestelmät perustuvat mm. vaihtoehtoisten hulevesien hallin-
tamenetelmien soveltamiseen, jossa hulevesien hallinta pyritään aloittamaan pinta-
valunnan syntylähteillä (source control). Tästä on esimerkkinä kiinteistökohtainen 
hulevesien imeyttäminen, jossa vettä johdetaan katoilta ja mahdollisesti kiinteistön 
ympäriltä suoraan johonkin rakennettuun imeytysjärjestelmään (luiska, kaivo, allas). 
Järjestelmä alkaa pikkuhiljaa imeyttää vettä maaperään täyttäen samalla pohjavesi-
varastoa ja jäljitellen muutenkin luonnollista hydrologista kiertokulkua. Tämä vaatii 
imeyntää suosivan maaperän tai salaojituksen ja soratäytön. Savimailla imeytys voi-
daan tarvittaessa hoitaa keinotekoisesti. 

Uusien asuin- ja kaupunkialueiden suunnitteluun ja kehittämiseen, rakenteiden 
suunnitteluun ja kaupunkien vesivarojen hallintaan liittyvissä aktiviteeteissa tulisi 
ottaa huomioon alueiden paikalliset ilmastolliset ja hydrologiset ominaispiirteet ja 
alueen mahdolliset vuorovaikutukset ympäröivien maaseutualueiden kanssa. Toi-
sin sanoen suunnittelun tulee perustua paikalliseen havaintoaineistoon. Kestävän 
hulevesijärjestelmän kehittäminen on jatkuva prosessi. Kaupungin ja sen väkiluvun 
kasvaessa uusia hulevesien hallintajärjestelmiä tulee rakentaa uusille alueille. Sa-
manaikaisesti jo rakennettujen järjestelmien toimintaa ja palvelutasoa tulee tarkasti 
seurata ja arvioida. Keskustoissa oleviin vanhoihin hulevesien kuljetusjärjestelmiin 
tai niiden palvelutasoon (viemärit yms.) ei helposti tulla puuttumaan, mutta näiden 
ns. tavanomaisten järjestelmien rinnalle olisi syytä harkita vaihtoehtoisten tai source 
control tekniikoiden soveltamista siellä, missä se on mahdollista. 

Huollon ja kunnossapidon tarve tulee kasvamaan rakennetuissa kuivatus- ja hu-
levesijärjestelmissä. Lisääntyvät rankkasateet tulevat kuormittamaan kuivatus- ja 
hulevesijärjestelmiä yhä enemmän ja niiden palveluikä voi lyhentyä siitä, mitä on 
aluksi suunniteltu. Pienetkin muutokset sadannan rankkuudessa edellyttävät ti-
heämpää huoltoväliä. 

Kaupunkien infrastruktuuri muuttuu nopeammin kuin ilmasto, ja ilmastonmuu-
toksesta aiheutuvia vaikutuksia pitäisi arvioida irrallaan infrastruktuurissa tapahtu-
vista muutoksista (Semadeni-Davies 2004). Avainasemassa niin hulevesien määrän 
kuin laadunkin hallintaan suunnitelluissa rakenteissa on rakenteen varastotilavuus. 
Oli sitten kyse pidätysaltaista, kosteikoista tai imeytysrakenteista, varaston koko tulisi 
olla mitoitussadannan funktio. Määrään liittyvissä ongelmissa näiden rakenteiden 
tarkoituksena on tasoittaa säätapahtuman aiheuttamaa valuntahuippua. Toisaal-
ta näillä menetelmillä voidaan vaikuttaa myös hulevesien laatuun. Kummassakin 
tapauksessa on selvää, että näille rakenteille suunniteltavia varastotilavuuksia on 
kasvatettava riippuen arvioidun mitoitussadannan kasvusta, sekä sateen ensihetkinä 
aiheuttaman valunnan ehkä dramaattisestakin kasvusta. 

Ilmastonmuutoksen ja hulevesijärjestelmien infrastruktuurin suhdetta on tutkittu 
vähän, mutta esimerkiksi omiin oloihimme helposti verrattavassa Kanadassa tut-
kimusta on tehty (Watt ym. 2003). Esimerkiksi Ontarion provinssille tarkoitetuissa 
suosituksissa hulevesirakennelmien varastotilavuuksien mitoitusperusteet on luotu 
hyödyntämällä pitkää sadanta-aikasarjaa monilta eri mittausasemilta pitkin provins-
sia. Koska varastojen arvot on kiinnitetty aikasarjan määrittelemään nykyilmastoon 
eivätkä suositukset pidä sadantaa muuttuvana parametrina, nyt suunniteltavien 
varastojen kapasiteetit tulevat oletettavasti olemaan riittämättömiä ilmastonmuu-
toksesta johtuen (OME 2003).Wattin mukaan liiallisen pintavalunnan ohjaaminen 
yleisille alueille, kuten koulujen pihoille, puistoihin tms., on kustannustehokas tapa 
vähentää ilmastonmuutoksen mukanaan tuomia paineita hulevesien kuljetusjärjes-
telmille. Äärimmäisten sadetapahtumien aikana vesi voidaan ohjata näille alueille ja 
päästää viemäriverkkoon kontrolloidusti välttäen siten viemäriverkon ylikuormitus. 
Samaa menetelmää on sovellettu paljon myös muualla, esimerkiksi Australiassa. 
Päätarkoitus on tasoittaa ylivirtaamia johtamalla valumavedet alueille, missä tulvi-
minen aiheuttaa vähiten vahinkoa, ja toisaalta vähentää viemäriverkon tarvittavaa 
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kapasiteettia. Menetelmässä on kuitenkin haittapuolensa: alueet voivat pysyä tämän 
jälkeen kosteina pitkänkin aikaa tai altistua hulevesien mukana kulkeutuville haitta-
aineille. Menetelmän kustannukset vaihtelevat paljon monista eri toteutusmahdol-
lisuuksista johtuen.

Hulevesijärjestelmiä koskeva lainsäädäntö ja normisto tulisi päivittää sekä yhden-
mukaistaa, ja sen tulisi kannustaa vaihtoehtoisten menetelmien soveltamiseen siellä, 
missä se on mahdollista. Tämä tarkoittaisi myös hulevesijärjestelmien hallintaan 
liittyvien viranomaisten roolin ja tehtävien sisällön tarkistamista. Lisäksi tarvitaan 
yhdenmukaiset ohjeet ja määräykset, jotta hulevesijärjestelmiä koskeva suunnittelu, 
toteutus ja vastuut olisivat selkeät. Tämä koskee myös niitä vaihtoehtoisia menetelmiä 
ja käytäntöjä, joista muualla on saatu kustannustehokkaita ja toteuttamiskelpoisia 
ratkaisuja hulevesien hallintaan.
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11    Johtopäätökset, suositukset ja 
jatkotutkimustarpeet

11.1  
Rankkasateet

Johtopäätökset

Säätutkamittaukset soveltuvat sademittareita huomattavasti suurempien tilastollisten 
sadanta-aineistojen keräämiseen. Säätutkan sadehavaintojen perusteella saadaan 
perinteisiin sademittaritietoihin verrattuna olennaisesti tarkempi kuva lyhytaikai-
sista sadannoista (1 min - 12 h), aluesadannoista pienehköillä alueilla (1 - 1 000 km2) 
sekä sade- ja poutatapahtumien kestoista ja muista tilastollisista ominaisuuksista. 
Säätutkamittaukset eivät voi korvata sademittarihavaintoja, vaan optimaalinen tulos 
saavutetaan yhdistämällä säätutkatieto mieluiten tosiajassa viestittävien sademitta-
rien havaintoihin.

RATU-hankkeessa käytettiin 5,4 miljardia sadehavaintoa, jotka vastasivat keski-
määrin 2 minuutin pistesadantaa. Lisäksi koottiin kymmenien miljoonien sadetapah-
tumien aineisto. Suurin osa sateen ja poudan tilastoista on määritetty ensimmäistä 
kertaa Suomessa säätutkamittauksista; aineiston suuruus on kansainvälisestikin 
poikkeuksellisen suuri.

Yksittäiset säätutkamittaukset eivät vastaa tarkkuudeltaan sademittarihavaintoa. 
Siksi aineistoon tehtiin mittava laadunvarmennus, jossa lähinnä tilastollisin algorit-
mein poistettiin mittauksista lintujen ja hyönteisten, maa- ja merikaikujen sekä lento-
koneiden, laivojen ja rakeiden vääristävä vaikutus. Lopuksi kunkin kesän tutkasadan-
nat sovitettiin yhteen vastaavien sademittarihavaintojen kanssa. Tutkimus osoittaa 
kyseenalaiseksi kansainväliset julkaisut, joissa lähes poikkeuksetta tutkamittauksia 
on käytetty tilastollisesti vähäisen tai olemattoman laadunvarmennuksen jälkeen. 

Laadunvarmennuksen jälkeenkin lasketut todennäköisyysjakaumat osoittavat, 
että rankimpien sateiden (yli 8 mm/min) tutkamittaukset ovat edelleen liian epä-
tarkkoja tilastolliseen käyttöön. Tästä syystä rankkasateiden toistuvuuksia ei voi 
säätutka-aineistoista laskea hydrologiassa ja meteorologiassa yleensä sovelletuilla 
ääriarvojakaumamenetelmillä, vaan on käytettävä koko todennäköisyysjakaumaan 
perustuvaa laskentatapaa. 

Tutkahavaintoaineistosta lasketut sadannan toistuvuudet 15 - 60 minuuttia pistesa-
dannoille ovat varsin samansuuruisia kuin sademittarihavainnoista aiemmin lasketut 
toistuvuudet. Tutkimuksessa saatiin nyt kuitenkin arvioita sadetapahtumille, joiden 
arvioitu toistumisaika on jopa kerran 3000 vuodessa. Saatuihin toistuvuustuloksiin 
liittyy kuitenkin sikäli epävarmuutta, että säätutkamittausten riippumattomuutta 
toisistaan ei tässä tutkimuksessa pystytty riittävästi selvittämään. Perussyynä oli ettei 
kyetty löytämään asiantuntijoita tai tieteellisiä julkaisuja, jotka selkeästi kuvaisivat 
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säätutkan aluesadantamittausten riippumattomuuden teorian. Tutkamittaustietojen 
perusteella sateen todennäköisyys Suomessa on kesäkautena (touko-syyskuu) satun-
naisessa paikassa ja satunnaisena ajan hetkenä 6.5 %.

Sateen ja poudan keston aineistosta on laskettu niiden tilastollisia ominaisuuksia 
kuvaavat parametrit. Niiden ja esimerkiksi gammajakauman avulla voidaan ge-
neroida Suomen sadeilmastoon sopivia sadetapahtumia, joita voidaan hyödyntää 
esimerkiksi taajamien hydrologisten mallien testaamisessa ja viemärijärjestelmien 
suunnittelussa.

Säätutkahavaintoihin perustuvien uusien rankkasadejakaumien vertailu- ja tausta-
aineiston luomiseksi RATU-hankkeessa tutkittiin kesäsateita myös sademittariaineis-
tojen perusteella. Helsinki-Kaisaniemen piirtävän sademittarin havaintojen mukaan 
rankkasateiden toistuvuusjakaumat eroavat aiemmista sademittarien perusteella 
laadituista toistuvuusjakaumista. Nyt saatujen tulosten mukaan lyhytkestoisen esi-
merkiksi 10 minuutin sateen rankkuus olisi melko yleisillä, kerran 2 - 10 vuodessa 
toistuvilla sateilla pienempi, mutta harvinaisilla noin kerran 100 vuodessa toistuvilla 
sateilla suurempi kuin useimmissa aiemmissa tutkimuksissa on todettu. Rankkojen 
sateiden ajallisen muodon todettiin vaihtelevan paljon.

Laaja sademittarihavaintoaineisto osoitti, että Pohjois-Lapissa rankkasateiden to-
dennäköisyydet ovat puolet pienempiä kuin etelärannikolla. Näin ollen Suomen 
jakaminen leveyspiireittäin osoittautui havaintoaineiston perusteella käytännölliseksi 
tavaksi määritellä alueellinen korjauskerroin. Rannikkovyöhykkeiden rankkasatei-
den toistuvuudet eivät poikkea samalla leveyspiirillä olevien sisämaa-alueiden ar-
voista, kun tarkastellaan koko kesäkautta, vaikka esimerkiksi alkukesästä erot ovat 
suuria. Korjauskertoimen määrittämisessä on jouduttu olettamaan, että lyhytkestoiset 
rankkasateet	(<	6	tuntia)	ovat	jakautuneet	samalla	tavalla	kuin	vuorokauden	sade-
kertymät.

Loppuraportin kuvissa esitetyt tutkamittauksiin perustuvat rankkasateiden to-
dennäköisyydet ja toistuvuudet koskevat keskimäärin koko Suomea. Soveltamalla 
sademittareilla saatuja rankkasateiden esiintymisen eroja Pohjois- ja Etelä-Suomen 
kesken voidaan näiden kuvien ja korjauskertoimen avulla laskea myös tarkennettu 
pohjois-eteläsuuntainen todennäköisyys- tai toistuvuusarvo kullekin Suomen paik-
kakunnalle, kun sen leveyspiiri tunnetaan. Korjauskertoimen suuruus vaihtelee siten, 
että esimerkiksi Helsingissä sadetapahtuman toistuvuus on n. 20 % yleisempi kuin 
koko maassa keskimäärin ja vastaavasti Utsjoella n. 50 % harvinaisempi.

Suositukset

Säätutkaverkko on erittäin suositeltava, kun halutaan perustaa tosiaikaisia varoitus- 
ja lähihetkiennustusjärjestelmiä rankkasateista ja hulevesistä.

Suuren säätutkamittausaineiston ja sademittarien avulla saatuja aika-aluesadannan 
tilastollisia ominaisuuksia (todennäköisyysjakaumat ja toistuvuudet) voidaan käyt-
tää, kun mitoitetaan tai suunnitellaan veden virtausreittejä, silta-aukkoja, rumpuja 
sekä sade- ja kuivatusvesijärjestelmiä.

Sadantatulokset on voitu määrittää tutkan avulla pienimmillään 1 km2:n alueel-
le, joka on hulevesiverkoston alueeksi varsin suuri. Keskittymällä alueisiin, jotka 
sijaitsevat vain 10 - 50 km:n etäisyydellä säätutkista voitaisiin jatkossa selvittää jopa 
hehtaarikokoluokan sateiden toistuvuuksia.

Pistesadanta-arvojen alueittaiseen korjaukseen tulisi käyttää sadanta-alueen suu-
ruudesta riippuvaa korjauskerrointa.

Rankkasadejakaumat olisi hyvä esittää myöhemmin CD:lä tai esimerkiksi jakaa 
Internetissä hyödyntäen yleisesti käytettävissä olevaa tietokoneohjelmaa, josta suun-
nittelija saisi helposti numeroarvot käyttöönsä.



104  Suomen ympäristö  31 | 2008

Jatkotutkimustarpeet

Tutkimuksessa laskettujen sade- ja poutatapahtumien tilastollisen jakauman ja todel-
lisen, suuren tutkamittausaineiston avulla voitaisiin laskea ”Suomen suunnittelun 
mitoitussadantaparvi”. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomen maantieteellisille alueille, 
useille aika-aluesadanta yhdistelmille ja nykyiselle sekä tuleville ilmastoille laskettai-
siin tutka-aineistoista tilastollisesti edustava kokoelma sadetapahtumia (intensiteetti 
keston funktiona), esimerkiksi 1 000 kappaletta. Tämä digitaalinen aineisto voisi 
toimia eräänlaisena kansallisena kalibrointiparvena, jonka avulla voitaisiin mitoittaa 
ympäristön rakentamista ja hulevesijärjestelmiä.

Hulevesien hallinnan kannalta ovat kiinnostavia tässä tutkimuksessa käytettyä 
pienintä eli 1 km2:n aluetta pienemmät, esimerkiksi muutaman kymmenen hehtaarin 
alueet. Säätutkatietojen saamista ja käytettävyyttä tällaisilta pieniltä alueilta tulisi 
selvittää.

Säätutkajärjestelmiä ja niiden mittausten laadunparannusmenetelmiä on kehitet-
tävä edelleen, jotta tutkasademittausten tarkkuus ja luotettavuus kohenisivat. Rank-
kasateiden osalta olisi hyödyllisintä panostus sateen vaimennuskorjaukseen, laivojen 
ja muiden ei-meteorologisten kohteiden sekä rakeiden luotettavaan tunnistukseen ja 
niiden aiheuttamien virhehavaintojen poistamiseen aineistosta. Mikäli tutkamittaus-
tuloksista automaattisesti poistettaisiin systemaattiset virheet, niin tiedot saataisiin 
heti esimerkiksi tulvavaroitusten käyttöön.

Tutkimuksessa koottu säätutka-aineisto on laadullisesti alkuperäistä raakamittaus-
ta huomattavasti parempaa, mikä mahdollistaa useiden eri ilmiöiden kuten rakeiden 
ja erittäin voimakkaiden sateiden tarkemman tutkimisen. Aineistoa tulisikin hyödyn-
tää esimerkiksi korkeussuhteiden vaikutuksen ja maantieteellisen korjauskertoimen 
tarkemmassa arvioinnissa sekä lämpösaarekkeiden tutkimisessa.

Aineistoa tulisi laajentaa 10 vuoden pituiseksi. Olisi hyvä kerätä mahdollisimman 
laadukas ja pitkä tutkamittausaineisto avatussa muodossa kiintolevylle. Tällaisen 
aineiston käsittely on paljon vaivattomampaa ja nopeampaa kuin mittausohjelmiston 
pakkausformaatissa oleva data (tässä tutkimuksessa). Tämä ilmastollisesti edustava, 
suuri tutkamittausaineisto on hyödyllinen lähtöaineisto monille meteorologisille, 
klimatologisille ja hydrologisille selvityksille ja tutkimuksille.

Sekä tutkamittausten laadunparannusta että tilastollisen käsittelyn optimointia ei 
suinkaan ammennettu tyhjiin tässä tutkimuksessa, vaan paljon selvitettävää riittää 
edelleen esimerkiksi tutkamittausten tilastollisen riippumattomuuden tutkimisessa 
ja merialueiden mittausten laadunparannuksessa (jotka tässä yksinkertaisesti jätettiin 
pois). Tutkamittausten tilastollista riippumattomuutta voitaisiin laskea autokorre-
laatioiden avulla tai harventamalla aineistoa systemaattisesti ja katsomalla, milloin 
harvennus lakkaa vaikuttamasta todennäköisyysjakauman muotoon.

Edellä on suositeltu tutka- ja sademittarihavaintojen yhdistämistä parhaan hila-
muotoisen sadeanalyysin saamiseksi tosiajassa Suomen alueelta eri pituisiksi jaksoik-
si (1 min – 24 h). Tällaiseen yhdistämiseen ei kuitenkaan ole standardiratkaisua, joka 
minimoi virheet ja arvioi lopputuotteen laadun sekä ottaa huomioon mm. Suomen 
oloissa tavanomaisen sateen olomuodon vaihtelun. Tulisikin kehittää optimaalinen 
analyysimenetelmä tutka-sademittarialuesadannan operatiiviseksi laskemiseksi. Täl-
laisesta tuotteesta olisi suurta hyötyä mm. vesistötulvien ennustamisessa.
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11.2  
Ilmastonmuutos 

Johtopäätökset

Tämänhetkisen, laajaan malliaineistoon nojaavan parhaan arvion mukaan touko-
syyskuun sademäärät kasvavat Suomessa keskimäärin 10 - 15 % jaksoon 2071 - 2100 
mennessä, maan pohjoisosissa hieman etelää enemmän. Vaikka touko-syyskuun sa-
desumma kasvaa vain melko vähän, kesäsateiden ilmastolliset piirteet muuttunevat 
tulevaisuudessa. Kesän sadeilmaston muutosta leimaa ennen kaikkea rankkasateiden 
voimistuminen, sillä rankkasateiden suhteelliset muutokset ovat useissa mallisimu-
laatioissa suurempia kuin keskimääräisen sateen suhteelliset muutokset. Niinpä 
malliarvioiden mukaan keskimääräiset kesäkauden rankimmat vuorokausisateet 
kasvavat 10 - 30 % ja kuuden tunnin rankimmat sateet vähintään saman verran, 
karkeasti arvioiden 15 - 40 %. Muutosarvioiden suuruuteen vaikuttavat tulevien 
kasvihuonekaasupäästöjen määrä, ilmaston luontainen vaihtelu ja ilmastomallitta-
miseen liittyvät tekijät. Arviota esimerkiksi 15 minuuttia kestävien rankkasateiden 
muuttumisesta ei voida luotettavasti tehdä.

Muutos ajan mukana on keskimäärin melko lineaarinen, joskin kesän sateisuuden 
suuren luonnollisen vaihtelun takia ei ole mahdotonta, että sadesumma saattaisi 
kesällä aluksi hieman vähentyäkin. Toisaalta siinäkin tapauksessa, että kesän ko-
konaissademäärä ei juuri muuttuisi, rankkasateet kuitenkin voimistuvat. Jatkossa 
rankkasateiden esiintymisen vuodenaikaisvaihtelu alkaa hieman tasoittua, sillä sateet 
runsastuvat talvella kesää enemmän. Rankkoja sateita ei kuitenkaan esiinny talvella 
niin usein kuin kesällä, koska kesällä ilma on lämmintä ja voi sisältää paljon kosteutta, 
joka tiivistyttyään sataa runsaana maahan.

Suositukset

Nykyilmaston rankkasaderiskeihin varautumista tulisi parantaa. Tämä myös auttaa 
sopeutumaan tulevaan ilmastonmuutokseen. 

Säähavaintoihin perustuvat tilastot tarjoavat tietoa sään ja ilmaston ääritilanteiden 
esiintymisen todennäköisyydestä lähivuosina. Pidemmälle ulottuvassa suunnittelus-
sa on syytä ottaa huomioon ilmastonmuutos. Sen vaikutusta rankkasateiden esiin-
tymiseen ja siten taajamatulvien riskin muutoksiin tulee arvioida ilmastomalleihin 
perustuvien skenaarioiden pohjalta.

Ilmastonmuutosskenaariot tulisi tarkistaa IPCC:n arviointiraportteja varten tehtä-
vien ilmastomallituskoesarjojen tahdissa noin 7 vuoden välein ajanmukaisen tiedon 
hyödyntämiseksi sekä samalla arvioida talvikuukausien sadantojen muutoksen vai-
kutusta rankkasateiden todennäköisyyksiin.

Jatkotutkimustarpeet

Rankkasateiden esiintymisessä on selviä alueellisia vuoden- ja vuorokaudenaikaan 
liittyviä piirteitä, joiden tarkempaa analyysiä ei tehty ilmastonmuutostarkastelun 
yhteydessä. Tällä tiedolla voisi kuitenkin olla käyttöä yhdyskuntasuunnittelussa 
yleisesti ja mahdollisesti hulevesijärjestelmien suunnittelussa ja kunnossapidossa. 
Jatkotutkimustarpeina nousivat esiin

•	 lyhytaikaisten	(<	6	tuntia)	sademaksimien	muutokset	tulevaisuudessa,	koska	
taajamien suunnittelussa kiinnostava aikaväli on lyhyt, esimerkiksi 15 mi-
nuuttia.
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•	 ilmastomallien	alueellista	erotuskykyä	pienempialaisten	sateiden	jakauman	
muutokset olettaen, että havaintoihin nykyilmastossa perustuvat piste- ja 
aluesadantojen väliset suhteet pysyvät kutakuinkin vakioina ilmaston.

•	 rankkasateiden	esiintyminen	sää-/virtaustyypeittäin	tulevassa	ilmastossa	(ob-
jektiivisesti määritetyt säätyypit). 

•	 peräkkäisten	rankkasateiden	esiintymisen	muutokset	(voimakas	sade	jo	en-
nestään märkään maahan) .

•	 rankkasateiden	esiintymisen	alueelliset	vuoden-	ja	vuorokaudenaikaan	liitty-
vät piirteet arvioituine muutoksineen.

•	 toistuvuusaikojen	muutokset.
•	 runsaat	talvisateet	arvioituine	muutoksineen	(ukkosta	voi	esiintyä	myös	talvi-

aikaan, vaikkakin harvoin).
•	 riskien	ja	epävarmuuden	käsittely	mallinnuksen	pohjalta,	jotta	saataisiin	

tarkempaa taustatietoa yhdyskuntasuunnittelun tueksi yleisesti ja erityisesti 
hulevesijärjestelmien suunnittelun ja kunnossapidon kannalta. 

11.3  
Taajamien sade- ja kuivatusjärjestelmät

Johtopäätökset

Kokemuksen perusteella tulvimisen ongelmia esiintyy monissa taajamissa ja ilmas-
ton muutos pahentaa tilannetta, koska se lisää voimakkaita sateita enemmän kuin 
keskimääräisiä. Valunnan kasvun vaikutukset riippuvat tarkasteltavan alueen eri-
tyispiirteistä.

Taajamissa tulvaveden korkeudet on yleensä määritetty viemärin padotuskorke-
uden avulla vesihuoltolaitoksen toimesta, mutta vähäisten purojen tulvakorkeuksia 
ei ole määritelty. 

Kirjallisuusselvityksen perusteella rakentamisen aikana muodostuvan kiintoai-
neksen määrä on huomattava suurilla rakennustyömailla.

Suositukset

Vanhan hulevesijärjestelmän muuttaminen tai tehostaminen on hidas prosessi. Vaih-
toehtona tälle on imeytyksen, lammikoinnin ym. luonnonmukaisten menetelmien 
soveltaminen vanhojen hulevesijärjestelmien rinnalla.

Taajamien hulevesijärjestelmien suunnittelijoiden koulutukseen tulisi sisällyttää 
uusia tietoja sateiden rankkuuksista ja toistuvuuksista.

Veden laadun ja viemäreiden toiminnan varmistamiseksi tulisi rakentajan huoleh-
tia siitä, ettei runsaasti kiintoainesta kulkeudu yleiseen viemäriin tai vesistöön.

Myös vähäisten purojen tulvakorkeudet tulisi määritellä tutkittaessa hulevesijär-
jestelmän toimivuutta kriittisillä alueilla.

Jatkotutkimustarpeet

Monissa maissa hulevesien hallinta perustuu eri lähtökohtiin kuin Suomessa. Niissä 
pyritään pidättämään huippuvirtaamia ja näin tasoittamaan hulevesien kokonaisvir-
taamia ottaen huomioon myös hulevesien laatu. Tällä tavoin kaikki hulevedet eivät 
kuormita hulevesijärjestelmää yhtä aikaa, vaikka järjestelmä tulvisikin. Näiden pe-
riaatteiden soveltaminen Suomen olosuhteisiin edellyttää lisätutkimuksia erityisesti 
talviajan osalta. 
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11.4  
Virtaus- ja valuntamallit sade- ja 
kuivatusjärjestelmien suunnittelussa

Johtopäätökset

Numeeriset virtaus- ja valuntamallit pyrkivät esittämään valuma-alueen tapahtumat 
erilaisiin menetelmiin perustuvien teorioiden avulla, jotka on sovitettu tietokoneoh-
jelmaan. Mallinnuksen ensimmäisiin vaiheisiin kuuluu sen ongelman analysointi, 
johon mallin tai mallien on ajateltu tuovan apua. Tämä analyysi tulisi suorittaa sekä 
mallintajan että tulosten tarvitsijan eli asiakaan näkökulmasta. Määritettäviä asioita 
ovat mm. aluerajaus, aikaskaala, mallinnuksessa huomioitavat fysikaaliset tapahtu-
mat, kysymykset joihin mallilla haetaan vastauksia sekä tarkasteltavat skenaariot. 
Lisäksi laatuvaatimukset ongelmanratkaisun, tulosten, kalibroinnin ja tarvittavan 
asiantuntijuuden osalta tulisi päättää ennen varsinaiseen työhön ryhtymistä. Edel-
lisiin kysymyksiin saadut vastaukset määrittävät pitkälti sen, millaista mallia tehtä-
vässä kannattaa käyttää.

Kaikki testatut mallit sopivat Suomen oloihin. Virtaus- ja valuntamalleilla voidaan 
simuloida onnistuneesti valunnan synty taajama-alueilla. Suuri epävarmuus piilee 
siinä, kuinka luotettavana koko valuma-alueen purkupisteen valunnan mittauksilla 
kalibroitua ja testattua mallia voidaan pitää arvioitaessa muiden muuttujien – imey-
ntä, painannevarastojen koko, pintavalunnan jakaantuminen, pohjavedenpinta – 
spatiaalista vaihtelua valuma-alueen sisällä. Toisaalta hyvään mallin uskottavuuteen 
päästään hyvin monenlaisilla parametriyhdistelmillä. Mallit ovat aina epätäydellinen 
kuvaus ilmiöstä ja ajatus yhdestä oikeasta mallista on mahdoton.

Vettä läpäisemättömän alueen määrän kasvaessa saattaa esimerkiksi kerran 100 
vuodessa esiintyvän tulvan ylivirtaama kaksinkertaistua. Hyvin harvinaisten tulva-
tapahtumien ylivirtaama ei kuitenkaan välttämättä kasva. Ilmastonmuutoksella on 
siten suuri vaikutus etenkin jo tiivisti rakennetuilla alueilla, joissa vettä läpäisemä-
töntä pintaa on paljon eikä tilaa ylimääräiselle vedelle ole. Myös erittäin harvinaisten 
ja voimakkaiden sateiden aiheuttamiin tulviin sillä on suuri merkitys. Vastaanotta-
van vesistön vedenkorkeus ja sen oletettavissa olevat muutokset on myös otettava 
huomioon.

Ilmastonmuutoksen mahdollisesti mukanaan tuomiin järjestelmien kapasiteettion-
gelmiin on varauduttava. Mallien avulla voidaan tutkia toteutuneita poikkeuksellisia 
rankkasadetilanteita sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksia.

Virtaus- ja valuntamalleilla voi arvioida esimerkiksi hulevesiviemäröinnin toi-
mivuutta tarkastelemalla edustavien kaivojen vedenkorkeuksia, putkien ja koko 
viemäriverkon täyttösuhdetta sekä ylitulvivien hulevesikaivojen määrää ja näistä 
aiheutuvan tulvan kestoa.

Paikkatieto-ohjelmien ja kuntien kantakarttojen tietojen avulla voidaan tehok-
kaasti määrittää valuma-alueen pintojen tyypit ja jakautuminen. Mikäli korkeustieto 
on riittävän tarkkaa, voidaan ohjelmilla suorittaa myös osavaluma-aluejakoa sekä 
virtausreittien määrittämistä. Määrittelytyö vaatii kuitenkin laadukkaastakin aineis-
tosta huolimatta hydrologian perustuntemusta, maastokäyntejä sekä automaattisesti 
luotujen aineistojen käsin tarkastamista.

Virtaus- ja valuntamallit soveltuvat hyvin myös ympäristön tilan seurantaan, esi-
merkiksi veden laadun tarkkailuun.
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Suositukset

Taajamien hulevesimallien käyttöä suunnittelun ja ympäristön seurannan apuvä-
lineenä tulisi lisätä, ja mallien taustalla käytettävän havaintoaineiston laadullisiin 
tekijöihin on kiinnitettävä aiempaa enemmän huomiota. Jos malliin tai laskelmiin 
syötetty havaintoaineisto on laadultaan heikkoa, hydrologisten mallien antamat tu-
lokset eivät ole luotettavia eikä malleista saada riittävän luotettavia tuloksia.

Kriittisissä paikoissa, esimerkiksi Helsingin keskustassa ja Porissa, tulisi mallilla 
selvittää vahinkoriskejä ja hulevesiverkoston ongelmakohtia. Mallien käyttöä tulisi 
harkita myös suurien verkostosaneerauksien yhteydessä. 

Virtaus- ja valuntamallit vaativat luotettavan lopputuloksen saamiseksi havainto-
aineistoon perustuvan kalibroinnin. Mikäli mallinnettava alue on laaja, on suositelta-
vaa suorittaa mittaukset useammasta kuin yhdestä pisteestä. Havainnot tulisi tehdä 
suoraan siitä suureesta, jota käytetään mallin kalibrointiin.

Uudisrakennuksia rakennettaessa voisi kuntien tietojärjestelmissä oleviin johto-
karttoihin merkitä katujen alla olevien kuivatusjärjestelmien lisäksi myös tonttien 
kuivatusta varten asennetut, merkittäviä määriä hulevettä johtavat putket. 

Mallinnusmenetelmän valinta tulisi perustua mm. kohteen monimutkaisuuteen ja 
laajuuteen, haluttuun varmuustasoon ja tuloksen laatuun, kuten esimerkiksi putken 
mitoitukseen, olemassa olevan verkoston kapasiteetin varmistukseen tai tarkempaan 
analyysiin. Myös lähtötietojen laatu on tärkeää, sillä monimutkaisen mallin tulokset 
voidaan helposti kyseenalaistaa käytettäessä riittämättömiä tietoja. Pienille kohteille 
soveltuu yhä rationaalinen menetelmä, jossa mitoitusvirtaama saadaan sateen inten-
siteetin, alueen pinta-alan ja valuntakertoimen avulla. Suurempien ja tärkeiden koh-
teiden suunnittelussa tai analysoinnissa valunnan muodostumisen konseptuaalisesti 
ja hydraulisen osuuden yksityiskohtaisesti mallintava ohjelmisto on suositeltavampi 
vaihtoehto. Tulosten perusteella käytössä ollutta kaupungin kantakarttaan perus-
tuvaa harvaa korkeustietoa ei voi suositella 2D-pintavaluntamallin korkeustiedon 
lähteeksi ilman merkittävää korkeustiedon tarkentamista. 

Jatkotutkimustarpeet

Nykyaikaisia mittaus- ja ohjausjärjestelmiä yhdessä virtaus- ja valuntamallin kanssa 
voitaisiin testata Suomen oloissa ja arvioida niiden soveltuvuutta ympäristön tilan 
seurantaan sekä riskien hallintaan.

Hulevesimallien käytöstä voitaisiin kerätä laaja sovellutusesimerkkien joukko 
tai vaihtoehtoisesti vaihtaa tietoja verkostomallintajien kesken aiempaa useammin, 
jolloin mallien antamat tulokset ja käytetyt suunnittelumenetelmät olisivat mahdol-
lisimman yhdenmukaisia.

Uuden valtakunnallisen korkeusmallin käytettävyyttä taajamien valuma-alueiden 
parametrien määrittämisessä tulisi tutkia. Tällaisia parametreja voisivat olla esi-
merkiksi suoraan kuivatusjärjestelmiin yhteydessä olevan läpäisemättömän pinnan 
määrä, valuma-alueen viipymä, ala ja edustava kaltevuus. 

Lisätutkimusta tarvittaisiin, jotta uudet hulevesien hallinnan menetelmät ja työka-
lut saataisiin laajempaan käyttöön. Olisikin syytä harkita koealueen mallintamista, 
jossa voitaisiin tarkemmin tutkia uusia hulevesien hallinnan menetelmiä ja työka-
luja.
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11.5  
Arvio sateen muuttumisen vaikutuksista 
mallinnetuilla koealueilla

Johtopäätökset

Korkeiden rakennusten todettiin haittaavan RTK-GPS-laitteen käyttöä merkittävästi. 
Perinteinen vaaitus tai robottitakymetrin käyttö soveltunevat korkeusmääritykseen 
paremmin.

Putkien koko, koordinaatit, materiaali ja kaltevuus ovat yleensä hyvin saatavissa ja 
näiden tietojen siirto mallinnusohjelmaan on helppoa numeerisista tietokannoista.

Tässä tutkimuksessa on kehitetty uusi menetelmä ilmastonmuutoksen huomioon 
ottamiseksi suunnittelussa. Menetelmässä voimakkaita sateita muutetaan keskimää-
räisiä sateita enemmän, kun yleensä kaikkia sateita muutetaan yhtä paljon. Näitä 
kahta menetelmää verrattaessa todettiin, että ne antavat koealueella samansuuruisia 
arvoja.

Ilmastonmuutos lisäsi ylivirtaamaa koealueilla lähes yhtä paljon kuin sadanta 
kasvoi. Vain pieniä eroja todettiin kahden koealueen välillä. 

Suositukset

Pienillä rakennetuilla alueilla mahdolliset sadannan kasvun vaikutukset ovat vah-
vasti yhteydessä mm. tulvivien kaivojen määrään, tulvan kestoon, valuntaan ja va-
luma-alueen vedenkorkeuksiin. Mikäli sadannat kasvavat tulevaisuudessa 20 %, on 
nykyilmaston keskimäärin 3 vuoden välein toistuva tapahtuma tulevassa ilmastossa 
noin 2 vuoden välein toistuva, ja 5, 10 sekä 25 vuoden välein toistuvien tapahtumien 
toistuvuudet ovat tulevaisuudessa noin 3, 5 ja 10 vuotta. Ilmastonmuutokseen va-
rautumiseksi tulisi ongelmallisille rakennetuille alueille sijoittaa esimerkiksi veden 
varastoaltaita tai viivyttäviä rakenteita. 

Saatujen uusien sadannan toistuvuustietojen perusteella tulisi tarkistaa sade- ja 
kuivatusvesijärjestelmien mitoitusohjeet ja sisällyttää niihin ilmastonmuutoksen 
huomioon ottaminen.

Ilmastonmuutoksen huomioonottamiseksi suunnittelussa tulisi sadetapahtuman 
kaikkia sadearvoja korjata yhtä suurella kertoimella. Lisäksi on syytä arvioida, miten 
voimakkaiden intensiteettien muuttaminen suuremmalla kertoimella kuin pienillä 
sateilla vaikuttaisi lopputulokseen. 

Käytettäessä 2D-pintavaluntamalleja, esimerkiksi taajamien tulva-alueiden määrit-
tämiseen	on	syytä	harkita	tarkan	korkeusmallin,	esimerkiksi	2	m	x	2	m,	käyttämistä.	
Tällaisen valtakunnallisen korkeusmallin tuottaminen aloitetaan vuonna 2008. Han-
kekohtaisesti korkeusmallia voidaan parantaa tarkennusmittauksilla.

Saatavilla on pintavalunnan muodostumisen konseptuaalisesti määrittäviä ja 
uomia ja viemäreitä yksityiskohtaisesti mallintavia ohjelmistoja, jotka soveltuvat 
hulevesijärjestelmien mitoittamiseen ja mitoituksen tarkistamiseen esimerkiksi il-
mastonmuutokseen varauduttaessa tai järjestelmää uusittaessa tai muutettaessa. 
Olisikin suositeltavaa hyödyntää ohjelmistoja suurissa taajamissa ilmastonmuutok-
seen varauduttaessa.
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Jatkotutkimustarpeet

Hulevesimallien käyttöä varten Suomeen tulisi luoda mitoitussadekäytäntö. Tämä 
sisältäisi yhtälömuotoon saatetun, ajan suhteen muuttuvan intensiteetin sekä joukon 
edustavia todellisia sadetapahtumia esimerkiksi Tanskan mallin mukaisesti. Mitoi-
tussateet sisältäisivät kestoltaan ja voimakkuudeltaan vaihtelevia sateita ja olisivat 
määritettävissä muutaman parametrin avulla. Myös maan eri alueilla esiintyvät 
sadannan vaihtelut voitaisiin ottaa huomioon. Sateiden lisäksi tulisi ohjeistaa eri 
tasoisten laskentamenetelmien käyttöä sekä tulosten epävarmuuden arviointia.

Taajamien reaaliaikainen tulvien ennustaminen sekä tulvavaroitusten ja automaat-
tisten hälytysten kytkeminen mukaan ennustejärjestelmään tarjoaa erittäin laajan 
tutkimusalueen. Tämäntyyppisen ennustejärjestelmän kaupallinen hyödyntäminen 
olisi myös mahdollista.

Ilmastonmuutoksen huomioon ottaminen nyt kehitetyllä uudella menetelmällä, 
jossa sateen maksimirankkuuden oletetaan kasvavan enemmän kuin keskimääräisen 
sateen rankkuuden, voi vaikuttaa merkittävästi ravinteiden huuhtoutumiseen. Olisi 
hyvä arvioida antaako tämä menetelmä merkittävästi erilaisia tuloksia kuin aiempi 
menetelmä, jossa kaikkia sateen rankkuuksia kasvatettiin tasaisesti, kun mallinnetaan 
ravinteiden huuhtoutumista.

11.6  
Tutkimuksen yhteydessä esiin tulleita näkökohtia
Hulevesiin liittyvät ongelmat ovat maassamme paljon haastavampia, kuin mitä 
yksinomaan mitoitusperusteisiin liittyvillä tarkasteluilla tai hallintamenetelmien 
nykyaikaistamisella voitaisiin saada kuntoon. Myös lainsäädäntöä ja maankäytön 
suunnittelua tulisi tarkentaa. Lisäksi tulisi panostaa enemmän tutkimuksen sovelta-
miseen käytäntöön.

Rankkasateiden lisäksi tulisi ottaa huomioon alivirtaamatilanteet. Suunnittelulla 
tulisi mallien avulla ottaa huomioon kuivatusjärjestelmien vaikutus laajemman alueen 
vesitalouteen ja kompensoida mahdolliset pohjaveden alentamisen vaikutukset.

Hulevesijärjestelmien suunnittelussa tulee kiinnittää enemmän huomiota hulevesi-
en määrän hallinnan lisäksi myös hulevesien laadun hallintaan. Vaihtoehtoisilla hule-
vesien hallintamenetelmillä pystytään vaikuttamaan molempien haittavaikutuksiin. 
Mahdollisen opastuksen ja ohjeistuksen tarpeellisuutta on syytä harkita.

Uusien asuin- ja kaupunkialueiden suunnitteluun ja kehittämiseen, rakenteiden 
suunnitteluun ja kaupunkien vesivarojen hallintaan liittyvissä tehtävissä tulisi ottaa 
huomioon alueiden paikalliset ilmastolliset ja hydrologiset ominaispiirteet ja alueen 
mahdolliset vuorovaikutukset ympäröivien maaseutualueiden kanssa. 

Mallintamisen yhteydessä tulisi arvioida myös luonnonmukaisen hulevesien hal-
linnan soveltamismahdollisuuksia, kuten avo-ojien käyttöä putkien sijaan. Malleilla 
tulisi simuloida erilaisia kesiä taajamien hulevesijärjestelmien mitoittamiseksi.

Perinteisesti hulevesijärjestelmien tehtävänä on ollut kerätä hulevedet ja purkaa 
ne lähimpään vastaanottavaan vesistöön niin nopeasti kuin mahdollista. Ilmas-
tonmuutokseen sopeutuminen, kaupungistuminen ja sitä kautta huuhtoutumien 
lisääntyminen on tuonut muutoksen hulevesijärjestelmien rooliin ja siihen meto-
dologiaan, jolla järjestelmiä suunnitellaan, hallitaan, ylläpidetään ja kunnostetaan. 
Ilmastonmuutokseen sopeutumista ei siis voi erottaa muista hulevesijärjestelmien 
suunnitteluperiaatteista.

Hulevesijärjestelmien suunnittelua, toteutusta ja vastuita koskeva lainsäädäntö ja 
normisto tulisi päivittää sekä yhdenmukaistaa, ja sen tulisi kannustaa vaihtoehtoisten 
menetelmien soveltamiseen siellä, missä se on mahdollista. 
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Maanalaisen viemäröintijärjestelmän lisäksi tulisi valuntaa tarkasteltaessa keskit-
tyä myös suuremman maanpäällisen viemäröintijärjestelmän toimintaan. Valunnan 
lisäksi tulee tarkastella myös erilaisista sateista aiheutuvia tulvariskejä, jotka esiinty-
vät mm. maanpäällisen ja –alaisen viemäröintijärjestelmän liittymäkohdassa, kuten 
viemärikaivoissa. 

Rakenteilla oleville alueille suunniteltavat hulevesijärjestelmät tulisi mitoittaa 
siten, että ne pystyisivät johtamaan uusia mitoitussadantoja vastaavat vesimäärät 
pois suunniteltavalta alueelta ottaen huomioon ilmastonmuutos. Vaikka ennusteet 
ilmastonmuutoksen vaikutuksista ovat epävarmoja, niin tällä tavoin turvattaisiin 
järjestelmille tarpeeksi pitkä palveluikä.
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12   Yhteenveto

Rankkasadejakaumat on analysoitu käyttäen koko Suomen kattavia säätutkahavain-
toja kesiltä 2000 - 2005. Näiden miljardien havaintojen avulla voitiin määrittää erit-
täin harvinaisten pienialaisten kesäsateiden toistuvuudet. Hankkeessa on analysoitu 
lyhytkestoisten sateiden muuttuminen, sateen ja poudan keston jakaumat sekä sa-
teen ajallista, alueellista ja maantieteellistä vaihtelua. Aineiston avulla voi generoida 
Suomen ilmastoon sopivia sadetapahtumia. Uuden tiedon vaikutuksia on tarkasteltu 
mallintamalla kaksi koealuetta. Tulokset palvelevat taajama-alueiden maankäytön ja 
hulevesien hallinnan suunnittelua.

Yksittäiset säätutkamittaukset eivät vastaa tarkkuudeltaan sademittarihavaintoa. 
Siksi aineistoon tehtiin mittava laadunvarmennus, jossa lähinnä tilastollisin algorit-
mein poistettiin mm. rakeiden vääristävä vaikutus. Laadunvarmennuksen jälkeen 
saatiin arviota sadetapahtumille, joiden toistumisaika on jopa kerran 3 000 kesässä. 
Saatuihin toistuvuustuloksiin liittyy kuitenkin sikäli epävarmuutta, että säätutka-
mittausten riippumattomuutta toisistaan ei tässä tutkimuksessa pystytty riittäväs-
ti selvittämään. Tutkahavaintoaineistosta lasketut sadannan toistuvuudet 15 - 60 
minuuttia kestäville pistesadannoille ovat kuitenkin varsin samansuuruisia kuin 
sademittarihavainnoista aiemmin lasketut toistuvuudet.

Säätutka-aineistosta laskettiin eri kokoisille alueille (1, 9, 100 ja 1 024 km²) ja sa-
teen kestoille (15 min - 24 h) aluesadannan toistuvuudet. Näin pienille alueille ja 
lyhyille kestoajoille ei Suomessa ole ennen laskettu aluesadannan toistuvuuksia, 
varsinkaan yhtä mittavista aineistoista. Aluesadantojen toistuvuudet noudattavat 
Weibull-jakaumia.

Säätutka-aineistosta laskettiin sateen ja poudan keston jakaumat. Jakauman avulla 
voidaan generoida Suomen ilmastoon sopivia sadetapahtumia, joita voidaan hyödyn-
tää esimerkiksi hulevesimalleissa, kun suunnitellaan taajamien viemärijärjestelmiä. 
Rankkasadetapahtuman ajallinen muoto vaihtelee voimakkaasti, mutta intensiteetti-
maksimin todettiin sijaitsevan kohdassa, joka on n. 33 % sadetapahtuman kestosta.

Sateiden alueellista jakaumaa analysoitiin käyttäen noin tuhannen sadeaseman 
tietoja vuosilta 1844 - 2005. Tulosten mukaan kesän keskimääräinen sadesumma ei 
systemaattisesti vähene etelästä pohjoiseen rannikon vaikutuksen takia. Keväällä 
ja alkukesällä tietyissä säätilanteissa viileä meri vaimentaa kuuropilvien syntyä, ja 
tämä vaikutus ulottuu rannikkovyöhykkeelle. Loppukesällä rannikon ja sisämaan 
erot keskimääräisissä sadesummissa tasaantuvat. Syksyllä suhteellisen lämpimän 
meren vahvistaessa sadeprosessia sadesummat ovat rannikolla keskimäärin hie-
man suurempia kuin sisämaassa. Suomen jakaminen leveyspiireittäin osoittautui 
havaintoaineiston perusteella kuitenkin käytännölliseksi tavaksi määritellä alueel-
linen korjauskerroin.

Tämänhetkisen arvion mukaan touko-syyskuun sademäärät kasvavat Suomessa 
keskimäärin 10 - 15 % jaksoon 2071 - 2100 mennessä, maan pohjoisosissa hieman ete-
lää enemmän. Keskimääräiset kesäkauden rankimmat vuorokausisateet kasvavat 10 
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- 30 % ja kuuden tunnin maksimisateet vähintään saman verran, karkeasti arvioiden 
noin 15 - 40 %. Muutosarvioiden suuruuteen vaikuttavat tulevien kasvihuonekaa-
supäästöjen määrä, ilmaston luontainen vaihtelu ja ilmastomallittamiseen liittyvät 
tekijät. Arvion mukaan muutos tapahtuisi melko tasaisesti ajan mukaan. Vaikka sateet 
runsastuvat talvella kesää enemmän, rankkoja sateita ei kuitenkaan esiinny talvella 
niin usein kuin kesällä, koska kesällä ilmakehä pystyy sitomaan korkean lämpötilansa 
vuoksi enemmän kosteutta kuin talvella.

Kaikki testatut hulevesimallit sopivat Suomen oloihin. Myös talviaikainen hyd-
rologia ja esimerkiksi lumen siirtely ja varastointi on otettu malleissa huomioon. 
Mallit ovat aina epätäydellinen kuvaus ilmiöstä, ja ajatus yhdestä oikeasta mallista on 
mahdoton. Jos hulevesimalliin tai laskelmiin syötetty havaintoaineisto on laadultaan 
heikkoa, mallien antamat tulokset eivät ole luotettavia. Mallintamisessa on otettava 
huomioon myös vastaanottavan vesistön vedenkorkeus ja sen oletettavissa olevat 
muutokset.

Hulevesimalleilla arvioitiin ilmastonmuutoksen vaikutuksia hulevesijärjestelmään 
kahdella eri menetelmällä. Yleensä kaikkia sateita muutetaan yhtä paljon, mutta nyt 
toisessa menetelmässä voimakkaita sateita muutettiin keskimääräisiä sateita enem-
män. Näitä kahta menetelmää verrattaessa todettiin, että ne antavat koealueilla sa-
mansuuruisia virtaama-arvoja. Mikäli malleja käytetään veden laadun arvioimiseen, 
niin erot voivat kuitenkin kasvaa. Ilmastonmuutos lisäsi ylivirtaamaa koealueilla 
lähes yhtä paljon kuin sadanta kasvoi. 

Taajamissa tulvaveden korkeudet on yleensä määritetty viemärin padotuskorkeu-
den avulla vesihuoltolaitoksen toimesta, mutta vähäisten purojen tulvakorkeuksia ei 
ole määritelty. Myös ne tulisi määritellä tutkittaessa hulevesijärjestelmän toimivuutta 
kriittisillä alueilla. 
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Liite 1. Alueintensiteettien P(a,T) käänteiskumulatiiviset 
kertymäfunktiot esitettynä kullekin sadannan kestolle (T) lukuun 
ottamatta tunnin arvoja, jotka on esitetty kuvassa 7.10.
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Vuodet 2002-2005, 30 min, ccdf ja Weibull-sovitukset 
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Vuodet 2002-2005, 3 h, CCDF ja Weibull-sovitukset 
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Vuodet 2002-2005, 6 h, CCDF ja Weibull-sovitukset

1E-09

1E-08

1E-07

1E-06

1E-05

1E-04

1E-03

1E-02

1E-01

1E+00

0,01 0,10 1,00 10,00

P [mm/min]

Eh
do

lli
ne

n 
kä

än
te

is
ku

m
ul

at
iiv

in
en

 t
od

en
nä

kö
is

yy
s

1 km^2
9 km^2
100 km^2
1024 km^2

LIITE 1/2



120  Suomen ympäristö  31 | 2008

Vuodet 2002-2005, 12 h, CCDF ja Weibull-sovitukset 
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Vuodet 2002-2005, 24 h, CCDF ja Weibull-sovitukset 
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Suomen ympäristökeskus

Rankkasateet ja taajamatulvat (RATU) 
Rankkasateet ovat aiheuttaneet mittavia ja laaja-alaisia vahinkoja suomalaisessa yhteiskun-
nassa. Esimerkkinä on kesän 2007 tapaus Porissa, jossa hulevesien aiheuttamat vahingot 
olivat arviolta 20 miljoonaa euroa. 

Tulvariskien alueiden tunnistaminen on tärkeää, mutta yhtä tärkeää on uusien asuinaluei-
den suunnittelussa ottaa huomioon maankäytön muutokset ja ilmastonmuutoksen vaiku-
tukset veden määrään ja virtausreitteihin. Nykyisin suunnittelussa käytetyt rankkasade- 
jakaumat ovat vuodelta 1969 ja perustuvan pääosin kahden sääaseman tietoihin.

Tämä rankkasateita ja taajamatulvia koskeva RATU-hanke toteutettiin vuosina 2005 - 2008. 
Sen tavoitteena oli 
•  selvittää säätutka- ja sademittarihavaintoihin pohjautuen rankkasateiden nykyinen  

esiintymistodennäköisyys
•  arvioida valittujen kesien rankkasateiden ilmastollinen edustavuus ja rankkasateiden  

esiintymisen muutos tulevaisuudessa
•  selvittää olemassa olevien käyttökelpoisten taajamahydrologiamallien soveltuvuus Suomen 

olosuhteisiin 
• arvioida uuden tiedon vaikutuksia hulevesien hallintaan mallintamalla kaksi koealuetta.

Tämä julkaisu on RATU -hankkeen loppuraportti, jossa on esitetty yhteenveto hankkeesta 
ja sen keskeisistä tuloksista.
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