Kertausvinkkejä
lentokauden alkaessa

Terhi Nikkanen 7.4.2016

Esityksen sisällöstä
• Esityksessä nostetaan esiin vain muutamia ideoita kerrattavista
sääaiheista ”lentokauden” kynnyksellä – vähättelemättä yhtään
muiden aiheiden tärkeyttä
• Kaikki vihreällä otsikolla varustetut kalvot on poimittu suoraan
kalvosarjastamme, joka tehtiin ja julkaistiin Trafin vetämän
’Harrasteilmailun turvallisuusprojektin’ tiimoilta vuonna 2015
o Materiaali on varsin laaja ja löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta
http://www.trafi.fi/ilmailu/harrasteilmailun_turvallisuus/koulutusmateriaalia_ja_
ohjeita
o Huomioithan, että tähän sääillan esitykseen on poimittu ko. materiaalista vain
muutamia kalvoja esimerkkinä siitä, minkä tyyppisiä aiheita, kuvia ja tekstejä
materiaali sisältää
o Käytännönläheisestä lentosääoppimateriaalista löytänee jokainen kokenutkin
lentäjä ainakin jotain uutta
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Ympäri vuoden:
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Sään vaihtelevuus ja ilmailu

• Maantieteellisen sijaintimme vuoksi sään ennustettavuus laajassa

mittakaavassa on tyypillisesti vain muutamia päiviä, sillä
matalapaineiden reitit ja voimakkuus voivat muuttua. Paikallissään
ennustettavuus on erittäin lyhyt, toisinaan suorastaan ”olematon”

• Lentäjän tulisi aina muistaa, että vain osa lentosäähän vaikuttavista

sääilmiöistä etenee hitaasti ja kaikkia säämuutoksia ei voi ennakoida
tarkkailemalla taivaanrantaa

• Suomessa esiintyy ympäri vuoden paljon erilaisia sääilmiöitä, joissa

lento-olosuhteet muuttuvat äärimmäisen nopeasti tai paikallinen
vaihtelu on suurta. Esimerkkinä näistä voisi mainita kesäisten
konvektiopilvien nopean kehityksen sekä sumut ja sumupilvet, jotka
voivat kehittyä selkeänä syyspäivänä nopeasti ja yllättäen samalla
kun lähistöllä jatkuu aurinkoinen sää
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Muutamia kertausehdotuksia
”lentokauden” alkuun
• Tuuli: tuulen vaihtelevuus vaaka- ja pystysuunnassa, SFC-tuulet
noin 10 metrissä, puuskat, tuulen raportointisäännöt – ja etenkin se,
miten suurta suunnan ja nopeuden muutosta SPECIAL ja TAFmuutosryhmä oikeastaan edellyttääkään
• Sumut ja sumupilvet: etenkin ”lentokauden” alussa ja lopussa
• Konvektio: nopea kehitys ja äkkinäiset muutokset, paikallisuus,
toisinaan erittäin vaaralliset sääilmiöt
• Erilaisten lentosääpalvelun tuotteiden ymmärtäminen ja niiden
monipuolinen käyttö lennonvalmistelussa
- myös se hankala SWC ja kryptinen GAFOR-osio alue-ennusteen lopussa

Tuulen nopeuden ja suunnan vaihtelu

• Tuuli ei ole koskaan täysin tasaista. Tuulen nopeus ja suunta ilmoitetaan 10

minuutin keskiarvona (ns. keskituuli). Tuulen nopeus ja toisinaan myös suunta
voivat vaihdella merkittävästi ko. aikana. Puuska-arvoilla pyritään kuvaamaan
suurimpia hetkellisiä, havaittuja tai ennustettuja tuulen nopeuksia

• Voimakkaalla tuulella suunta ei yleensä vaihtele merkittävästi lyhyen ajan

sisällä, mutta hyvin heikoilla tuulilla se voi vaihdella peräkkäisten havaintojen
välillä vaikkapa 180 asteella

• Huomioitavaa on, että tuulen nopeus kasvaa yleensä lentokorkeuden

mukaan (kitka vähenee). Tuulimittaukset tehdään tyypillisesti 10
metrin korkeudelta. Myös eri puolilla kenttää tuuliolot voivat vaihdella
merkittävästi samalla korkeudellakin

• Tuuli on sitä voimakkaampaa, mitä tiheämmässä ilmanpainekäyrät eli

isobaarit ovat. Tästä syystä voimakkaiden, syvien matalapaineiden
yhteydessä on yleensä erittäin tuulista. Matalapaineen keskuksessa on
kuitenkin tyyntä

• Etenkin kesäaikaan tuuli on päivällä yleensä voimakkaampaa kuin yöllä. Tämä
johtuu auringon lämmityksestä. Auringon laskiessa tuuli yleensä heikkenee,
kun tuulen turbulenttisuus lakkaa. Kesäkaudella voimakkaimmat, mutta
yleensä lyhytkestoiset ja pienialaiset puuskat liittyvät kuuro- ja ukkospilviin
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TAFin operatiivisesti merkittävät
raja-arvot
• TAFeja määrittävät erityisesti operatiivisesti merkittävät raja-arvot
• Kaikki TAFin muutosryhmät tehdään tarkasti määritettyjen luokkien
mukaisesti eli muutosryhmät esitetään TAFissa ainoastaan, mikäli
operatiivisesti merkittävät raja-arvot ylittyvät

• Raja-arvot ovat ICAOn määrittelemiä ja ovat kaikille ennusteille
samat (lyhyet ja pitkät TAFit)

• Raja-arvot ovat lentäjälle hyvin oleellista tietoa erityisesti
siksi, että TAFin raja-arvojen luokat sisältävät joissain
tapauksissa käyttäjien kannalta merkittäviäkin muutoksia

• Esimerkiksi TAFissa pilvikorkeudet 500ft, 700ft ja 900ft kuuluvat
samaan luokkaan, eli näiden välillä ei ole muutosryhmän tai
korjausennusteen tarvetta!

• TAFissa tuulelle, näkyvyydelle, vallitsevalle säälle ja pilvikorkeudelle

on määritetty raja-arvot, joiden perusteella laaditaan korjausennuste
tai lisätään ennusteeseen muutosryhmiä
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Tuuli

• Tuulen muutokset ennustetaan TAFissa seuraavien kriteerien mukaan:
• Keskituulen suunnan muutos vähintään 60 asteella, kun keskituulen nopeus
on vähintään 10 solmua (joko ennen muutosta tai sen jälkeen)

• Keskituulen nopeuden muutos vähintään 10 solmulla
• Puuskien muuttuminen vähintään 10 solmulla, kun keskituulen nopeus on
samalla vähintään 15 solmua

• Esimerkiksi ennusteessa/perussäässä 18012KT
• Ei muutostarvetta kun havaitaan/ennustetaan:
•
•

18021KT  nopeuden muutos alle 10kt
13010KT  suunnan muutos alle 60 astetta

• Muutostarve kun havaitaan/ennustetaan:
•
•
•

16022KT  nopeuden muutos 10kt
24010KT  suunnan muutos muuttunut 60 astetta
18015G25KT  puuskien voimistuminen 10kt, samaan aikaan keskituuli 15kt
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Sumua ja sumupilveä 4.4.2016

8.4.2016

METAR EFHK 040720Z VRB02KT CAVOK 03/00 Q1018 NOSIG=
TAF EFHK 040535Z 0406/0506 07004KT CAVOK=
METAR EFHF 040720Z 13002KT CAVOK 03/00 Q1018=
TAF AMD EFHF 040604Z 0406/0415 12003KT 9999 FEW003 TEMPO 0406/0407 1000 BCFG=

METAR EFHK 040720Z VRB02KT CAVOK 03/00 Q1018 NOSIG=
TAF EFHK 040535Z 0406/0506 07004KT CAVOK=
METAR EFHF 040720Z 13002KT CAVOK 03/00 Q1018=
TAF AMD EFHF 040604Z 0406/0415 12003KT 9999 FEW003 TEMPO 0406/0407 1000 BCFG=

Inkoo Bågaskär
ILZS 040730Z AUTO 12006KT 0450 FG VV/// 01/01 Q1018=
Helsinki Harmaja
ILZA 040730Z AUTO 11001KT 0150 FG VV/// M00/M00 Q1018=
Helsinki Kaisaniemi
ILZE 040730Z AUTO 09004KT 7000 FEW000 M00/M01 Q1018=
Helsinki Kumpula
ILZD 040730Z AUTO 08004KT 1200 BR VV/// M00/M01 Q1018=

METAR EFHK 040720Z VRB02KT CAVOK 03/00 Q1018 NOSIG=
TAF EFHK 040535Z 0406/0506 07004KT CAVOK=
METAR EFHF 040720Z 13002KT CAVOK 03/00 Q1018=
TAF AMD EFHF 040604Z 0406/0415 12003KT 9999 FEW003 TEMPO 0406/0407 1000 BCFG=

Inkoo Bågaskär
ILZS 040730Z AUTO 12006KT 0450 FG VV/// 01/01 Q1018=
Helsinki Harmaja
ILZA 040730Z AUTO 11001KT 0150 FG VV/// M00/M00 Q1018=
Helsinki Kaisaniemi
ILZE 040730Z AUTO 09004KT 7000 FEW000 M00/M01 Q1018=
Helsinki Kumpula
ILZD 040730Z AUTO 08004KT 1200 BR VV/// M00/M01 Q1018=

14

FBFI41 EFKL 040200
GA-FCST FOR AREAS 11/17 VALID 0312
WX SAA ON POUTAISTA, MERELLA ON
SUMUPILVEA JA AAMULLA MYOS SISAMAASSA
ESIINTYY PAIKOIN PINTASUMUJA TAI SUMUJA.
WINDS 11,12,14,16
SFC 110-170/04-12KT
2000FT 150-190/10-20KT
5000FT 160-190/06-20KT
WINDS 13,15,17
SFC VRB/02-07KT
2000FT VRB/03-10KT
5000FT VRB/04-10KT
0-C LEVEL 2000-4000FT LCA 0306 MS DEG
BLW 300FT
ICE 0306 LAN LCA FZFG
TURB NIL
GAFOR EFKL 0312 BBBB 11/14,16 M/X
ST,FG,FZFG LAN BECMG 0406 D/O 15,17 O LCA
0306 M/X FZFG,MIFG,BR=

Havainnontekijän ja ceilometrin
näkymät samassa tilanteessa

Tiina Ylläsjärvi

Manuaalihavainto
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Näkyvyyttä merkittävästi heikentävät sääilmiöt

•
•

•
•

Rintamapilvisyys
Konvektio

Sumu ja utu
Lumisateet

Muita lentosäässä huomioitavia sääilmiöitä Suomessa
Tietoa paikallisista tuuli-ilmiöistä

•
•
•

Meri- ja maatuuli
Vuori- ja laaksotuuli
Föhn-efekti
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CB-pilven tyypillinen kehityskaari

www.faa.gov
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•

Vasemmanpuoleisessa kuvassa
on korkea kumpupilvi

•

Keskimmäisessä kuvassa
kumpupilvi on kasvanut CBpilveksi

•

Punaiset nuolet kuvaavat
nousuvirtausta ja siniset
laskuvirtausta

•

Laskuvirtauksen alueella sataa

•

Viimeisessä kuvassa pilvi on
häviämässä, koska laskuvirtaus
on estänyt pilveä kasvattavan
nousuvirtauksen

•

Lopulta pilvestä on jäljellä vain
yläpilveä, joka ei enää sada

•

Yksittäisen CB-pilven elinkaari
on korkeintaan muutamia
tunteja
Liikenteen turvallisuusvirasto

Virtaus ja turbulenssi
CB-pilvessä

Elina Tuhkalainen
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•

Kuvassa näkyvät CBpilven nousu- ja
laskuvirtaukset

•

On tärkeää huomata,
että virtauksia esiintyy
myös pilven ulkopuolella

•

Voimakkaiden virtausten
yhteydessä esiintyy
myös turbulenssia

•

Turbulenssia on koko
pilvessä sekä sen
ulkopuolella: alla,
vieressä ja yläpuolella

•

Voimakkain
turbulenssialue on pilven
sisällä nousu- ja
laskuvirtauksen välissä
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Rakeet (GR, GS)

• Kuuropilven voimakkaat nousu- ja

laskuvirtaukset kuljettavat vesipisaroita ylös ja
alas

• Putoava pisara voi joutua yhä uudelleen
nousuvirtaukseen ja pilven yläosaan

• Kun lämpötila on pakkasella, pisarat jäätyvät
• Pudotessaan pisarat, hiutaleet tai rakeet

keräävät itseensä lisää vettä, jäätä tai lunta

• Kun rae on kasvanut niin suureksi, ettei

nousuvirtaus enää jaksa nostaa sitä ylös, se
sataa maahan

Kim Frisk
Rakeita Tampereella 9.6.2008

• Huomioitavaa on, että rakeita voi olla pilvessä,
vaikkei niitä sataisikaan maahan asti
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Monisolu- ja supersolu-ukkoset (TS)
• Jos ilman virtaukset ovat suotuisat, laskuvirtaus
ei pääsekään pysäyttämään nousuvirtausta

• Tällöin pilvi jatkaa kehitystään ja voi liikkua
pitkiäkin matkoja

• Nousuvirtaus kasvattaa pilveä toisella reunalla, ja
laskuvirtaus hävittää pilveä toisella reunalla

• Tällaisia ukkospilviä kutsutaan monisolu- ja
supersolu-ukkosiksi ja ne voivat jatkaa
kehitystään useita tunteja

• Näihin pilviin liittyvät sääilmiöt (syöksyvirtaukset,
turbulenssi, jäätäminen ja rakeet) ovat erityisen
voimakkaita

• Merkittävää tuhoa aiheuttavat ukkosmyrskyt ovat
usein monisolu- ja supersolu-ukkosia

• Säätutkan kuvaa seuraamalla voi arvioida onko
sadekuuro pitkäikäinen, suurikokoinen ja
millaisella nopeudella se liikkuu
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Ukkoskuuroja tutkakuvassa
28.6.2009 15:50 UTC
Yksittäisestä tutkakuvasta ei voi
arvioida ukkoskuurojen tyyppiä,
mutta animaatiota katsomalla näkee
kuurojen liikkeen ja kehityksen.
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Salamointi (TS)
Pilveen voi muodostua sähkövarauksia
usealla eri tavalla

• Tärkein lienee partikkelien

törmääminen, jolloin törmäävät
lumirakeet ja jääkiteet saavat
erimerkkisen varauksen

• Raskaammat negatiivisesti varautuvat

partikkelit päätyvät pilven alaosaan ja
kevyemmät positiivisesti varautuneet
ylemmäs

• Kun varausero nousee riittävän

suureksi, se purkautuu ja
purkauskanava näkyy salamana

Myös lentokone voi edesauttaa
varauseron purkautumista, tällöin
salama iskee ”lentokoneen kautta”.
Mitä korkeampi CB-pilvi, sitä
suurempi ukkosen todennäköisyys.
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Säätuotteet lennonvalmistelussa
Lennonvalmistelussa olisi hyvä katsoa vähintään:

• Laskukierrosta varten
• METAR ja TAF

• Paikallislennolle
• METAR, TAF sekä GAFOR
• Mielellään myös SWC ja onko alueelle julkaistu varoituksia

•

Matkalennolle

• Kaikki mahdolliset lentosäätuotteet (METAR ja TAF

lähtökentältä ja määränpäästä sekä varalentopaikoilta ja
reitin varrelta, GAFOR, SIGMET ja ARS/WXREP-ilmoitukset)

• Mahdollisuuksien mukaan tutkakuvat

• Käytä aina tuoreimpia havaintoja, ennusteita ja
varoituksia!
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Ilmatieteen laitos
Erik Palménin aukio 1,
00560 Helsinki
PL 503, 00101 Helsinki,
puh. 029 539 1000

Meteorologiska institutet
Erik Palméns plats 1,
00560 Helsingfors
PB 503, 00101 Helsingfors
tel. 029 539 1000

Finnish Meteorological Institute
Erik Palménin aukio 1,
FI-00560 Helsinki
P.O.Box 503, FI-00101 Helsinki
tel. +358 29 539 1000

Twitter: @meteorologit ja @IlmaTiede

Facebook: FMIBeta

