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pääjoHtajan puHeenVuoro

Ilmatieteen laitos tuottaa tietoa 
ilmakehästä ihmisen turvaksi

Ilmatieteen laitoksen perustehtä-

vä on tuottaa säätietoa yhteis-

kunnan eri toimijoille, kuten 

lento-, tie-, meri- ja raideliikentee-

seen, puolustusvoimille, yrityselä-

mälle ja yksittäisille kansalaisille. 

Ilmakehäosaajana tuotamme tietoa 

mm. ilmanlaadusta ja ilmastonmuu-

toksesta päättäjien käyttöön. Ilma-

kehämalleillamme lasketaan ajelehti-

misennusteita öljyonnettomuuksissa 

ja leviämisennusteita ilmansaaste-

tilanteiden varalle.

Ilmastonmuutos puhutti suoma-

laisia vuonna 2006 erityisen pal-

jon. poikkeukselliset säät näyttivät 

ihmiskunnalle esimerkkiä siitä, miltä 

ilmasto näyttää ja tuntuu tulevaisuu-

dessa. jos kasvihuonekaasupäästöjä 

ei merkittävästi rajoiteta, lumeton, 

leuto talvi ei ole enää suomessa-

kaan poikkeuksellinen.

tammikuussa 2007 julkaistun 

tutkimuksen mukaan valtaosa suo-

malaisista uskoo ilmastonmuutok-

sen olevan ihmisen aiheuttama 

ilmiö. kansalaiset ovat myös valmii-

ta ehkäisemään epätoivottuja vai-

kutuksia ja edellyttävät päättäjiltä 

ja elinkeinoelämältä toimia asian 

hyväksi. tutkimus kertoi myös, että 

kansalaiset luottavat Ilmatieteen lai-

toksen tuottamaan tietoon ja asian-

tuntemukseen ilmastonmuutoskysy-

myksissä.

tutkijayhteisö on yhtä mieltä 

ilmastonmuutoksesta ja ihmisen 

vaikutuksesta siihen. tämän osoit-

ti mm. helmikuussa 2007 julkistet-

tu hallitustenvälisen ilmastopanee-

lin, Ipcc:n neljäs ilmastotieteelli-

nen osaraportti. paljon on kuitenkin 

myös asioita, joiden vaikutuksesta 

ilmastonmuutokseen ei vielä tiede-

tä, kuten pienhiukkaset, pilvisyys ja 

siperian ikiroudan mahdollinen sula-

minen.

jotta suomi kykenee sopeutu-

maan ilmastonmuutokseen ja hillit-

semään sitä, tarvitaan suomalais-

ta tutkimusta ja mallitusosaamista. 

sopeutumisen kannalta on esimer-

kiksi olennaista, kuinka monta astet-

ta globaali keskilämpötila hiilidiok-

sidipitoisuuden kaksinkertaistuessa 

nousee.

tutkimuslaitosten, yliopistojen, 

elinkeinoelämän ja päättäjien yhteis-

työllä ilmastonmuutoksen pahimmat 

skenaariot ovat vielä vältettävissä 

ja sopeutuminen siihen mahdollista. 

suomalaiseen tutkimukseen laitetta-

vat rahat palautuvat varmasti yhteis-

kunnalle takaisin moninkertaisina.

kansainvälisesti on laskettu, että 

ilmatieteenlaitoksiin satsattu rahoi-

tus saadaan takaisin yhteiskunnal-

lisina hyötyinä seitsenkertaisesti. 

tämän vaikuttavuuden mittausme-

netelmää suomen Ilmatieteen laitos 

kehittää parhaillaan yhteistyössä 

Vtt:n kanssa eVaserVe-hankkeessa.

Valtionhallinnon tuottavuus-

ohjelman Ilmatieteen laitos ottaa 

haasteena vastaan. olemme pitä-

neet huolta tuottavuudestamme jo 

tähänkin asti: automaatiotasoa on 

jatkuvasti nostettu ja toimintata-

poja uusittu, olemme järjestelmäl-

lisesti saavuttaneet meille asetetut 

tulostavoitteet. olemme valmiit tal-

koisiin.

Ilmatieteen laitos haluaa olla 

eurooppalaisen ilmakehäosaamisen 

edelläkävijä. Henkilöstönsä huippu-

osaamisen turvin, yhdessä yhteis-

työkumppaniensa kanssa se lisää 

ihmisten turvallisuutta ympäristös-

sään.

Pekka Plathan

pääjohtaja
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Ilmatieteen laitos kasvattaa  
tietoisuutta ilmastonmuutoksesta

IlmaKeHäOsaaJana	IlmaTIeTeen	laITOKsen	TeHTäVänä	On	TuOTTaa	TIeTOa	Ilmas-

TOn	VaIHTeleVuudesTa	Ja	IlmasTOnmuuTOKsesTa	yHTeIsKunnan	KäyTTöön.	

VuOnna	2006	IlmasTOnmuuTOKseen	lIITTyVän	TuTKImusTyön	lIsäKsI	IlmaTIeTeen	

laITOs	OlI	aIemPaa	aKTIIVIsemPI	IlmasTOnmuuTOKsen	VIesTInnässä.

Ilmastojärjestelmä on muuttumas-

sa, ja ilmaston riskitekijät aihe-

uttavat yhä enemmän haittaa 

yhteiskunnan eri toiminnoille. otta-

malla ilmastotieto tehokkaasti huo-

mioon yhteiskunnan ja elinkeinoelä-

män päätöksenteossa näitä haittoja 

voidaan lievittää. tämä oli tausta-

ajatus espoossa heinäkuussa 2006 

järjestetyssä living with climate 

Variability and change: understan-

ding the uncertainties and mana-

ging the risks -ilmastokokouksessa.

noin 250 asiantuntijaa ja päät-

täjää 60 eri maasta kokoontui poh-

timaan, miten voidaan parhaiten 

tukea päätöksentekijöitä, joiden on 

ratkaistava ilmaston vaihtelevuuteen 

ja muutokseen liittyviä kysymyksiä 

yhteiskunnan eri osa-alueilla.

– erityisen ilmastoherkkiä aluei-

ta ovat maatalous ja elintarviketur-

vallisuus, veden riittävyys, terveys ja 

sairauksien torjunta sekä energian-

tuotanto, luettelee kokouksen koor-

dinaattori, ylimeteorologi jaakko 

Helminen.

kokouksen loppuasiakirja muis-

tutti, että ilmastotietoja olisi mah-

dollista hyödyntää aiempaa huo-

mattavasti tehokkaammin. 

– tähän päästäisiin parhaiten, jos 

säähän ja ilmastoon liittyvien riskien 

hallinnassa otettaisiin entistä parem-

min huomioon yhteiskunnan eri 

osa-alueiden erityistarpeet. lisäk-

si käyttöön on otettava globaalisti 

kunkin osa-alueen päätöksentekoon 

parhaiten soveltuvat meteorologi-

set ja muut menetelmät ja aineistot 

sekä asian hyvin hallitsevat laitok-

set ja henkilöt. tämä vaatisi, että eri 

osa-alueiden asiantuntijat ja päät-

täjät verkottuisivat entistä tehok-

kaammin, summaa jaakko Helminen 

kokouksen julkilausumaa.

– kokous muistutti, että tietojen 

saatavuus niitä riskienhallinnassa 

tarvitseville tulee varmistaa. myös 

aiheeseen liittyvää tutkimusta, työ-

välineitä ja toimintatapoja tulee 

edistää, jaakko Helminen luettelee.

kokous esitti yksimielisen toi-

veen, että sen suositukset otettaisiin 

Ilmastotieto mukaan päätöksentekoon

huomioon niin yk:n alajärjestöjen 

toiminnassa kuin muidenkin järjes-

töjen, päättäjien ja elinkeinoelämän 

toiminnassa kansallisella, alueellisel-

la ja kansainvälisellä tasolla.

tapahtuma oli osa maailman 

ilmatieteen järjestö wmo:n toimin-

taa, joka keskittyy yhteiskunnan 

tarpeisiin ilmastokysymysten käsit-

telemiseksi kaikilla tasoilla. suomen 

isännöimän konferenssin järjestä-

jänä oli Ilmatieteen laitoksen ja wmo:n 

lisäksi columbian yliopiston yhtey-

dessä toimiva Ilmaston ja yhteis-

kunnan kansainvälinen tutkimus-

laitos, IrI.

Suomessa järjestettyyn Living with Climate Variability and Change -kokoukseen osallistui 

noin 250 asiantuntijaa ja päättäjää 60 eri maasta.
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Muutoslähettiläitä ja materiaaleja kouluille

Joukko Ilmatieteen laitoksen 

meteorologeja ja muita asiantun-

tijoita kouluttautui ilmastonmuu-

toksen sananviejiksi. He osallistuivat 

euroopan unionin ja ktm:n Ilmas-

tonmuutoksen viestintäohjelman, 

kansalaisille suunnatun tee muutos 

-kampanjan lisäksi lukuisiin erityyp-

pisiin tilaisuuksiin. materiaalin vies-

tintäryhmälle valmisti Ilmatieteen 

laitoksen Ilmastotutkimus-ryhmä.

– lähettiläät vierailivat syksyn 

aikana yli 50 tilaisuudessa kerto-

massa ilmastonmuutoksesta ja sen 

seurauksista. kuulijoina on ollut 

esim. luonto-, liikenne-, energia- ja 

jätealan ihmisiä sekä kouluja, kertoo 

projektipäällikkö reija ruuhela. 

– Vastaanotto oli myönteinen ja 

kiinnostunut, ja tilaisuuksiin osallis-

tuneiden toimittajien kautta asialle 

tuli julkisuutta vielä enemmän.

Ilmatieteen laitos muisti tee 

muutos -kumppanina myös nuoria. 

se toteutti tee muutos -lyhytfilmin, 

joka vastaa tiiviissä muodossa ilmas-

Koulutusta toimittajille

Reija ruuhelan vetämänä ja 

osittain ktm:n ilmaston-

muutoksen viestintäohjel-

man rahoituksella toteutettiin myös 

ensimmäinen toimittajille suunnat-

tu ilmastonmuutoskoulutus. kaksi-

päiväinen Ilmasto muuttuu – kenen 

moka -koulutus käsitteli paitsi itse 

ilmastonmuutosta ilmiönä, myös 

ilmastopolitiikkaa sekä ilmastoasi-

oita päästökaupan ja teknologian 

näkökulmista. toimittajajärjestöt – 

suomen journalistiliitto sekä tiede-, 

ympäristö- ja taloustoimittajat – oli-

vat alusta asti mukana koulutuksen 

suunnittelussa.

– koska ilmastonmuutos oli ollut 

jo pitkään jatkuvasti esillä medias-

sa, oli ilmeinen tarve järjestää kou-

lutusta, joka vahvistaisi toimittajien 

valmiuksia kirjoittaa asiaan liittyvistä 

aiheista, reija ruuhela kertoo.

– Halusimme paitsi kehittää 

ilmastonmuutoskirjoittelun tasoa, 

myös helpottaa toimittajien ja asian-

tuntijoiden yhteistyötä selventämäl-

lä alaan liittyvää käsitteistöä ja tut-

kimuksia. ajan kanssa koulutus vai-

kuttaa varmasti myös kansalaisten 

tietoisuuteen ilmastonmuutoksesta, 

reija ruuhela uskoo.

saadun palautteen mukaan kou-

lutus oli tarpeellinen ja hyödyllinen. 

siksi Ilmatieteen laitos jatkaa ilmas-

tonmuutoskoulutusten järjestämis-

tä toimittajille jatkossakin. erilaisille 

käyttäjäryhmille profiloidulle kou-

lutukselle on tarvetta muutenkin, 

toimittajille suunnatun koulutuksen 

lisäksi vuoden 2006 aikana annettiin 

koulutusta mm. yhdyskuntasuunnit-

telijoille.

tonmuutosta koskeviin kysymyk-

siin. samassa yhteydessä Ilmatie-

teen laitos käänsi ja painatti wmo:n 

englanniksi tuottaman Ilmasto on 

meille tärkeä -lehtisen suomeksi ja 

ruotsiksi. lehtisessä käsitellään han-

kalaa asiaa nuorten ja lasten omal-

la kielellä, sarjakuvan keinoin. dvd 

ja sarjakuva ovat koulujen vapaassa 

käytössä.
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Harvinaisen lämmin vuosi päättyi 
huippuleutoon joulukuuhun

– Vuoden 2006 keskilämpötila oli 

kautta maan noin yhden asteen ver-

tailukauden 1971–2000 keskiarvoa 

korkeampi, kertoo ylimeteorologi 

anneli nordlund. – keskilämpötila 

vaihteli etelärannikon vajaasta seit-

semästä asteesta pohjois-lapin -0,7 

asteeseen. Vuosi sijoittui siis 15 läm-

pimimmän joukkoon yli sadan vuo-

den tarkastelukaudella, 1900-luvun 

alusta alkaen, nordlund määrittää.

KeSäKuuSTA AlKAen PoiKKe-

uKSelliSen lämminTä

– Vuosi alkoi leutona, mutta tam-

mikuun lopulta aina maaliskuun 

loppupuolelle asti koko maassa oli 

hyytävän kylmää, joskin aurinkoista, 

anneli nordlund kertoo.

– Huhtikuun alkupuolellakaan ei 

päästy keväisten ilmojen makuun 

maan eteläosassa, sillä lämpötila 

pysyi lähellä nollaa pilvisen sään joh-

dosta. Vasta loppukuussa kevätsää 

tuli vihdoin koko maahan.

Vuoden ensimmäiset helteet 

koettiin jo toukokuun alussa. koko 

toukokuun lämpimin päivä oli 7. tou-

kokuuta, kun salossa mitattiin 25,8 

astetta. Hellettä esiintyi kesän aika-

na maanlaajuisesti 59 päivänä. yli 

31 asteen hellepäiviä oli niin kesä-, 

heinä- kuin elokuussakin. – tämä on 

hyvin harvinaista. keskimäärin vain 

joka kymmenentenä kesänä saavu-

tetaan yli 30 astetta jokaisena kesä-

kuukautena, anneli nordlund kom-

mentoi.

kesäiset säät hiipuivat hitaasti 

vasta syyskuussa, jonka loppupuo-

POIKKeuKsellInen	VuOsI	anTOI	esImerKIn	sIITä,	mIlTä	TuleVaIsuuden	IlmasTO	

suOmessa	näyTTää,	elleI	IlmasTOnmuuTOsTa	KyeTä	HIllITsemään.	Kesä	OlI		

POIKKeuKsellIsen	KuIVa	Ja	HelTeInen.	lämPImän	VuOden	PääTTeeKsI	KOeTTIIn	

VIelä	ennäTysleuTO	JOuluKuu.	lOPPuVuOsI	TOI	muKanaan	TulVIIn	asTI	JOHTa-

neeT	runsaaT	saTeeT.
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lella kuitenkin mitattiin vielä lähes 

hellettä länsi-suomessa. lokakuun 

alussa jatkui ajankohtaan nähden 

lämmin sää. yöpakkaset ilmaantui-

vat lappiin pian puolenkuun jälkeen.

Ilmatieteen laitoksen mittaus-

ten mukaan terminen kasvukausi oli 

vähän tavallista pitempi, mutta läm-

pöoloiltaan ennätyksellinen. tehoi-

san lämpötilan summaa kertyi kaik-

kialla ennätysmäärä. termiset vuo-

denajat olivat pituudeltaan kaikkea 

muuta kuin tavanomaiset, kevät oli 

etelässä lyhyt ja kesä taas pitkä.

loka-marraskuun taitteessa val-

litsi terminen talvi (vrk:n keskiläm-

pötila alle nollan asteen) lähes koko 

maassa yli kahden viikon ajan. – sen 

jälkeen loppuvuosi olikin sitten poik-

keuksellisen leuto. terminen talvi 

alkoi etelärannikolla vasta tammi-

kuun 2007 puolenvälin jälkeen.

joulukuussa rikottiin ennätyksiä: 

kuukauden keskilämpötila oli koko 

maassa ennätykselliset 7–8 astetta 

vertailukauden 1971–2000 keskiar-

voa korkeampi.

– ääriarvolaskelman mukaan 

vastaavia keskilämpötiloja saavu-

tetaan nykyilmastossa pari kertaa 

vuosituhannessa. joulukuun 2006 

lämpöolot ovat 2000-luvun lopussa 

tuiki tavallisia, ellei ilmaston lämpe-

nemistä pystytä hillitsemään, anneli 

nordlund muistuttaa.

PoiKKeuKSelliSen KuivA 

KeSä, märKä loPPuvuoSi

paikallaan pysynyt korkeapaine teki 

kesästä 2006 maan etelä- ja länsi-

osassa sekä perämeren rannikolla 

kaikkien aikojen kuivimman. aurin-

ko paistoi kesällä suuressa osaa 

maata kolmanneksen keskimääräistä 

enemmän. kuivuus näkyi luonnossa, 

ja pohjavedet olivat matalalla. pisin 

yhtenäinen poutajakso, yhteensä 

neljä ja puoli viikkoa, koettiin mm. 

etelä-pohjanmaalla kauhavalla.

termisen kasvukauden sadesum-

ma vaihteli syyskuun lopussa alle 

160 millimetristä itäisimmän suo-

men yli 300 millimetriin. kuivimmilla 

alueilla kasvukauden sadekertymät 

jäivät siis vain noin puoleen keski-

määräisestä.

lokakuun runsaat sateet kaste-

livat maanpinnan, ja vesi täytti joet 

ja järvet kuivillakin alueilla. loka-

kuu olikin vuoden sateisin kuukau-

si. etelä-suomen sademäärät olivat 

2,5-kertaiset keskimääräiseen näh-

den.

lappiin satoi reilu ensilumi loka-

kuun loppupuolella. loka-marras-

kuun taitteessa oli useita pyryjä 

ja lähes koko maa peittyi lumeen. 

maan etelä- ja keskiosassa salpaus-

selän molemmin puolin kertynyt 

20–50 senttimetrin lumipeite oli 

ajankohtaan nähden poikkeukselli-

sen paksu. marraskuun loppupuolen 

hyvin leuto suojasää sulatti kuitenkin 

lumet etelä-lappia myöten.

– Vielä vuoden päättyessä maa 

oli täysin paljas lappeenranta–kok-

kola-linjan lounaispuolella, eikä 

Itä-suomessakaan ollut lunta kuin 

nimeksi, anneli nordlund toteaa.

 – Vain pohjois-lappi oli lähes 

puolimetristen hankien alla.

merellä koettiin koko vuoden 

aikana vain 14 myrskypäivää, kun 

niitä on keskimäärin 24 vuodessa. 

myös ukkosia, salamointia ja trom-

beja oli vuonna 2006 vähän.

Heinäkuun 10. päivän voimakkai-

siin ukkospuuskiin liittyi poikkeuk-

sellisen suuria rakeita, joista suurim-

mat olivat halkaisijaltaan 6,5 sentti-

metriä. näin suuria rakeita havaitaan 

jossain päin suomea keskimäärin 

kerran vuosikymmenessä.
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Helsinki-vantaa lentoasema (Kuukausikeskilämpötila, °C) Kemi-Tornio lentoasema (Kuukausikeskilämpötila, °C)

Helsinki-vantaa lentoasema (Kuukausisademäärä, mm) Kemi-Tornio lentoasema (Kuukausisademäärä, mm)

vuoden �006 lukuja

Vuoden	alin	lämpötila -43,6	°C 20.1.	Kittilä,	Pokka

Vuoden	korkein	lämpötila 32,1	°C 8.7.		Lammi,	Evo

Eniten	hellepäiviä 37 Suomusjärvi,	Taipale

Kesäkauden	viimeinen	hellepäivä 25,6	°C 27.8.	Kauhava

Pisin	terminen	kesä	tarkastelujaksolla	1961–2006	 160	vuorokautta Helsinki-Vantaa

Lokakuun	uusi	koko	maan	sademääräennätys	 228	mm Vihti,	Hiiskula

Kesän	(kesä–elokuu)	pienin	sademäärä 24	mm Simo	Maksniemi,	Ii	Yli-Olhava



% vuonna �006 % vuonna �00� % vuonna �004

Yhden	vuorokauden	lämpötilaennusteet	 87,1	 87,1	 84,7

Kahden	vuorokauden	lämpötilaennusteet 80,2	 80,2	 78,9

Sateen	yhden	vrk:n	ennusteet 88,4	 85,3	 84,4

Sateen	kahden	vrk:n	ennusteet	 82,1	 81,7	 77,9

Tuulivaroitusten	yhden	vuorokauden	ennusteet	 84,0 84,0 82,0	

Tuulivaroitusten	kahden	vuorokauden	ennusteet 80,6 80,3 78

Sääennusteiden osuvuudet 
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Sääpalvelu kiinnittää huomiota vaarallisiin säätilanteisiin

IlmaTIeTeen	laITOKsen	sääPalVelu	TuOTTaa	ValTaKunnallIseT	maa-	Ja	merIsää-

TIedOTuKseT	seKä	VarOITuKseT	IHmIsTen	Ja	yHTeIsKunnan	TOImInTaedellyTysTen	

TurVaamIseKsI.	laITOs	TuOTTaa	sääPalVeluITa	myös	VIranOmaIsIlle,	sIVIIlI-IlmaI-

lulle	seKä	PuOlusTusVOImIlle	Ja	ylläPITää	ValmIuTTa	POIKKeusOlOJen	Ja	nOr-

maalIaJan	HäIrIöTIlanTeIden	Varalle.

Ilmatieteen laitoksen sääpalvelut 

perustuvat korkeatasoiseen tut-

kimukseen ja testattuihin mene-

telmiin. ennusteiden asetetut laa-

tutavoitteet ylitettiin vuonna 2006. 

myös asiakkaat ovat tyytyväisiä saa-

miinsa palveluihin. Viranomaispal-

velujen asiakastyytyväisyysindeksi 

oli 3,9 (vuonna 2005: 3,9) asteikolla 

1–5.

turvallisuussään sääpäivystyksen 

vaarallisten säätilanteiden valmius-

päivystys toimi vuonna 2006 vaki-

tuisesti. Vaaraa aiheuttavassa sääti-

lanteessa valmiuspäivystäjä tehos-

taa tiedottamista pelastus- ja muille 

viranomaisille. Ilmatieteen laitos on 

mukana myös valtionhallinnon tilan-

nekuvajärjestelmässä, joka on luotu 

erityistilanteissa tapahtuvaa viran-

omaisten välistä nopeaa tiedonvaih-

toa silmälläpitäen.

lento- ja sotilassääpalvelu sai 

Ilmailuhallinnolta euroopan par-

lamentin ja neuvoston asetusten 

edellyttämän toimiluvan lennon-

varmistuspalveluiden tarjoamiseen 

lentosääpalveluiden osalta. Vuoden 

2007 alusta lukien ko. lupa edelly-

tetään siviili-ilmailun palveluntuot-

tajilta. saatu toimilupa on voimassa 

koko eu:n alueella. Ilmatieteen laitos 

tuottaa suomen ilmatilaan kaiken 

kansainvälisen ilmaliikenteen tarvit-

seman lentosääennuste- ja varoitus-

palvelun.
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Sääennusteiden laatua seurataan tiiviisti

suOmessa	On	arVIOITu	sääennusTeIden	KäyTTöKelPOIsuuTTa	KansaInVälIsel-

lä	mITTaPuulla	PITKään.	ennusTeeT	OVaT	KaIKKIen	laaTumITTareIden	muKaan	

ParanTuneeT	JaTKuVasTI.

– Ilmatieteen laitos on täyttänyt 

lähes kaikki sään ennustamiselle 

asetetut laatutavoitteet viime vuo-

sina. ennusteiden osuvuus on ylit-

tänyt 80 prosentin osuvuuden mm. 

lämpötilan, sateiden ja tuulien yhden 

ja kahden vuorokauden ennusteissa, 

vaikka tavoitteita on vuodesta toi-

seen nostettu. Vuonna 2006 tavoit-

teet saavutettiin erityisen hyvin, tur-

vallisuussääpalvelun päällikkö mari-

anne sågbom toteaa.

suomessa sään ennustaminen on 

haasteellista ja ennusteiden osuvuus 

vaihtelee sekä vuosien että vuoden-

aikojen välillä. suuntaus on kuitenkin 

jatkuvasti nousujohteinen.

– nykyään sään ennustettavuus 

ulottuu jo yli viikon päähän, kun 25 

vuotta sitten korkeintaan noin viiden 

päivän ennuste oli enää käyttökel-

poinen. ennustettavuus on parantu-

nut keskimäärin vuorokauden ver-

ran kymmenessä vuodessa. tämä 

on myös kansainvälinen tavoitetaso, 

kehittämispäällikkö pertti nurmi täs-

mentää.

suomessa on arkistoituna laaja ja 

kansainvälisesti merkittävä aineisto 

sääennusteita, mikä tekee mahdolli-

seksi verifioida eli arvioida niiden laa-

tua monipuolisesti. sääennusteiden 

laatua on seurattu järjestelmällisesti  

jo yli 25 vuotta.

– ennusteiden meteorologisen 

laadun arviointi on tärkeää myös 

uusien ennustusmenetelmien tie-

teellisen kehitystyön suhteen. Hyö-

dyntämällä monimuotoisia verifioin-

timetodeja on voitu osoittaa myös 

se, että jatkuvasti kehittyvät lasken-

nalliset säämallit ovat parantuneet. 

näin saatujen tietojen avulla kehitys-

tä voidaan luotsata eteenpäin, pertti 

nurmi tähdentää.

myös itse verifiointimenetel-

miä kehitetään jatkuvasti esimer-

kiksi maailman ilmatieteen järjestön 
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wmo:n työryhmien alaisuudessa. 

Ilmatieteen laitos on tässä kehitys-

työssä aktiivinen kumppani. – tällä 

hetkellä verifiointimenetelmiä kehi-

tetään seuraamaan mm. todennä-

köisyysennusteiden sekä ilmaston-

muutoksen myötä lisääntyvien sään 

ääri-ilmiöitä koskevien ennusteiden 

luotettavuutta.

Pohjois-Suomeen laadittujen erimittaisten lämpötilaennusteiden ennustusvirheiden kehitys 

vuodesta 1979 vuoteen 2006. Musta käyrä edustaa 12 tunnin, valkoinen käyrä 24 tunnin ja 

oranssi käyrä 48 tunnin päähän tehtyjä ennusteita. Nykyisin esimerkiksi kahden vuorokau-

den ennusteiden virhe on keskimäärin samalla tasolla (noin 2°c) kuin puolen vuorokauden 

mittaisten ennusteiden 1980-luvulla.
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Lentosääosaamiseen satsataan
	

IlmaTIeTeen	laITOKsessa	KäyTTöön	OTeTun	laaTuJärJesTelmän	myöTä	myös	

lenTO-	Ja	sOTIlassääPalVelun	OsaamIsTa	KeHITeTään	uudelle	TasOlle	HenKI-

lösTön	serTIfIOInTImeneTTelyn	aVulla.

Sään ennustaminen ilmaliiken-

teen tarpeisiin on yksi vaati-

vimmista meteorologin työ-

tehtävistä. Ilmatieteen laitoksessa 

kehitettiin vuonna 2006 uusi tapa 

järjestelmällisesti seurata henkilös-

tön osaamista. tarpeet määrittää ja 

kehittää henkilöstön osaamistasoa 

entistä paremmin havaittiin lento-  

ja sotilassääpalvelun Iso 9001:2000 

-laadunhallintajärjestelmän käyttöön-

oton myötä. sertifiointimenettelys-

sä lentosäämeteorologin tehtävään 

vaadittava osaaminen mitataan ja 

ammatillista kehittymistä seurataan. 

järjestelmä varmistaa suunni-

telmallisesti, että uudella meteoro-

logilla on tehtävien vaatima riittävä 

osaaminen ennen pääsyä itsenäi-

seen päivystystyöhön. tiedoista  

kertyy samalla kattava osaamisrekis-

teri, jonka avulla koulutusta voidaan 

suunnata tarpeiden mukaisesti ja 

tulevaisuuden kannalta tärkeimmille 

osaamisalueille.

– lentosääennustamista säätele-

vät enemmän erilaiset kansainväliset 

määräykset kuin muita sääpalvelui-

ta. siksi lentosäämeteorologit ovat 

osaamisen sertifioinnissa edelläkävi-

jöitä, sanoo tuotantopäällikkö Heikki 

juntti Ilmatieteen laitoksen lento- ja 

sotilassääyksiköstä.

– lentosään ennustamisessa 

ihmisen rooli on suurin. sääennuste-

mallit pystyvät vielä varsin huonosti 

ennustamaan lentosään kehittymis-

tä, ja sään vaikutukset lentoliiken-

teen turvallisuudelle ja taloudellisuu-

delle ovat merkittäviä, Heikki juntti 

korostaa.

Ilmatieteen laitoksen lento- ja 

sotilassääyksikkö on varautunut 

samalla myös eu:n single europe-

an sky (yhtenäinen eurooppalainen 

ilmatila) -asetuksiin. komission aset-

tamat yhteiset vaatimukset koskevat 

myös lentosääpalveluita. 

– asetusten myötä lentosääpal-

velujen tarjoajien pitää osoittaa, että 

osaaminen täyttää maailman ilma-

tieteen järjestön wmo:n asettamat 

vaatimukset, Heikki juntti toteaa.
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Sään ennustaminen lentoliikenteen tarpeisiin on yksi vaativimmista meteorologin työtehtävistä. Kuvassa Matti Heinonen (vas.)  

ja Kari Österberg.
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Jalankulkutiedote lunastanut paikkansa  
säävaroitusten joukossa
	

VuOden	2006	aIKana	JalanKulun	KelITIedOTTeeT	saIVaT	VIrallIsen	sääVarOI-

TuKsen	aseman	Ja	nIITä	aleTTIIn	TeHdä	myös	ruOTsIKsI.	PalVelu	laaJenTuI	

aHVenanmaalle.

– joka talvi noin 50 000 jalan-

kulkijaa liukastuu niin, että joutuu 

hakeutumaan lääkärin hoitoon. eni-

ten loukkaantuu keski-ikäisiä, mutta 

vakavimmin loukkaantuvat eläkeläi-

set. kuolemaan johtavia liukastumis-

tapaturmia tapahtuu vuodessa noin 

10–20, projektipäällikkö reija ruu-

hela tähdentää.

Ilmatieteen laitoksen jalankulku-

sää oli vuonna 2006 mukana miten 

pysyisin pystyssä? -kampanjassa. 

kampanjan tavoitteena on tuoda 

kansalaisten tietoon keinoja, joilla he 

itse voivat vaikuttaa tapaturmaris-

kiinsä. liukastumisten ennaltaehkäi-

sy säästäisi liikenne- ja viestintämi-

nisteriön työryhmän mukaan kym-

Ilmastonmuutoksen myötä jalan-

kulkijoille vaarallisimmat kelit 

lisääntyvät suurimmassa osassa 

maata. – mitä enemmän lämpötilat 

vaihtelevat nollan molemmin puolin, 

sitä enemmän liukastumistapatur-

mat lisääntyvät. liukastumistapatur-

mien ehkäisy ja jalankulun turvalli-

suuden parantaminen ovat tärkeitä 

myös siksi, että ilmastonmuutoksen 

hillitsemiseksi ihmisten tulisi kävellä 

yksityisautoilun sijasta, ylimeteoro-

logi sari Hartonen toteaa.

jalankulkijoiden onnettomuudet 

sattuvat erilaisissa säätilanteissa kuin 

autoilijoiden. liukastumisen kannalta 

pahin säätilanne on, kun jään päälle 

sataa vähän kuivaa lunta tai vettä.

menkertaisesti sairaanhoitokuluja.

jalankulkusää on esillä Ilmatie-

teen laitoksen www-sivuilla suomek-

si ja ruotsiksi sekä ylen maakunta-

radioissa, aluetelevisioissa ja teksti-

tV:n sääsivuilla.

Ilmatieteen laitos antaa jalankul-

kutiedotteen, kun kelin ennustetaan 

olevan jalankulkijalle erittäin liukas. 

tiedote tehdään aamulla ja iltapäi-

vällä, ja se annetaan maakunnittain. 

 jalankulkijoiden tulee varautua 

erittäin liukkaaseen keliin keskimäärin  

5–15 kertaa vuodessa.

Sari Hartosen (vas.) ja Reija Ruuhelan (oik.) mukaan jalankulkijalle vaarallisinta on, kun jäiselle jalkakäytävälle sataa kuivaa pakkaslunta tai 

vettä. Myös runsas, märkä lumisade voi tamppautua kadulla erittäin liukkaaksi.
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Kaupalliset sääpalvelut kasvavat edelleen

IlmaTIeTeen	laITOKsen	asIaKasPalVelu	TOImII	lIIKeTalOudellIsIn	PerusTeIn.		

se	JalOsTaa	sääTuOTTeITa	lIIKenTeen,	medIan,	KauPan	Ja	TeOllIsuuden		

KäyTTöön	seKä	suurelle	yleIsölle.

Asiakaspalvelu panosti vuonna 

2006 kansainvälistymiseen 

ja onnistui usealla sektorilla 

hankkimaan asiakkaita lähialueilta. 

mobiilipalvelut jatkoivat menestys-

tään. weatherman-palvelu valittiin 

paras mobiilipalvelu 2006 -kilpailus-

sa parhaaksi hyötypalveluksi.

liiketaloudellisesti hinnoitellun 

maksullisen palvelutoiminnan tulot 

kasvoivat ja markkinaosuus säilyi 

entisellään vuonna 2006. asiakas-

palvelun liiketoiminta tuotti 3,3 % 

ylijäämää. asiakastyytyväisyysin-

deksi parani entisestään lukuun 4,0 

(vuonna 2005: 3,9) asteikolla 0–5.



Meteorologin työkalut 
matkaavat maailmalle

alle maailmaan. työasema ja webbi-

tuotantokomponentti ovat käytös-

sä jamaikan ja trinidad&tobagon 

sääpalveluilla. sinne ne ovat pääty-

neet osana suomen ulkoministeri-

ön rahoittamaa sIds-jatkoprojektia. 

työasema on myyty mm. Itävaltaan.

– Ihan sellaisenaan tuotetta ei voi 

muualle pakata, vaan se vaatii räätä-

löintiä asiakkaan tilanteeseen ja järjes-

mm.	JamaIKalla	Ja	

TrInIdad&TObagOssa	

ennusTeTaan	sääTä	suO-

men	IlmaTIeTeen	laITOK-

sessa	KeHITeTyn	meTeO-

rOlOgIsen	TuOTanTOJär-

JesTelmän,	SMArTMETIn,	

aVulla.

– smartmetin avulla meteorologi 

jalostaa ensin säämalli-, tutka-, satel-

liitti- ja havaintodatan synteesinä 

ennusteen. lopuksi automaattituo-

tanto generoi ennusteesta tuotteita 

mm. internetiin, mobiililaitteisiin ja 

lehdistölle, kuvaa prosessia asia-

kaspalvelun tuotekehityksen vetäjä 

mikko rauhala.

järjestelmä tuottaa tekstiä auto-

maattisesti numeerisesta datasta. 

tekstin voi myös muuttaa puhesyn-

tetisaattorilla puheeksi. kun asiakas 

soittaa palveluun ja määrittää pos-

tinumerolla paikkakunnan, syntyy 

editoidusta datasta teksti. tekstistä 

smartmet generoi selkeää puhetta, 

joka siirtyy automaattisesti operaat-

torille ja asiakkaan kuultavaksi.

suomalaisen meteorologin työ-

välinettä on nyt myyty myös muu-

telmään, mikko rauhala muistuttaa.

smartmet on usean Ilmatie-

teen laitoksen yksikön yhteistyön ja 

ammattitaidon tulos. järjestelmän 

alkuosa, meteorologin editori, on 

ollut Il:ssä käytössä vuodesta 1998. 

nyt Ilmatieteen laitoksessa on työn 

alla jo täysin uuden sukupolven tuo-

tantojärjestelmä, sIsu.

Ilmatieteen laitoksen henki-

lökunta koulutti kollegoitaan 

Trinidad&Tobagossa. Yläkuvassa 

istumassa Marko Pietarinen (vas.) 

ja Mikko Parviainen. Alhaalla vas. 

Mikko Rauhala, oikealla keskellä 

Natalia Pimenoff.
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Salamapalvelua kehitetään yhteistyössä asiakkaan kanssa
salamaPalVelun	aVulla	asIaKas	TIeTää,	mInne	salama	On	IsKenyT	Ja	PysTyy	

HälyTTämään	KOrJausmIeHeT	OIKeaan	PaIKKaan.

Ilmanet on Ilmatieteen laitoksen 

asiakaspalvelun internet-välitys-

kanava erilaisille sääpalveluille. 

sen välityksellä toimitetaan kesä-

kaudella esimerkiksi salamapalvelua, 

joka paikantaa salamaniskut salama-

anturiverkoston avulla reaaliajassa 

zoomattavin karttapohjin ja kertoo 

niiden iskuajan- ja paikan sekä voi-

makkuuden. palvelukokonaisuudes-

sa on mukana myös muuta sääpal-

velua, kuten meteorologin tekemiä 

erilaisia sääennusteanimaatioita.

salamapalvelu on minkä tahansa 

verkkovalvomon työkalu. palvelun 

avulla asiakkaat pystyvät ennakoi-

maan ukkosia sekä paikantamaan 

salaman aiheuttaman vian tarkasti, 

jopa muutaman sadan metrin tark-

kuudella. näin korjaustoimiin pääs-

tään nopeasti.

– koska salamatieto myös arkis-

toidaan, salamapalvelua voi hyö-

dyntää jälkikäteenkin, jos on tar-

peen selvittää aiempia vikatilanteita, 

yhteyspäällikkö timo laine asia-

kaspalvelusta kertoo. Hän koros-

taa, että salamapalvelua kehitetään 

vuosittain jatkuvassa yhteistyössä 

asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden 

mukaan.

salamapalvelu perustuu pohjois-

maiseen salamahavaintoyhteistyö-

hön ja yhteensä 30 salama-anturiin, 

joista kahdeksan sijaitsee suomessa. 

– salamapalvelua ei olisi olemas-

sa ilman Ilmatieteen laitoksen kan-

sainvälistä ja eri yksiköiden välistä 

hyvää ja tiivistä yhteistyötä. palve-

lua varten tarvitaan tieteellistä sala-

matutkimusta, jolla on pitkä perin-

ne Ilmatieteen laitoksessa. tehdyn 

salamatutkimuksen perusteella on 

esimerkiksi osattu hankkia oikean-

laiset havaintovälineet salamaha-

vaintotekniikan kehittyessä. kaiken 

tämän osaamisen ja datan ostamme 

Ilmatieteen laitoksen asiantuntijoilta, 

jotta voimme palvella asiakkaitam-

me hyvin, timo laine toteaa.

Salamapalvelun ovat kehittäneet yhteystyössä Ilmatieteen laitoksen Asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotekehittäjät sekä Ilmatieteen laitoksen 

tutkimuksen ja havaintotekniikan salama-asiantuntijat. Kuvassa vas. Timo Laine, Jussi Haapalainen, Antti Westerberg, Antti Mäkelä ja Tapio 

Tuomi.
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Ilmakehätutkimuksesta hyötyä yhteiskunnalle ja yksilölle
IlmaKeHäTuTKImus	TeKee	maHdOllIseKsI	ennusTaa	sääTä	Ja	sen	erI	IlmIöITä	yHä	

ParemmIn.	PääTTäJäT	Ja	elInKeInOelämä	saaVaT	TIeTOa	mm.	IlmasTOnmuuTOsTa	

Ja	IlmanlaaTua	KOsKeVIen	KysymysTensä	TueKsI.

Ilmatieteen laitos toimii tiiviissä 

yhteistyössä koti- ja ulkomaisten 

yliopistojen sekä tutkimuslaitos-

ten kanssa. laitoksen ilmanlaadun ja 

ilmastomuutoksen tutkijoita kuuluu 

suomen akatemian, eu:n sekä poh-

joismaisiin tutkimuksen huippuyk-

siköihin. puitesopimus yhteistyöstä 

kuopion yliopiston kanssa laadittiin 

syksyllä 2006. Ilmatieteen laitoksen 

ja Helsingin yliopiston fysikaalisten 

tieteiden laitoksen yhteinen kumpu-

lan avaruuskeskus aloitti toimintansa 

vuoden alussa. keskuksessa toteute-

taan pitkäjänteisiä avaruuslaitehank-

keita ja kehitetään suomalais-venä-

läisiä yhteistyöhankkeita maan ja 

marsin ilmakehän kartoitukseen.

laitoksen tutkimusyksikkö työs-

kentelee seitsemässä määräaikaises-

sa tutkimusohjelmassa:

meteorologisen tutkimuksen 

yksikkö tekee sääpalvelua tukevaa 

tutkimusta. osana kansainvälistä 

verkostoa se kehittää mm. ilma-

kehän ilmiöiden mallintamiseen 

perustuvaa HIrlam-järjestelmää. 

Ilmakehän ja ilmanlaadun asiantun-

tijapalveluita yksikkö tarjoaa sekä 

suomeen että ulkomaille.

ilmasto ja globaalimuutos 

-yksikkö tuottaa suomen ilmastoti-

lastot. yksikön tehtävänä on myös 

mallittaa ilmastojärjestelmiä ja tutkia 

ilmastoa, kasvihuonekaasuja ja pien-

hiukkasten ja ilmaston vuorovaiku-

tusta.

ilmanlaadun tutkimusyksikkö 

seuraa suomen ilmanlaatua taus-

ta-alueiden mittauksin, jotka ovat 

osana useita kansainvälisiä seuran-

taohjelmia. yksikön akkreditoitu 

kemian laboratorio toimii kansallise-

na vertailulaboratoriona.

Avaruus ja yläilmakehä -yksikön 

tutkimusaluetta ovat avaruussää, 

maan lähiavaruus, revontulet sekä 

muiden planeettojen ja komeettojen 

avaruusympäristöt. yksikkö toimii 

laajalla alueella laitteiden suunnitte-

lusta ja rakentamisesta havaintotu-

losten hyödyntämiseen.

Kaukokartoitusyksikkö tutkii 

ilmakehää kaukokartoitusmenetel-

min: satelliittien, tutkien ja otsoni-

luotausten mittauksin. yksikkö on 

mukana kaukokartoituskehityksessä 

laitteiden suunnittelusta lopputuot-

teiden kehittämiseen.

lapin ilmatieteellinen tutkimus-

keskus tekee arktiseen globaali-

muutokseen liittyvää ilmakehätutki-

musta ja havainnointia. sodankylän 

satelliittipalvelukeskus tarjoaa laajat 

satelliittidatan vastaanotto-, proses-

sointi- ja arkistointipalvelut suoma-

laisille ja kansainvälisille asiakkaille.

Kuopion yksikkö tekee erityi-

sesti pienhiukkas- ja pilvitutkimusta 

sovelluskohteinaan ilmastonmuutok-

sen ennustaminen ja ilmanlaatu.

vuosi �006 �00� �004 

Tohtorinväitöskirjoja 7 7 5

Kansainvälisesti	ennakkotarkastettuja	julkaisuja 178 173 133

Julkaisuaktiivisuusindeksi 10	355 10	384 8	549
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ilmATieTeen lAiToKSen  

TuTKimuKSen PAinoPiSTe-

AlueeT ovAT

• sää ja turvallisuus

• ilmastonmuutos ja siihen sopeu-

tuminen

• ilmakehän vaikutukset ympäris-

töön ja ihmisiin

• avaruus ja kaasukehät.

eSimerKKejä eriKoKoiSiSTA 

HAnKKeiSTA eri PAinoPiSTe-

AlueilTA

Sää jA TurvAlliSuuS

• kaupunkitulvien varoitusjärjes-

telmän ennusteiden tarkkuutta, 

laatua ja ajantasaisuutta kehite-

tään maa- ja metsätalousminis-

teriön rahoittamassa hankkeessa.

• keski-euroopasta suomeen kul-

keutuvien pienhiukkasten määriä 

ennustetaan laitoksessa kehite-

tyllä mallilla, joka seuraa tärkeim-

pien pienhiukkasten pitoisuuksia 

koko euroopan alueella.

• testbed-yhteishankkeessa seura-

taan säätutkan, salamahavainto-

jen ja sääsatelliittien avulla pää-

kaupunkiseudulla esiintyviä kau-

punkimittakaavan sääilmiöitä.

• lentoliikenteen tarpeisiin tutki-

taan ja kehitetään menetelmiä 

jäätävien olosuhteiden ennusta-

miseksi.

ilmAKeHän vAiKuTuKSeT 

ymPäriSTöön jA iHmiSiin

• eu:n direktiivin edellyttämiä elo-

hopea-, raskasmetalli- ja poly-

syklisten aromaattisten hiilivety-

jen (paH-yhdisteiden) pitoisuus-

mittauksia valmistellaan.

• Ilmanlaadun www-portaali val-

mistuu kevään 2007 aikana. eri 

toimijoiden ilmanlaatutiedon 

kokoava portaali parantaa oleel-

lisesti ilmanlaatutiedottamista.

• ylä-lapissa tehdään ilmanlaatu-

mittauksia osana ympäristömi-

nisteriön hanketta. tuloksia hyö-

dyntävät tiedeyhteisön lisäksi 

myös paikalliset ympäristöviran-

omaiset sekä luonto- ja luonnon-

tuoteyrittäjät.

• puun pienpolton vaikutuksia 

ilmanlaatuun tutkitaan.

• säteilyn vaimenemista ilman 

pienhiukkasten myötä tutkitaan 

mm. selvittämään lasersäteen 

kulkeutumista ilmakehässä sekä 

satelliittipohjaisten kuvantamis-

menetelmien vaatimia ilmakehä-

korjauksia.

ilmASTonmuuToS jA SiiHen 

SoPeuTuminen

• suomen ilmastonmuutosskenaa-

riot päivitetään Ipcc:n neljännen 

arviointiraportin ilmastomalliai-

neistojen avulla.

• tutkitaan sateen alueellista 

jakaumaa suomessa ja sääsuu-

reiden ääriarvojen havaittuja 

toistuvuusaikoja nykyilmastossa.

• entistä tarkempi aerosolihiukkas-

ten kokojakaumien kuvaus on lii-

tetty osaksi ilmastomallia.

• pallaksen gaw-asemalla mita-

taan metaanin ja typen kiertoa 

sekä vedyn esiintymistä ilmake-

hässä.

• yhdessä terveysalan tutkijoiden 

kanssa selvitetään sään ja ilmas-

ton, kuten lämpötilan ja auringon 

paisteen määrän terveysvaiku-

tuksia.

• useiden yritysten kanssa tehtä-

vässä yhteishankkeessa selvite-

tään uV-säteilyn ja maanpinnan 

otsonin vaikutuksia eri materiaa-

lien ikääntymiseen.

• kansainväliseen polaarivuoteen 

osallistutaan hankkeella, jossa tut-

kitaan globaalimuutosta polaari-

alueiden keski-ilmakehässä.

• pilvien syntyyn liittyviä meka-

nismeja, erityisesti kaupungin 

ilmansaasteiden vaikutusta, tut-

kitaan vertaamalla puijon tornin 

ja pallastunturin mittauksia.

AvAruuS jA KAASuKeHäT

• maan säteilytasapainoon liittyvä 

tutkimus tähtää jää- ja lumipeit-

teen laajuudessa tapahtuvien 

muutosten ja niiden ilmastovai-

kutusten seurantaan.

• uusia, tarkkaa paikannustietoa 

tarvitsevia sovelluksia varten tut-

kitaan ilmakehän yläosan gps-

paikannussignaaliin aiheuttamia 

häiriöitä.

• uusittu revontulikameraverkko 

tuottaa havaintoaineistoa ava-

ruusilmaston ja avaruussään tut-

kimukseen.

• kaasu- ja sähköverkkoihin liitty-

vien kansainvälisten projektien 

raportit valmistuivat ja yhteistyö-

hankkeita toteutettiin alan suo-

malaisen ja kanadalaisen teolli-

suuden kanssa.

• sähköpurje on uusi keksintö, 

jossa aurinkotuulta käytetään 

avaruusalusten “polttoaineena”. 

kehitystyö jatkuu lähivuosien 

ajan tutkimuslaitos- ja teollisuus-

yhteistyönä.

• eumetsatin tukemassa projek-

tissa kehitetään satelliittituottei-

ta, joilla voidaan seurata otso-

nitason, aerosolien ja kemiallis-

ten pitoisuuksien sekä uV-tason 

globaalia vaihtelua pitkällä aika-

välillä. tuotteista kerätään myös 

aikasarja arkistoon myöhempiä 

tutkimuksia varten.
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Indo-Aasian saastepilvi haastaa aerosolitutkijan

IndO-aasIan	ylle	muOdOsTuu	saTeeTTOmana	KauTena	VuOsITTaIn	ValTaVa,	PIen-

HIuKKasIsTa	KOOsTuVa	saasTePIlVI.	sen	VaIKuTusalueella	asuu	ylI	50	PrOsenT-

TIa	maaIlman	VäesTösTä.	IlmaTIeTeen	laITOs	PyrKII	selVITTämään,	mITä	PIlVI	

sIsälTää	Ja	mIllaIsIa	VaIKuTuKsIa	sIllä	On	mm.	IHmIsTen	TerVeydelle.

Intia on yksi maista, jossa Ilma-

tieteen laitos tekee kehitysyh-

teistyötä. ulkoministeriön ja eu:n 

rahoituksella Ilmatieteen laitos mit-

taa Indo-aasian saastepilven koos-

tumusta. tavoitteena on luoda 

ainutlaatuinen aikasarja saastepilven 

fysikaalisista ja kemiallisista ominai-

suuksista.

Fossiiliset polttoaineet ovat Inti-

assa iso ongelma. – kaksitahtikul-

kuneuvoja ja pienpolttoa on todella 

paljon, ja asenteissa on parantami-

sen varaa. kun saastepilven synty 

tunnetaan, asennemuutoksen kautta 

voidaan vaikuttaa myös ilmanlaadun 

ongelmiin, Ilmatieteen laitoksen eri-

koistutkija Heikki lihavainen uskoo.

Intialaisen terI-instituutin kanssa 

tehtävän yhteistyön avulla paikal-

lisille asiantuntijoille luodaan mah-

dollisuudet tehdä itsenäisesti aero-

solimittauksia ja tuottaa tutkimusta, 

jota voidaan käyttää mm. paikallisen 

päätöksenteon tukena. Ilmatieteen 

laitokselta on siirretty Intiaan sää-

asema sekä laitteita, jotka mittaavat 

mm. hiukkasen massaa, hiukkasten 

kokojakaumia ja optisia ominaisuuk-

sia. dataa seurataan jatkuvasti, ja 

huoltokäyntejä Intiaan tehdään noin 

kolme vuodessa.

Vuonna 2006 käyttöön vihitty 

Himalajan asema sijaitsee kaukana ns. 

suurista päästölähteistä. – tällaisten 

tausta-alueiden ilmanlaatu on myös 

tunnettava, jotta voidaan määrittää, 

mikä on ihmisen osuus pilven muo-

dostumiseen, lihavainen selvittää.

Himalajan mittauksia tehdään 

ainakin vuoteen 2009. Vuonna 2007 

Ilmatieteen laitos perustaa mitta-

usaseman myös delhiin. asema on 

osa eu-rahoitteista eucaarI-aero-

solitutkimushanketta, jonka laajas-

sa mittausohjelmassa Ilmatieteen 

laitos vastaa mm. Intian osuudesta. 

eucaarIn päätavoite on pienentää 

epävarmuutta aerosolien ilmastovai-

kutuksissa ja selventää yhteyttä ant-

ropogeenisten aerosolien ja alueelli-

sen ilmanlaadun välillä. siihen osal-

listuu tutkimuslaitoksia 25 maasta, ja 

hanke kestää vuoteen 2010.

Ilmatieteen laitos tekee yhteistyötä Intian 

johtavan ilmastontutkimuslaitoksen, TERIn 

kanssa. Vasemmalta tohtori Panwar, Ilmatie-

teen laitoksen tutkimusjohtaja Yrjö Viisanen, 

projektin päällikkö Heikki Lihavainen,  

WMO:n kehitysyhteistyöjohtaja Petteri Taa-

las sekä TERIn varajohtaja Leena Srivastava.
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Satelliittidataa vastaanotetaan reaaliaikaisesti

OmI-HanKe	KäynnIsTyI	KansaInVälIsenä	laITeraKennusHanKKeena.	sIITä	KeH-

KeyTyI	näyTTäVä	demOnsTraaTIO	maHdOllIsuuKsIsTa,	JOITa	KauKOKarTOITus	

TarJOaa	IlmaKeHän	Ja	ymPärIsTön	seuranTaan.

OmI (ozone monitoring 

Instrument) on ilmakehän 

kemiallista koostumusta 

mittaava laite, jonka suomi ja alan-

komaat toimittivat nasan eos-

aura satelliittiin. omIn mittauksia 

vastaanotetaan lapin ilmatieteelli-

sessä tutkimuskeskuksessa reaaliai-

kaisesti satelliitin ylilennon aikana. 

sen data prosessoidaan välittömäs-

ti, ja tulokset julkaistaan karttakuvi-

na internetissä.

– omI-hanke käynnistyi 90-

luvun lopulla tekesin rahoittamana. 

Vuonna 1998 Ilmatieteen laitos tuli 

mukaan koordinoimaan laiteraken-

nus- ja tiedehanketta, johon osallis-

tui tutkimuslaitoksia ja teollisuusyri-

tyksiä suomesta, alankomaista ja 

yhdysvalloista, kertoo erikoistutkija 

aapo tanskanen.

aura-satelliitti ja omI sen muka-

na laukaistiin radalleen kesällä 2004. 

omIn mittaukset ovat osoittautu-

neet tarkoiksi ja luotettaviksi: omIa 

pidetään nyt tärkeimpänä otsoniker-

roksen tilaa mittaavana laitteena.

keväällä 2006 Ilmatieteen laitos 

julkaisi reaaliaikaisen sovelluksen, 

jonka avulla jo 15 minuutin kuluttua 

eos-auran ylilennosta julkaistaan 

havainnollinen kartta otsonikerrok-

sen paksuudesta pohjois-euroopan 

yllä sekä arvio maanpinnalle saa-

puvan uV-säteilyn määrästä. ajan-

tasaista tietoa voidaan hyödyntää 

tutkimuksessa ja sääennusteiden 

mallilaskelmissa. kuvat kertovat 

käyttäjälle myös uV-suojaustarpeesta.

– onnistuneesta laitehankkees-

ta tuli myös näyttävä teknologiade-

monstraatio: toteutettiin satelliittiha-

vaintoihin perustuva reaaliaikainen 

sovellus, jossa toimiva ketju hallitaan 

alusta loppuun, aapo tanskanen 

kuvaa.

– Vastaavaa järjestelmää voitai-

siin hyödyntää myös mm. ilman-

laadun, metsäpalojen, tulvien tai 

luonnonkatastrofien reaaliaikaiseen 

seurantaan. satelliiteilla on tulevai-

suudessa entistä merkittävämpi 

rooli ympäristön monitoroinnissa, 

tanskanen uskoo.

OMI-projektissa ovat olleet mukana Ilmatieteen laitokselta mm. Anssi Mälkki, Anu Määttä, Seppo Hassinen, Aapo Tanskanen  

ja Johanna Tamminen.



�0 	 I LMATIETEEN	LAITOS	2006

Lapin ilmatieteellinen tutkimuskeskus on  
tärkeä satelliittiaineistojen vertailupaikka
laPIn	IlmaTIeTeellIsesTä	TuTKImusKesKuKsesTa	On	muOdOs-

Tumassa	POHJOIsTen	alueIden	JOHTaVa	saTellIITTIaIneIsTO-

Jen	KalIbrOInTI-,	ValIdOInTI-	Ja	TuTKImusalue.

Ilmatieteen laitoksen lapin ilma-

tieteellinen tutkimuskeskus tuot-

taa monipuolista ja tarkkaa tietoa 

ilmakehästä, ilmastosta ja ympäris-

töstä. mahdollisimman tarkkaa pai-

kallista mittaustietoa tarvitaan, jotta 

eri satelliittien kautta saatavien kau-

kokartoitustietojen paikkansapitä-

vyys erilaisissa ilmasto-olosuhteissa 

voidaan varmistaa. kaukokartoitus-

aineistoja ei ole pystytty aiemmin 

hyödyntämään tehokkaasti juuri riit-

tävän laadukkaan vertailuaineiston 

puuttuessa.

sodankylässä vertailuaineistoa 

tuotetaan erilaisten paikan päällä 

tehtävien ilmakehäluotausten, eri-

koistuneiden tutkimusasemamit-

tausten ja maanpintahavaintojen 

avulla. esimerkiksi lokakuussa 2006 

laukaistun maan napoja kiertävän 

sääsatelliitin, metopin, aineistot var-

mennetaan sodankylässä. metopin 

validointia ja kalibrointia varten tutki-

muskeskuksessa tehdään useita eri-

laisia mittauksia kevään 2007 aika-

na. esimerkiksi ilmakehäluotauksia 

ajoitetaan samanaikaisesti metopin 

ylilentojen kanssa. 

     – pohjois-euraasian mannerilmas-

toa ja ekosysteemiä ajatellen sodan-

kylä on ainoita mahdollisia tutkimus-

paikkoja riittävän pohjoisessa, lapin 

ilmatieteellisen tutkimuskeskuksen 

johtaja jouni pulliainen toteaa.

– sodankylä on parhaiten varus-

tettu mittaus- ja havaintopaikka 

pohjoisella alueella ja siinä mieles-

sä ainutlaatuinen koko maailmassa. 

meillä tehdään mm. aerosoli-, otso-

ni- ja uV-tutkimusta, seurataan hiili-

dioksidin kiertoa ja mitataan lumi-

peitteen vaikutusta ilmastoon.

sodankylän tulokset eivät koske 

vain suomea, vaan alueelta kerättä-

vä mittausaineisto on koko maapal-

lon ilmaston ja ilmakehän toiminnan 

kannalta keskeistä.

– pohjois-suomella on tärkeä 

merkitys globaalissa ilmastotutki-

muksessa. tämän takia sekä histo-

riallisia että uusia mittausaineistoja 

halutaan antaa avoimesti tutkijoiden 

käyttöön tarkoitusta varten kehi-

tettyjen verkkosivujen kautta, jouni 

pulliainen kiteyttää.

Timo Pirttijärvi seuraa satelliittien kautta tulevan aineiston vastaanottoa. 

Kaukokartoitusaineiston paikkansapitävyys voidaan varmistaa mm. ilma-

kehäluotausten avulla.
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Venus Express tuo tietoa  
Venuksen ilmakehästä
VenuKsen	IlmaKeHän	TuTKImInen	TuOTTaa	TIeTOa	

sIITä,	mIllaIseKsI	maanKalTaIsen	PlaneeTan	Ilma-

KeHä	VOI	KeHITTyä	VuOsImIlJOOnIen	Kuluessa.

Venuksen ilmakehää ja lähiava-

ruutta tutkiva Venus express 

-luotain saavutti Venuksen 

11.4.2006. Ilmatieteen laitos on ollut 

suunnittelemassa ja rakentamassa 

luotaimen aspera-4-hiukkasmitta-

laitetta ja vastaa mittalaitteen pää-

tietokoneen ja käyttöjärjestelmän 

toiminnasta. laite mittaa Venuksen 

ilmakehän eroosiota tai häviötä ava-

ruuteen.

aspera-4 on aspera-hiukkas-

instrumenttiperheen neljäs jäsen. 

kolme ensimmäistä instrumenttia on 

suunniteltu marsin yläilmakehän ja 

lähiavaruuden ilmiöiden tutkimuk-

seen. mars expressin aspera-3-

instrumentti mittaa parhaillaan mar-

sia; näin yläilmakehän hiukkaspaosta 

saadaan tuloksia samanaikaisesti 

kahdelta maan naapuriplaneetalta.

– mittaukset lisäävät tietoamme 

Venuksen ja muiden maankaltaisten 

planeettojen ilmakehistä ja niiden 

kehityksestä. Venuksen kuumuus ja 

marsin kylmyys tarjoavat vertailu-

kohdan maalle, sanoo akatemiatut-

kija esa kallio Ilmatieteen laitoksen 

avaruustutkimuksesta. 

– Venuksen ilmakehän ja muiden 

ympäristöolojen arvioidaan olleen 

aikoja sitten lähes maan kaltaiset. 

Venuksessa kasvihuoneilmiö on kui-

tenkin nostanut lämpötilaa lähes 

500 astetta ja elämän edellytykset 

ovat tuhoutuneet. Venus ja mars 

tarjoavat siis ääriesimerkkejä siitä, 

mihin suuntaan planeettojen ilma-

kehä voi kehittyä, esa kallio sanoo.

Ilmatieteen laitosta kiinnostaa 

esa kallion mukaan erityisesti se, 

miten aurinko vaikuttaa maankal-

taisten planeettojen yläilmakehiin ja 

ilmakehien kehitykseen. – Venuksen 

tutkimuksen avulla pyritään myös 

ymmärtämään paremmin maan kas-

vihuoneilmiötä.

Ilmatieteen laitos osallistuu mis-

sioon myös aspera-4-mittausten 

tulkintaa varten kehitettyjen glo-

baalien tietokonesimulaatioiden 

avulla. Ilmatieteen laitoksella kehi-

tetyn numeerisen tietokonemallin 

avulla saadaan kolmiulotteinen kuva 

Venuksen lähiavaruuden plasma-

prosesseista. ensimmäisiä tuloksia 

on lähetetty kansainvälisiin tiede-

lehtiin tammikuussa 2007.

euroopan avaruusjärjestö esan 

Venus express on ensimmäinen 

eurooppalainen planeettaluotain, 

joka on tutkinut Venusta. aspe-

ra-mittalaite on mittavan kansain-

välisen konsortion työn tulos. kon-

sortioon kuuluu kaiken kaikkiaan 11 

maata ja 16 tutkimuslaitosta.

Venus Express tutkii planeettaa kahden Venus-päivän  

eli 486 Maan päivän ajan.
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Metsäpalosavut tunnistettiin nopeasti

IlmaTIeTeen	laITOs	TunnIsTI	VenäJälTä	saaPuneeT,	

PIenHIuKKasPITOIsuuKsIa	ennäTysluKemIIn	nOsTaT-

TaneeT	saVuT	nOPeasTI.	nIIden	eTenemInen	PysTyT-

TIIn	ennusTamaan	läHes	reaalIaIKaIsesTI	muuTaman	

Kymmenen	KIlOmeTrIn	TarKKuudella.

Kaakkois- ja itätuulet toivat 

elokuussa 2006 suomeen 

useaan otteeseen savua Venä-

jän ja Viron metsäpaloalueilta. Ilma-

tieteen laitoksen mittausten mukaan 

pienhiukkaspitoisuudet nousivat 

savuepisodin aikana ennätyskorkeal-

le. suurimmillaan pitoisuus (pm
2.5

) oli 

itärajan tuntumassa Virolahdella lähes 

150 mikrogrammaa kuutiometrissä 

ilmaa (µg/m3), kun maailman terveys-

järjestö wHo:n ohjearvo on 25 µg/m3. 

savut aiheuttivat erilaisia ärsytys- ja 

terveysoireita herkillä väestöryhmillä 

sekä todennäköisesti  myös ennenai-

kaisia kuolemantapauksia.

Ilmatieteen laitos pystyi nopeasti 

tunnistamaan ja tiedottamaan savu-

jen alkuperän ja hiukkasten koostu-

muksen. laitos myös ennusti savu-

jen liikkeitä paikallisesti muutaman 

kymmenen kilometrin ja ajallisesti 

noin tunnin tarkkuudella.

luotettava kuva savupäästö- 

jen lähteistä ja tilanteen kehitty-

misestä syntyy monenlaisen osaa-

misen yhdistelmänä. onnistuneen 

yhteistyöketjun alkupäässä toimii 

pitoisuuksia seuraava sääpalvelun 

meteorologi, joka hälyttää muut 

asiantuntijat, jos ilmanlaadun epi-

soditilanteeseen ollaan joutumassa. 

tutkijoiden yhteistyö oli tiivistä:

– savupäästöjen arvioimisen 

lähtötiedot saatiin satelliittikuvis-

ta. satelliittien tuottama tieto sijoi-

tettiin leviämismalliin, joka käyttää 

sääennusteen tietoja ja lisää siihen 

arvion saasteiden leviämisestä. näin 

pystyimme arvioimaan, kuinka pal-

jon tietyn lämpötilan metsäpalo 

tuottaa hiukkasia ja mihin savupil-

vi liikkuu lähivuorokausien aikana, 

kuvaa prosessia ryhmäpäällikkö ari 

karppinen.

– kumpulan kaupunki-ilman mit-

tausasema tuottaa lähes tosiaikaiset 

tiedot pienhiukkasten kemiallisista ja 

fysikaalisista ominaisuuksista. Hiuk-

kasten koostumuksen perusteella 

voitiin heti tunnistaa, että savut oli-

vat metsäpaloista peräisin, kertoo 

tutkimusprofessori risto Hillamo.

– loppupäässä kuvaan astuivat 

vielä teknisten palvelujen osaajat, 

jotka jalostivat tiedot internetiin. 

tehokas apuväline savujen levinnei-

syyden analysoimiseen on ilmanlaa-

dun www-portaali. sen kautta saa-

daan lähes reaaliaikaisesti käyttöön 

kaikkien maamme ilmanlaadun taus-

ta-asemien tiedot, kommentoi ryh-

mäpäällikkö Virpi tarvainen. 

– lisäksi käytössämme on 

sIlam-malli, joka on ainoa saatavilla 

oleva laskentamenetelmä euroopas-

sa metsäpalojen savujen leviämisel-

le, täydentää onnistumiselementtejä 

ilmanlaadun tutkimuksen päällikkö 

jaakko kukkonen.

tulevaisuudessa tavoitteena 

on syventää tutkimusta ja kehittää 

mallia niin, että sen avulla savuis-

ta voitaisiin varoittaa luotettavasti 

jo etukäteen. operatiivisen savujen 

ennakkovaroitusjärjestelmän raken-

tamiseen tarvitaan kuitenkin vielä 

lisäresursseja.
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Ilmatieteen laitos vaikuttaa 
Makedonian ilmanlaatuun

IlmaTIeTeen	laITOs	On	muKana	KeHITTämässä	maKe-

dOnIan	Ilmanlaadun	seuranTa-	Ja	HallInTaJärJes-

TelmIä	eu:n	VaaTImusTen	muKaIsIKsI.

– twinning-projekti on yhteistyö-

hanke eu:n jäsenmaan eli suomen 

ja eu:n kandidaattijäsenmaan eli 

makedonian välillä. Hankkeessa siir-

retään jäsenmaan kokemus hyödyn-

täjämaan käyttöön. Ilmatieteen lai-

tos toimii projektissa suomen edus-

tajana, kuvaa twinning-projektia 

ilmanlaadun asiantuntija tiina Harju. 

Hän toimii syyskuussa 2006 alka-

neen ja 1,5 vuotta kestävän projektin 

asiantuntijana makedoniassa.

tiina Harjun lisäksi projektissa 

työskentelee 24 lyhytaikaista asian-

tuntijaa Ilmatieteen laitokselta, suo-

men ympäristökeskuksesta, Vtt:ltä, 

länsi-suomen ympäristölupaviras-

tosta sekä Itävallan ympäristökes-

kuksesta; projektipäällikkönä on 

Ilmatieteen laitoksen Harri pietarila.

eu-rahoitteisen projektin tavoit-

teena on kehittää kohdemaan 

ilmanlaatujärjestelmiä vastaamaan 

paremmin eu-direktiivien vaati-

muksia. tämä edesauttaa kohde-

maan mahdollisuuksia liittyä eu:hun. 

Ilmanlaadun seuranta- ja hallintajär-

jestelmien kehityksen kautta projek-

tin perimmäinen tarkoitus on paran-

taa kohdemaan ilmanlaatua.

projektin päätyttyä makedonial-

la on valmiudet arvioida päästöjä ja 

ilmanlaatua ja raportoida niistä. mer-

kittävä osa projektista on käytännön 

koulutusta, jossa periaatteena on 

oppiminen tekemällä.

– kehitämme mittauskalustoa ja 

toimintatapoja ja koulutamme mit-

taajia esimerkiksi ilmanlaadun ja 

päästömittausten sekä ilmakemial-

listen analyysien käytännön tekemi-

sessä, tiina Harju konkretisoi. 

– lisäksi teemme mm. suunni-

telmat ilmanlaadun tiedonkeruujär-

jestelmän kehittämiseksi ja hankim-

me leviämismallit ilmanlaadun arvi-

ointiin. projektin myötä päivitetään 

myös makedonian ilmanlaatulain-

säädäntö vastaamaan eu-lainsää-

däntöä.

Ylhäällä Ljupco Grozdanovski  

Makedonian ympäristöministeriöstä 

sekä IL:n Tiina Harju mittausasemalla. 

Alhaalla VTT:n asiantuntija Johannes 

Roine Makedonian ilmanlaadun  

seurantaan kehitetyn mittausauton 

tarkastus- ja korjaustyössä.
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Tekniset palvelut luo edellytykset 
korkealaatuiselle sääpalvelulle
IlmaTIeTeen	laITOKsen	TeKnIseT	PalVeluT	TarJOaa	luOTeTTaVaa	HaVaInTOTIe-

TOa,	TOImIVaT	TIeTOJärJesTelmäT	Ja	TIeTOTeKnIsen	InfrasTruKTuurIn.	näIn	se	

luO	edellyTyKseT	IlmaTIeTeen	laITOKsen	KOrKealaaTuIselle	sääPalVelulle		

Ja	HuIPPuTuTKImuKselle.

Tekniset palvelut käynnisti 

vuonna 2006 havaintotoimin-

nan lähes täydellisen automa-

tisoinnin, jolla se vastaa sisäisten 

ja ulkoisten asiakkaiden kasvavaan 

reaaliaikaisuuden lisäämisen ja kus-

tannusten alentamisen tarpeisiin.

tulosalueen tärkein kehityshanke 

on säätiedon tuotantojärjestelmän 

uudistaminen. tietojärjestelmän 

ohjelmointityö käynnistyi vuoden 

2006 aikana, ja ensimmäisiä työväli-

neiden prototyyppejä testattiin.

tekniset palvelut ylitti kaikki sille 

asetetut käytettävyys- ja automaatio-

tavoitteet.

% vuonna �006 % vuonna �00� % vuonna �004

Perussäähavaintoasemien	toimintavarmuus 99,2	 98,0 98.8

Tutkajärjestelmien	käytettävyys	(ka) 99,3	 99,3 99,2

Satelliittijärjestelmien	käytettävyys	(ka) 98,1	 98,0 98,0

Tietojärjestelmien	käytettävyys	(ka)	 99,6	 99,9 99,9

järjestelmien käytettävyys
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Uudistuksen myötä ajantasaista tietoa sateesta

Uudet, automaattiset 

sateenmittausanturit 

mittaavat sateen mää-

rän punnitsemalla ja ilmoit-

tavat tuloksen millimetreinä. 

sateen mittaus toimii sekä 

vesi- että lumisateella. uudet 

mittarit kertovat sademäärän 

lisäksi myös intensiteetin, jota 

aiemmin ei ole pystytty mää-

rittelemään näin tarkasti.

– sadeasemien tieto yhdis-

tettynä tutkaverkoston anta-

maan tietoon kertoo asiak-

kaalle aiempaa paremmin, 

kuinka paljon vettä on tullut, 

toteaa Havaintoyksikön pääl-

likkö keijo leminen.

suurin automatisoinnin 

tuoma edistysaskel lienee 

kuitenkin se, että sadetiedot 

saadaan automaattiasemal-

ta reaaliaikaisesti, kun tähän 

mennessä tieto on saatu ker-

ran vuorokaudessa. lisäksi 

intensiteettitieto saadaan tar-

vittaessa minuutin välein.

– asiakkaamme käyttä-

vät sadetietoa mm. tienpidon 

suunnittelussa, tulvatilantei-

den ennakoinnissa, yhdyskun-

tasuunnittelussa ja niin edel-

leen. meidän tehtävämme on 

muuttaa asiakkaan tarve käy-

tännön toimenpiteiksi. teem-

me sen käyttämällä kaikkia 

mahdollisia havaintoja: sade-

asemia, säätutkia ja satelliitte-

ja, keijo leminen kuvaa.

Havaintoasemat huolletaan 

kerran vuodessa. Huoltotoi-

minnassa ja laitteiden kunnon-

valvonnassa hyödynnetään 

myös etäyhteyksiä. uusien 

sadeantureiden toiminta pitää 

tarkastaa määräajoin ja niiden 

vesisäiliöt pitää tyhjentää 

vähintään kerran vuodessa. 

automaatio vähentää merkit-

tävästi manuaalisen havain-

totyön osuutta, mutta lisää 

kehitys- ja ylläpitoresurssien 

tarvetta.

KeHITTyneen	TeKnOlOgIan	aVulla	IlmaTIeTeen	laITOs	VOI	TarJOTa	asIaKKaIl-

leen	yHä	TarKemPaa	HaVaInTOTIeTOa	saTeesTa	mm.	TulVaTIlanTeIden	Varalle.	

laITOs	uusII	suuren	Osan	sadeasemIsTansa	VuOden	2010	lOPPuun	mennessä.

Keijo Leminen esittelee automaattista sateenmittausantu-

ria. Taustalla vanhanmallinen sademittari.
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Uusi järjestelmä arvioi lentopaikkaennusteen osuvuutta

TIeTOJärJesTelmäT-yKsIKössä	OHJelmOIdun	sOVelluKsen	aVulla	lenTOsää-

meTeOrOlOgI	saa	arVIOn	lenTOPaIKKaennusTeensa	OnnIsTumIsesTa.

Lentopaikkaennuste eli taF 

(terminal area Forecast) on 

lentosääpalvelun perustuote. 

kyseessä on piste-ennuste laskeu-

tumislentokentälle, ja lentäjälle se 

on ehdottoman välttämätön hänen 

suunnitellessaan lentoaan.

aiemmat arviointijärjestelmät 

eivät kyenneet tuottamaan meteo-

rologikohtaista arviointia lento-

paikkaennusteen onnistumisesta. 

niiden tuottama palaute oli muu-

tenkin huomattavasti suppeampaa. 

lento- ja sotilassääpalvelun tietojär-

jestelmiltä tilaama ohjelmisto pystyy 

nyt verifioimaan jokaisen yksittäi-

sen lentopaikkaennusteen ja antaa 

meteorologille henkilökohtaista 

palautetta.

– nyt verifioidaan kaikille suo-

men kentille sekä pohjoismaiden 

pääkaupunkien suurimmille lento-

kentille tehtyjä lentopaikkaennustei-

ta, kertoo suunnittelija mikael joki-

mäki tietojärjestelmät-ryhmästä. 

uutta on myös tiheämpi aikataulu.

– suomalaisille lentoasemille 

tehtyjä taFeja verifioidaan nyt joka 

päivä. meteorologi saa palautteen jo 

seuraavana päivänä sähköpostiinsa, 

kun aiempi tahti oli kerran kuukau-

dessa, mikael jokimäki kuvaa.

ennusteesta verifioitavia suureita 

ovat näkyvyys, pilvenkorkeus, tuulen 

suunta sekä sää, joka on luokiteltu 

tiettyjä sääilmiöitä (esim. sade, lumi-

sade, jäätäminen ja ukkonen) sisäl-

täviksi sääputkiksi.

– uusi verifiointijärjestelmä antaa 

ymmärrettävämpää ja oikeudenmu-

kaisempaa palautetta kuin aikaisem-

mat järjestelmät. se parantaa tapaa 

ennustaa ja kehittää näin lopputuo-

tetta. Verifiointeja voidaan käyttää 

hahmottamaan meteorologin tarvit-

semaa koulutusta, ja ne ovat myös 

hyvä väline kommunikoida asiak-

kaan kanssa, kiittää len-Vantaan 

ryhmäpäällikkö kari Österberg.

TAF-verifioinnin ohjelmoinnin takana ovat Tietojärjestelmät-yksikön Lento- ja sotilassääkehitysmiehet 

Viljo Kangasniemi, Mikael Jokimäki sekä Klaus Haikarainen. Verifiointijärjestelmä on ideoitu ja suunnitel-

tu Lento- ja sotilassääpalvelun suunnitteluryhmässä.
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Kevytpäätteet vähentävät elektroniikkajätettä

IlmaTIeTeen	laITOs	KOrVasI	VuOden	2006	aIKana	PerInTeIsIä	TyöasemIa	ns.	

KeVyTPääTTeIllä.	muuTOs	On	IlmaTIeTeen	laITOKsen	VasTaus	ValTIOnHallInnOn	

PyrKImyKsIIn	TeHOsTaa	IT-TOImInTOJa.	samalla	HaluTaan	ParanTaa	TIeTOTurVaa	

Ja	lIsäTä	ymPärIsTöysTäVällIsTä	TOImInTaTaPaa.

Kevytpäätteet eroavat perin-

teisistä työasemista niin, ettei 

niissä ole lainkaan paikallis-

ta kovalevyä, vaan tietokoneiden 

keskusyksiköt sijaitsevat käyttäjän 

työpöydän sijasta palvelimilla. yksit-

täisen työntekijän työpöydälle jää 

vain yhteyspiste, johon näyttö, näp-

päimistö ja hiiri kiinnitetään. jäljelle 

jäävä pääte on pienikokoinen ja täy-

sin äänetön. päivittäisessä normaa-

likäytössä käyttäjä ei juuri huomaa 

eroa.

koska kaikki tiedostot ovat 

konesalin turvatuissa järjestelmissä, 

kevytpäätteiden käyttäjien ei tar-

vitse pelätä, että tiedostoja häviää 

laitteen vioittuessa. normaalia pc:tä 

edullisemmat kevytpäätteet paran-

tavat myös tietoturvaa, sillä järjes-

telmässä kaikki palvelimen ja päät-

teen välinen liikenne on salattua.

– koneiden ylläpito on helpottu-

nut ja nopeutunut, koska esimerkiksi 

ohjelmistopäivitykset täytyy tehdä 

vain palvelimelle lukuisten työase-

mien sijasta, toteaa suunnittelija ari 

pantsar.

kevytpääteympäristö keventää 

paitsi työtaakkaa myös jätevuoria, 

sähkönkulutusta, ylläpito- ja hankin-

takustannuksia sekä melutasoa. 

– kooltaan pienten kevytpäättei-

den elinkaari on pitkä, joten elekt-

roniikkajätettä syntyy aikaisempaa 

vähemmän, päällikkö johan silén 

linjaa ja muistuttaa, että kevytpäät-

teet ovat yksi konkreettinen tapa 

säästää luontoa.

– Kevytpäätteiden käyttöönotto parantaa tietoturvallisuutta ja vähentää jätettä, muistuttavat 

Kimmo Aaltonen, Ari Pantsar, Seppo Tuhkio ja Johan Silén.
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Kansainvälistä 
osaamista 
moneen suuntaan

IlmaTIeTeen	laITOs	Halu-

aa	Olla	aKTIIVInen	TOImI-

Ja	alan	KansaInVälIsIs-

sä	JärJesTöIssä	Ja	TuT-

KImusyHTeIsTyössä	seKä	

HaluTTu	KumPPanI	Ja	

KOnsulTTI	yHTeIsTyöPrO-

JeKTeIssa.	laITOKseen	

reKryTOIdaan	myös	Kan-

saInVälIsTä	OsaamIsTa.

TiiviSTä yHTeiSTyöTä 

eurooPASSA

Ilmakehäalan yhteistyö euroopassa 

tiivistyy entisestään. eumetnet on 

aloittanut yhteisen strategian val-

mistelun. järjestössä halutaan löytää 

yhteinen linja toimia eurooppalaisen 

meteorologian edistämisen puo-

lesta. eumetnet, wmo ja ecmwF 

ovat palkanneet yhteisen edustajan 

brysseliin seuraamaan ja ajamaan 

ilmatieteenlaitosten toimialaan liit-

tyviä asioita eu:ssa. euroopan unio-

nin laajenemisen myötä myös ilma-

kehäalan järjestöjen, eumetnetin, 

eumetsatin ja ecmwF:n yhteistyö- 

ja rahoituspohja laajenee.

Ilmatieteen laitos on aktiivinen 

toimija alan järjestöissä. se on mm. 

mukana melkein kaikissa eumet-

netin ohjelmissa. Vetovastuu laitok-

sella on vuoteen 2011 asti koulutus-

ohjelma eumetcalista. tutkaoh-

jelma operan vetovastuu päättyi 

vuoteen 2006. eumetsatissa Il:n 

edustaja toimii mm. tieteellis-

teknisen työryhmän vara- 

puheenjohtajana sekä ilmake-

miallisen osaamiskeskuksen 

koordinaattorina. ecmwF:ssä Il:n 

edustaja toimii teknisen komite-

an puheenjohtajana, ja syksyllä Il:n 

asiantuntija valittiin myös tieteelli-

seen komiteaan. wmo:ssa Il:llä on 

edustaja jokaisessa komissiossa, 

ja kaksi suomalaista työskentelee 

wmo:n sihteeristössä genevessä.

KonSulToinTiA jA yHTeiS-

TyöTä

Ilmatieteen laitoksella on useita 

yhteistyöprojekteja sisarlaitosten-

sa kanssa mm. Virossa, puolassa, 

Venäjällä, romaniassa ja kroatias-

sa. tutkimusyhteistyötä Ilmatieteen 

laitos tekee mm. argentiinan, kii-

nan, Intian, Venäjän ja usa:n kanssa. 

argentiinan kanssa laitos on vuo-

desta 1988 tehnyt otsoniluotauksia 

marambion asemalla, etelämante-

reen niemimaalla. pitkän aikavälin 

luotaussarjat ovat arvokkaita tutkitta-

essa esimerkiksi ilmastonmuutoksen 

vaikutusta otsonin kehittymiseen.

kehitys- ja konsultointihankkei-

ta Ilmatieteen laitos on tehnyt yli 

20 vuotta noin 50 eri maassa. nyt 

meteorologista konsultointia, ilman-

laatuselvityksiä ja koulutuspalvelu-

ja sisältäviä projekteja on meneil-

lään mm. liettuassa, makedoniassa, 

Venäjällä ja uruguaissa.

   ilmAKeHäAlAn KAnSAin-   

  väliSiä järjeSTöjä

 

mm. sääpalveluita, varoitusmenetel-

miä ja havaintotoimintoja kehitetään 

kansainvälisenä yhteistyönä. maail-

man ilmatieteen järjestö wmo on yk:n 

asiantuntija sää-, ilmasto- ja vesikysy-

myksissä. euroopan kansallisten sää-

palveluiden yhteistyöverkostona toimii 

eumetnet. pohjoismaista yhteistyötä 

tehdään mm. nordmetissa. baltian ja 

pohjoismaiden edustajat muodostavat 

puolestaan baltmet-yhteistyöverkos-

ton, jonka vuosittainen kokous pidettiin 

suomen Ilmatieteen laitoksessa syksyl-

lä 2006. eumetsat eli euroopan sää-

satelliittijärjestö on hallitustenvälinen 

organisaatio, joka suunnittelee ja yllä-

pitää operatiivisia sääsatelliittijärjestel-

miä. ecmwF on euroopan keskipitkien 

sääennusteiden keskus, joka kehittää 

ja tuottaa 10–30 vuorokauden päähän 

ulottuvia numeerisia sääennusteita. Ilmatieteen laitos toimii konsulttina Botnian Uruguain sellutehtaan ilmanlaatuseurannan 

aloittamisessa. Laitoksen asiantuntijat ovat avustaneet ilmanlaatu- ja luotausmittausten lai-

tehankinnoissa, tehneet mittaus- ja laadunvarmistussuunnitelmat ja kouluttaneet paikallisia 

asiantuntijoita.



MetOp parantaa sääennusteita

ensImmäInen	eurOOPPalaInen	maan	naPOJa	KIerTäVä	sääsaTellIITTI	meTOP	lau-

KaIsTIIn	aVaruuTeen	lOKaKuussa	2006.	meTOPIn	OdOTeTaan	uudIsTaVan	TaPaa	

HaVaInnOIda	sääTä,	IlmasTOa	Ja	ymPärIsTöä	erITyIsesTI	KOrKeImmIlla	leVeys-

asTeIlla	seKä	merIalueIden	yläPuOlella.

nointivastuusta, jota usa aikaisem-

min on kantanut yksin.

SääSATelliiTTiKoKouS 

HelSingiSSä

Ilmatieteen laitos ja eumetsat jär-

jestivät kesäkuussa 2006 Helsingis-

sä sääsatelliittikonferenssin, jossa 

erityishuomio kiinnittyi uuden sää-

satelliitin ansiosta mm. napa-aluei-

den meteorologiaan.

konferenssi keräsi Helsinkiin 

kaikkien meteorologisten satelliittien 

operaattorit, jotka päivien aikana 

raportoivat omista satelliittiohjelmis-

taan. osanottajia oli noin 240 kaikki-

aan 34 eri maasta.

Metop lähettää dataa maa-

han noin 850 kilometrin 

korkeudelta. saatavien 

kuvien tarkkuus paranee huomat-

tavasti verrattuna kuviin, jotka saa-

daan ekvaattorin yläpuolella,  

36 000 kilometrin korkeudella  

sijaitsevista satelliiteista.

metop tuottaa uutta havainto-

aineistoa sääennustusmalleihin alu-

eilta, joista ei yleensä saada paljon 

säähavaintoja, kuten napa-alueilta 

ja meriltä. eteläisen pallonpuolis-

kon merialueiden säähavainnointiin 

on luvassa selkeä parannus, mutta 

myös pohjoisen pallonpuoliskon 

ennusteet tarkentuvat. metopin 

instrumentit tuottavat tietoa mm. 

ilmakemiasta ja tekevät mahdolli-

seksi jatkaa ja kehittää napa-aluei-

den otsoniaukon seurantaa. lisäksi 

sääsatelliitteja käytetään monis-

sa käytännön sovelluksissa, kuten 

lumisten alueiden tulkinnassa ja 

metsäpalojen paikantamisessa.

metop-satelliitin ovat kehittä-

neet yhteistyössä eumetsat ja 

euroopan avaruusjärjestö esa. siinä 

on kaikkiaan 11 instrumenttia, joita 

ovat tuottaneet eumetsatin ja 

esan lisäksi ranskan avaruusjärjes-

tö cnes ja usa:n kansallinen meri- 

ja ilmakehähallinto noaa. eumet-

satin metop-ohjelman myötä 

eurooppa ottaa itselleen osan napo-

ja kiertävien sääsatelliittien havain-

Ensimmäinen maan napoja kiertävä sääsatelliitti MetOp laukaistiin avaruuteen lokakuussa 2006 Kazakstanista, Baikonurin avaruuskeskuksesta.
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Osaamista ulkomailta

sTraTegIsTen	TaVOITTeIden	muKaan	IlmaTIeTeen	laITOKseen	reKryTOIdaan		

KansaInVälIsIä	HuIPPuOsaaJIa.	daVId	scHulTz	TuO	suOmeen	erITyIsesTI		

mesOsKaalaOsaamIsTa.

Helsingin yliopiston, Ilmatie-

teen laitoksen ja Vaisalan 

yhteinen tutkimusprofes-

sori david schultz siirtyi suomeen 

noaan (usa:n kansallisen meri- ja 

ilmakehähallinnon) national seve-

re storms -laboratoriosta (nssl). 

nssl:ssä työskennellessään schultz 

oli mukana kehittämässä metode-

ja ymmärtää ja ennustaa paremmin 

vaarallisia säätilanteita.

suomessa schultz sanoo oike-

astaan olevansa kahdesta syystä: 

lumimyräköiden ja tutkien vuoksi. 

suomessa on myräköitä oklahomaa 

runsaammin, ja kumpulassa, yliopis-

ton katolla, on lumi- ja räntäsade-

pilvien fysiikan tutkimukseen tar-

koitettu polarimetrinen tutka. se on 

erinomainen työväline pilven mikro-

fysiikan tutkimiseen.

– pohjimmiltaan tehtäväni on 

tukea ennusteiden ja niihin liitty-

vän perustutkimuksen kehittämis-

tä, schultz määrittää. Hän keskittyy 

rintamiin ja työskentelee meteoro-

logien kanssa kehittääkseen heidän 

kanssaan yhteistyössä äärevien ilmi-

öiden ennustamista suomessa.

Ilmatieteen laitoksessa toimivat ulkomaisina 

tutkimusprofessoreina kuvassa olevan  

David Schultzin lisäksi rajakerrosfyysikko 

Sergej S. Zilitinkevich, aerosolitutkija  

Douglas Worsnop sekä kaukokartoitustutki-

ja Gerrit DeLeeuw. Kaikkiaan laitoksessa  

työskentelee viitisentoista ulkomaalaista.
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Hallinto vastaa toimintaympäristön haasteisiin

IlmaTIeTeen	laITOKsen	TalOus-	Ja	HenKIlösTöHallInTOPalVeluT	seKä	HenKIlös-

Tön	KeHITTämIseen	Ja	TOImITIlaan	lIITTyVäT	asIanTunTIJaPalVeluT	TuOTeTaan	

HallInnOn	TulOsalueella.	HallInTO	PyrKII	VasTaamaan	laITOKsen	sTraTegIan,	

TOImInTaymPärIsTön	muuTOsTen	seKä	TOImInnan	mOnImuOTOIsuuden	aseTTamIIn	

HaasTeIsIIn.

KouluTuSTA jA Hyvinvoin-

nin TuKeA

Ilmatieteen laitoksen henkilöstön 

kehittämistä tuetaan erityyppisin 

ohjelmin. esimiesakatemia järjestet-

tiin vuonna 2006 uusille ryhmäesi-

miehille jo kolmannen kerran, sih-

teeriakatemia ensimmäistä kertaa. 

keväällä 2007 käynnistetään vas-

taavantyyppinen ohjelma asiantun-

tijoille. koulutusta tarjotaan myös 

laitoksen omalta substanssialueelta: 

kaksivuotinen hydrologis-meteoro-

loginen Hydmet-ohjelma saatettiin 

päätökseen vuonna 2006 ja meteo-

rologinen pd-ohjelma jatkui.

työhyvinvointia edistetään Ilma-

tieteen laitoksessa työpsykologin 

palveluin. työnohjauksen lisäksi 

palveluiden avulla pyritään ratkai-

semaan ja ehkäisemään ongelmia 

ennalta.

Ilmatieteen laitoksessa on 

meneillään tulospalkkiojärjestelmä-

kokeilu. ensimmäiset järjestelmän 

mukaiset palkkiot tulivat maksuun 

vuonna 2006. Hakemuksia saatiin 

yhteensä 31, joista palkittiin 11 kap-

paletta. palkkion sai kaikkiaan 126 

henkilöä.

laitoksen nykyisten työtehtävien 

sisältöä sekä palkkausjärjestelmän 

kehittämistarpeita kartoitetaan työ-

ryhmässä.

sähköisiä järjestelmiä on kehitet-

ty niin henkilöstö- kuin taloushallin-

non puolella. mm. kaikki Ilmatieteen 

laitoksen kirjanpidolliset käsittelyt ja 

talousaineistojen arkistointi on siir-

retty sähköiseen järjestelmään. toi-

mintolaskennan periaatteille raken-

tuva kustannuslaskentajärjestelmä 

on myös uudistettu kokonaan palve-

lemaan laitoksen laajenevia tiedon-

tarpeita yhä paremmin. prosessien 

sähköistäminen on nostanut laitok-

sen taloushallinnon kustannustehok-

kuuden erinomaiselle tasolle.

Ilmatieteen laitos muutti meren-

tutkimuslaitoksen kanssa uuteen 

dynamicum-toimitaloon syksyllä 

2005. Ilmatieteen laitoksen toimiti-

lapalvelut-ryhmä vastaa toimitilaan 

liittyvistä palveluista kummankin lai-

toksen osalta. Vuonna 2006 ryhmän 

toimintaa leimasi uuden taloteknii-

kan käyttöönotto ja toiminnallisten 

rutiinien kehittäminen.
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Ilmatieteen laitos on asiantuntijayhteisö

Ilmatieteen laitoksessa työsken-

teli vuoden 2006 lopussa 610 

(vuonna 2005: 599) henkilöä. 

luvussa ovat mukana sivutoimiset ja 

ulkopuolisella rahoituksella työsken-

televät. budjettirahoituksella työs-

kenteli yhteensä 404 (404) henkilö-

työvuoden verran ja tulo- ja muulla 

ulkopuolisella rahoituksella 179 (167) 

henkilötyövuoden verran.

kaikkiaan 310 Ilmatieteen laitok-

sen työntekijää työskenteli vuonna 

2006 asiantuntijatehtävissä (vuonna 

2005: 311). akateeminen lopputut-

kinto on 56 (55) prosentilla laitok-

sen henkilöstöstä ja heistä 16,2 (15) 

prosentilla akateeminen jatkotut-

kinto.

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-
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Työtyytyväisyyden myönteinen kehitys jatkui

IlmaTIeTeen	laITOs	seuraa	HenKIlösTön	TyöTyyTyVäIsyyden	KeHITysTä	VuO-

sITTaIsella	Kyselyllä.	TulOKsIa	KäyTeTään	TyöyHTeIsön	Ja	sen	KäyTänTö-

Jen	KeHITTämIsessä.	laITOKsen	KesKImääräInen	TyöTyyTyVäIsyyden	TasO	JaT-

KOI	VuOden	2006	Kyselyssä	nOusuaan,	Kun	KOKOnaIsTyyTyVäIsyyTTä	KuVaaVa	

IndeKsI	nOusI	luKuun	3,55	(VuOnna	2005:	3,46)	asTeIKOlla	1–5.

Työtyytyväisyys kohosi edel-

lisvuodesta lähes kaikilla 

mitatuilla osa-alueella. tyy-

tyväisimpiä Ilmatieteen laitoksen 

työntekijät ovat työn sisältöön ja 

haasteellisuuteen ja erityisen tyyty-

väisiä tällä osa-alueella työn itsenäi-

syyteen ja haastavuuteen.

myönteinen kehitys oli voimak-

kainta johtamisen, tiedonkulun ja 

työnantajakuvan osa-alueilla. kehi-

tystä tapahtui erityisesti töiden 

organisoinnissa sekä laitoksen arvo-

jen selkeydessä ja ymmärrettävyy-

dessä.

Heikentymistä edelliseen vuo-

teen oli tapahtunut työpaikan var-

muudessa ja palkkauksen muuttumi-

sessa työsuorituksen myötä.

– taustalla lienevät erityisesti 

yleiset valtionhallinnon tehostamis-

toimenpiteet ja niiden aiheuttama 

huolestuneisuus, kommentoi hal-

lintopäällikkö jaana palmunoksa. 

– myös määräaikaisuus ja vastaajien 

omaan työhön vaikuttaneet muu-

tokset ja tehostamispaineet aiheut-

tivat huolta, palmunoksa summaa 

kehityskohteita.

Ilmatieteen laitos osallistui myös 

”suomen parhaat työpaikat” -tutki-

mukseen. noin kymmenen kisaajan 

joukossa se sijoittui julkisten ja voit-

toa tavoittelemattomien organisaa-

tioiden sarjassa toiselle sijalle.

Työtyytyväisyys �006
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Sihteerit oman alansa asiantuntijoita

IlmaTIeTeen	laITOKsen	sIHTeerIaKaTemIassa	JaeTaan	sIsäIsTä	TIeTOa.	aKaTemIan	

TaVOITTeena	On	myös	KeHITTää	sIHTeereIden	asIanTunTemusTa	VasTaamaan	

enTIsTä	TeHOKKaammIn	OrganIsaaTIOn	muuTTuVIIn	TarPeIsIIn.

– sihteeritehtävissä työskentele-

vät ovat ryhmänä heterogeeninen. 

uuden toimitalon myötä syntyi oiva 

mahdollisuus sihteerien toimenku-

vien ja yhteistyötapojen edelleen 

kehittämiselle, kertoo tutkimuksen 

ja kehityksen tulosalueen sihteeri 

niia Fortelius. Hän vastasi yhdessä 

pääjohtajan assistentti joanna saa-

risen kanssa pitkälti sihteeriakatemi-

an sisällön suunnittelusta ja toteu-

tuksesta.

– teknologian kehittymisen ja 

automaation myötä sihteerin työ-

kenttä muuttuu. samalla avautuu 

uusia haasteita, joiden suuntaan 

työtä voi ohjata ja kehittää. toimin-

taympäristön haasteet ja niiden vai-

kutus toimintaan tulee nähdä mah-

dollisuutena luoda uusia toimintata-

poja ja terävöittää osaamista, kuvaa 

joanna saarinen.

– osaamisen ja parhaiden käy-

täntöjen jakaminen edellyttää, että 

tunnetaan erilaiset sihteeriroolit ja 

niissä tarvittavat osaamisalueet. täl-

löin jaetaan myös tieto siitä, kenen 

puoleen osaamista hakiessa voi 

kääntyä. osaaminen ei jakaannu 

ilman siihen luotuja vuorovaikutus-

kanavia sekä yhteistä tahtotilaa ja 

motivaatiota, joanna saarinen täh-

dentää.

– uskomme siihen, että paras 

tapa vastata myönteisesti kehittä-

mistarpeisiin on yhteinen keskus-

telufoorumi. kyseessä oli siis myös 

muutostyökalu, niia Fortelius sanoo.

Ilmatieteen laitoksessa oli aiem-

min järjestetty akatemia esimiehil-

le, joten koulutusorganisaatiolla oli 

tarjota suhteellisen valmis konsep-

ti. myös sisällöllisesti ohjelmissa oli 

yhteneväisyyttä, ovathan sihteeri-

palvelut tärkeä työkalu johtamispro-

sessissa. kurssin aikana paneuduttiin 

mm. henkilöstöasioihin, viestintään, 

kansainvälistymiseen, verkostoitu-

misen merkitykseen ja projektita-

louteen. konseptilla pyrittiin tar-

joamaan juuri oman organisaation 

toimintoihin keskittyvää täsmäkou-

lutusta.

jatkossa sihteereille järjestetään 

parin kuukauden välein koulutusaa-

mupäivä ajankohtaisista teemois-

ta. tavoitteena on myös motivoida 

jokaista aktiivisesti itse kehittämään 

omaa työtään.

ohjelman toteuttajien mielestä 

sihteeriakatemia on selkeästi paran-

tanut sihteerien vuorovaikutusta.

– Ilmapiiri on entistä vapaampi, 

ja kanssakäymistä on enemmän kuin 

ennen. meillä on osaamista, arvokas-

ta asiantuntemusta, joka tulee jakaa. 

Voimme saada toisiltamme paljon, 

niia Fortelius uskoo.

Joanna Saarinen, Niia Fortelius ja Carola Sundius vastasivat Sihteeriakatemian sisällön suunnittelusta ja toteutuksesta.
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Ilmatieteen laitos otti käyttöön uudet arvot 

IlmaTIeTeen	laITOKsen	TOImInTa	PerusTuu	OsaamIseen,	rOHKeuTeen	Ja	reHTIIn	

meInInKIIn.	uusIlla	arVOIlla	HaluTaan	OleVan	selKeä	KäyTännön	yHTeys	JOKa-

PäIVäIseen	TOImInTaan.

Uudet arvot luotiin vuoro-

vaikutuksessa henkilöstön 

kanssa. arvoprosessi käyn-

nistyi jo marraskuussa 2005. 

– jokaisella Ilmatieteen laitoksen 

työntekijällä oli mahdollisuus osal-

listua arvoryhmään, jossa pohdittiin 

sitä, millaisia arvoja Ilmatieteen lai-

toksessa halutaan edistää. kaikki-

aan noin sata henkilöstön jäsentä 

osallistui arvokeskusteluihin, kertoo 

projektia vetänyt suunnittelija Hanna 

wasara. keskustelujen jälkeen arvot 

määriteltiin arvoseminaarissa, jossa 

oli edustaja jokaisesta keskustelu-

ryhmästä. lopuksi ne vielä hiottiin 

lopulliseen muotoonsa.

arvoprosessin tavoitteena oli 

tuottaa laaja-alainen näkemys Ilma-

tieteen laitoksen toimintaa ohjaavis-

ta arvoista. arvojen toivotaan heijas-

televan sitä, millaista työn tekemistä 

Ilmatieteen laitoksessa arvostetaan. 

niillä haluttiin olevan selkeä yhteys 

toimintaan ja tuloksellisuuteen.

– arvot ohjaavat sekä strategi-

sissa että jokapäiväisissä valinnoissa 

ja antavat vastauksia siihen, miten 

meidän kaikkien tulisi suhtautua 

eteen tuleviin, jatkuviin haasteisiin, 

Hanna wasara määrittää.

Ilmatieteen laitoksen arvoilma-

piiri on kiteytetty ennusteen muo-

toon:

”Vahva osaaminen vallitsee ja 

voimistuu koko laitoksessa. odo-

tettavissa uudistumisen tuulta sekä 

rohkeaa ja rehtiä tekemisen virettä. 

kysynnän korkeapaine ja luovuuden 

puuskat synnyttävät monin paikoin 

tieteellisiä läpimurtoja ja haluttuja 

palveluita.”

Osaaminen.
Rohkeus.

Rehti meininki.
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Talous

ToiminTAymPäriSTö

Ilmatieteen laitoksen sidosryhmiä 

ovat viranomaiset, elinkeinoelämä, 

yliopistot ja tutkimuslaitokset, ulko-

maiset yhteistyökumppanit, kan-

sainväliset järjestöt sekä yksityiset 

kansalaiset. laitoksen menoista 

budjettirahoituksella katetaan 63 %. 

maksullisen toiminnan tuottojen ja 

ulkopuolisen tutkimusrahoituksen 

osuus  toiminnan rahoituksesta on 

koko ajan kasvanut. tiivis yhteistyö 

Helsingin yliopiston ja merentutki-

muslaitoksen kanssa antaa hyvät 

mahdollisuudet tehokkaaseen toi-

mintaan.

liiketoimintaa hoidettiin eriy-

tettynä asiakaspalvelun tulosalueel-

la, joka osti  kustannusperusteisesti 

palveluja laitoksen perustoiminnal-

ta. liiketaloudellisia asiantuntijapal-

veluja tuotettiin myös tutkimuksen 

tulosalueella.

tutkimustoimintaan saatiin run-

saasti kotimaista ja ulkomaista pro-

jektirahoitusta laitoksen painopiste-

aloille, joita ovat sää- ja turvallisuus, 

ilmastonmuutos ja siihen sopeutu-

minen, ilmakehän vaikutukset ympä-

ristöön ja ihmisiin sekä avaruus- ja 

kaasukehät. tärkeimmät ulkopuoli-

set rahoittajat olivat suomen aka-

temia, tekes, euroopan komissio, 

euroopan meteorologisten satelliit-

tien järjestö ja euroopan avaruusjär-

jestö. 

rAHoiTuS jA KuSTAnnuKSeT

laitoksen kokonaismenot olivat 45,6 

milj. euroa. menot vähenivät edelli-

sestä vuodesta 2,6  miljoonaa euroa, 

mikä aiheutui edellisen vuoden 

muutosta ja investoinneista uuteen 

toimitaloon.  menoista katettiin tulo-

rahoituksella 15,52 milj.euroa (34 %), 

suoralla ulkopuolisella rahoituksella 

1,52 milj.euroa (3 %) ja talousarvios-

ta saadulla perusrahoituksella 28,50 

milj. euroa (63 %). 

maksullisen toiminnan tulot kas-

voivat edellisestä vuodesta 2,26 milj. 

euroa. Varsinaiset maksullisen pal-

velun tulot olivat 11,16 milj. euroa ja 

yhteistutkimustulot 4,27 milj. euroa. 

laitoksen kustannuksia seurat-

tiin toimintolaskentajärjestelmällä. 

kustannusrakenteessa palkkauskus-

tannusten osuus laski 56 prosenttiin 

kokonaiskustannuksista.  käyttökus-

tannusten osuus nousi 38 prosenttiin 

ja pääomakustannusten osuus kuu-

teen prosenttiin kokonaiskustannuk-

sista. kaikkiaan laitoksen kustannuk-

set nousivat edellisestä vuodesta 6 %.  

liiketaloudelliset palvelut tuot-

tivat 1,2 % alijäämää. julkisoikeudel-

listen suoritteiden kustannusvastaa-

vuus parani edellisestä vuodesta.

TilinPääTöSTArKASTelu

tuotto- ja kululaskelma kuvaa laitok-

sen tuottojen ja kulujen rakenteen 

ilman valtion talousarviossa saatuja 

määrärahoja. toiminnan tuotot kas-

voivat 2,12  milj.euroa edellisvuodes-

ta, mikä aiheutui sekä maksullisen 

että muiden toiminnan tuottojen 

kasvusta. 

toiminnan kulut kasvoivat 2,49 

milj. euroa edellisvuodesta.  eri-

tyisesti kasvoivat  henkilöstökulut, 

vuokrat ja tarvikkeiden ostot. 

poistot kasvoivat hieman edel-

lisvuodesta. laitoksen poistome-



I LMATIETEEN	LAITOS	2006	 	 	 	3�

netelmänä käytettiin taloudellisen 

pitoajan mukaista tasapoistoa, jossa 

poistoaika vaihteli 3–10 vuoden välil-

lä. käyttöomaisuuden ja muiden pit-

käaikaisten sijoitusten tasearvo laski 

9,72 milj. eurosta 8,63 milj. euroon. 

Vaihto- ja rahoitusomaisuuden tase-

arvo laski 2,67 milj. euroon. koko 

taseen loppusumma pieneni edel-

lisvuoden 12,972 milj. eurosta 11,299 

milj. euroon. 

satunnaiset tuotot pienenivät 

0,131 milj. euroa. muutos johtui pää-

asiassa Venäjän velkakonversion 

osuuden vähenemisestä. 

kokonaisuudessaan tilikauden 

kulujäämä suureni 0,122 milj. euroa 

edellisvuodesta. muutos aiheutui 

edellä mainituista toiminnan tuotto-

jen kasvusta (vaikutus kulujäämään 

+2,12 milj. euroa), kulujen kasvusta 

(vaikutus -2,49 milj. euroa), satun-

naisten tuottojen pienenemisestä 

(vaikutus - 0,13 milj. euroa), siirto-

talouden tuottojen pienenemisestä 

(vaikutus -0,5 milj. euroa) sekä alv-

muutoksista (vaikutus  -0,88 milj. 

euroa). 

Tulot,  tuhatta �00� �006 osuus �006

Maksullisen	palvelun	tulot 9	063 11	156 72	%

Yhteistutkimustulot 4	216 4	266 27	%

Muut	tulot 1	250 98 1	%

YHTEENSÄ 14	529 15	520 100	%

menot, tuhatta �00� �006 osuus �006

Palkkaukset 25	848 25	762 57	%

Kulutusmenot 16	995 17	742 39	%

Investoinnit 5	824 2	049 4	%

YHTEENSÄ 48	667 45	553 100	%

Kustannukset, tuhatta �00� �006 osuus �006

Palkkakustannukset 25	493 25	981 56	%

käyttökustannukset 16	249 17	905 38	%

Pääomakustannukset 2	610 3	004 6	%

yHTeenSä 44	352 46	890 100	%



Tuotto- ja kululaskelma 2006

1.1.�006 - 31.1�.�006 1.1.�00� - 31.1�.�00�

Toiminnan tuotot

Maksullisen	toiminnan	tuotot 11	122	306,72 9	040	185,60

Vuokrat	ja	käyttökorvaukset 43	500,06 15	728,60

Muut	toiminnan	tuotot 4	750	819,50 15	916	626,28 4	740	360,60 13	796	274,80

Toiminnan kulut

Aineet,	tarvikkeet	ja	tavarat

Ostot	tilikauden	aikana	 2	979	066,98 1	748	162,86

Henkilöstökulut 25	991	991,84 25	536	256,02

Vuokrat 3	171	157,34 2	599	617,31

Palvelujen	ostot 6	222	096,66 6	251	611,05

Muut	kulut 5	802	363,32 6	088	081,60

Poistot 2	793	326,85 2	417	589,00

Sisäiset	kulut 318	906,72 -47	278	909,71 144	384,32 -44	785	702,16

jäämä i -31	362	283,43 -30	989	427,36

rahoitustuotot ja -kulut

rahoitustuotot	 2	212,73 1	506,54

rahoituskulut -3	501,22 -1	288,49 -2	404,88 -898,34

Satunnaiset tuotot ja kulut

Satunnaiset	tuotot	 272	276,65 403	125,49

Satunnaiset	kulut 0,00 272	276,65 -1	511,41 401	614,08

jäämä ii -31	091	295,27 -30	588	711,62

Siirtotalouden tuotot ja kulut

Tuotot

Muut	siirtotalouden	tuotot	ulkomailta 0,00 0,00 500	000,00 500	000,00

Kulut

Muut	siirtotalouden	kulut	ulkomaille 0,00 0,00 -4	647,31 -4	647,31

jäämä iii -31	091	295,27 -30	093	358,93

Tuotot veroista ja pakollisista maksuista

Perityt	arvonlisäverot 2	037	316,52 1	701	499,97

Suoritetut	arvonlisäverot	 -2	718	611,07 -681	294,55 -3	258	676,71 -1	557	176,74

Tilikauden tuotto-/kulujäämä -31 ��� �89,8� -31 6�0 �3�,6�
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vASTATTAvAA

omA PääomA

VALTION	PÄÄOMA

Valtion	pääoma	1.1.1998 5	439	282,69 5	439	282,69

Edellisten	tilikausien	pääoman	muutos -1	222	584,85 -4	500	548,65

Pääoman	siirrot 30	416	003,56 34	928	499,47

Tilikauden	tuotto-/kulujäämä -31	772	589,82 2	860	111,58 -31	650	535,67 4	216	697,84

VIErAS	PÄÄOMA

LYHYTAIKAINEN

Saadut	ennakot 1	519	327,16 1	224	908,33

Ostovelat 1	272	230,15 1	937	018,82

Tilivirastojen	väliset	tilitykset 546	784,21 580	931,69

Edelleen	tilitettävät	erät 399	482,36 406	209,59

Siirtovelat 4	349	397,68 4	139	353,08

Muut	lyhytaikaiset	velat 352	160,45 8	439	382,01 466	933,57 8	755	355,08

VIErAS	PÄÄOMA	YHTEENSÄ 8	439	382,01 8	755	355,08

vASTATTAvAA yHTeenSä 11 �99 493,�9 1� 9�� 0��,9�

Tase 2006

31.1�.�006 31.1�.�00�

vASTAAvAA

KäyTTöomAiSuuS jA muuT PiTKäAiKAiSeT SijoiTuKSeT

AINEETTOMAT	HYÖDYKKEET

Aineettomat	oikeudet 92	153,91 161	837,86

Muut	pitkävaikutteiset	menot 3	528,95 58	676,95

Ennakkomaksut	ja	keskeneräiset	hankinnat 29	406,00 125	088,86 0,00 220	514,81

AINEELLISET	HYÖDYKKEET

rakennelmat 107	740,83 125	821,83

Koneet	ja	laitteet 7	106	655,88 8	084	043,58

Kalusteet 1	172	658,67 1	250	992,47

Muut	aineelliset	hyödykkeet 3	385,90 4	589,90

Ennakkomaksut	ja	keskeneräiset	hankinnat 99	439,31 8	489	880,59 0,00 9	465	447,78

KÄYTTÖOMAISUUSArVOPAPErIT	JA	MUUT		
PITKÄAIKAISET	SIJOITUKSET	

Käyttöomaisuusarvopaperit 15	467,00 15	467,00 29	441,00 29	441,00

KäyTTöomAiSuuS jA muuT PiTKäAiKAiSeT  
SijoiTuKSeT yHTeenSä 8 630 436,4� 9 �1� 403,�9

vAiHTo- jA rAHoiTuSomAiSuuS

LYHYTAIKAISET	SAAMISET	

Myyntisaamiset 2	248	954,55 2	618	623,44

Siirtosaamiset 295	452,90 598	585,97

Muut	lyhytaikaiset	saamiset 112	445,92 29	705,28

Ennakkomaksut 11	685,82 2	668	539,19 7	854,04 3	254	768,73

rAHAT,	PANKKISAAMISET	JA	MUUT	rAHOITUSVArAT

Kassatilit 517,95 517,95 1	880,60 1	880,60

VAIHTO-	JA	rAHOITUSOMAISUUS	YHTEENSÄ 2	669	057,14 3	256	649,33

vASTAAvAA yHTeenSä 11 �99 493,�9 1� 9�� 0��,9�
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Visio

ilmatieteen laitos

–	eurooppalaisen	ilmakehäosaamisen	edelläkävijä.

Toiminta-ajatus

Ilmatieteen	laitos	tuottaa	laadukasta	havainto-	ja	tutki-

mustietoa	ilmakehästä.	Tämän	osaamisensa	laitos	yhdis-

tää	palveluiksi,	joita	se	tuottaa	tehokkaasti	ihmisten	ja	

ympäristön	hyväksi.

ilmatieteen laitos

• havainnoi ilmakehän fysikaalista tilaa, kemiallista 

koostumusta ja sähkömagneettisia ilmiöitä

• tuottaa tietoa ilmakehän entisestä, nykyisestä ja tule-

vasta tilasta

• tekee korkeatasoista tutkimusta meteorologian, 

ilmanlaadun, avaruusfysiikan, kaukokartoituksen ja 

geomagnetismin alueilla

• harjoittaa asiantuntijapalveluihin erikoistunutta liike-

toimintaa kilpailukykyisesti suomessa ja ulkomailla

• osallistuu aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen 

yhteistyöhön

• tiedottaa aktiivisesti ilmakehään liittyvistä asioista

• ennakoi muutoksia ja reagoi nopeasti ympäristön 

muutoksiin ja muuttuviin odotuksiin.

Strategiset tavoitteet �008–�011

1)  kokonaistuottavuus kasvaa 10 % suunnittelukauden  

 loppuun mennessä.

2)  laitos kasvaa merkittäväksi toimijaksi euroopassa  

 kumppanuuksien avulla.

3)  uusia menetelmiä ja palveluja on käytössä luonnon 

 ilmiöiden haitallisten vaikutusten arvioimiseksi ja  

 minimoimiseksi.

4)  Ilmatieteen laitoksen merkitys lisääntyy jatkuvasti  

 kehittyvän ja työssään viihtyvän henkilöstön avulla.

40 	 I LMATIETEEN	LAITOS	2006



liiKenne- jA vieSTinTäminiSTeriö

joHToKunTA

PääjoHTAjA

eSiKunTA

SääPAlvelu

			TUrVALLISUUSSÄÄ

			LENTO-	JA	SOTILASSÄÄ

TuTKimuS jA KeHiTyS

			ILMASTO	JA	GLOBAALIMUUTOS

			METEOrOLOGINEN	TUTKIMUS

			ILMANLAATU

			KAUKOKArTOITUS

			AVArUUS	JA	YLÄILMAKEHÄ		

			LAPIN	ILMATIETEELLINEN	TUTKIMUSKESKUS

			KUOPION	YKSIKKÖ

ASiAKASPAlvelu

TeKniSeT PAlveluT

			HAVAINTOTEKNIIKKA

			TIETOTEKNIIKKA

			TIETOJÄrJESTELMÄT

HAllinTo

Organisaatio 1.1.2007
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Pelastusylijohtaja	

Pentti Partanen

Sisäasiainministeriö,	Pelastusosasto

Puheenjohtaja

neuvotteleva	virkamies		

Sabina lindström 

Liikenne-	ja	viestintäministeriö

Varapuheenjohtaja

neuvotteleva	virkamies	

outi Berghäll

Ympäristöministeriö

Johtokunta 1.1.2007

Kuvassa takarivissä vasemmalta: Marko Viljanen, Joanna Saarinen, Veijo Mäkelä, Pekka Plathan, Sakari Karjalainen ja Markku Kulmala.  

Edessä istumassa vasemmalta: Outi Berghäll, Marja Happonen, Pentti Partanen, Reetta Meriläinen ja Sabina Lindström.

ylijohtaja	

Sakari Karjalainen	

Opetusministeriö

akatemiaprofessori	

markku Kulmala

Helsingin	yliopisto

Fysikaalisten	tieteiden	laitos

Päätoimittaja	

reetta meriläinen

Helsingin	Sanomat,	Uutiset

Henkilöstöjohtaja	

marja Happonen

Vaisala	Oyj

Vanhempi	suunnittelija	

veijo mäkelä

Ilmatieteen	laitos

Henkilöstön	edustaja
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Pääjohtaja

Pekka Plathan

Pääjohtaja	Petteri	Taalas	

virkavapaalla	31.10.2007	saakka.

Varapääjohtaja

mikko Alestalo

Johtaja	

martti Heikinheimo

Sääpalvelu

Johtaja

yrjö viisanen

Tutkimus	ja	kehitys

Johtoryhmä 1.1.2007

Kuvassa takarivissä vasemmalta: Marko Viljanen, Mikko Alestalo, Veijo Mäkelä, Vesa Kurki ja Martti Heikinheimo.  

Kuvassa eturivissä vasemmalta: Joanna Saarinen, Kristiina Soini, Pekka Plathan, Eeva-Kaisa Heikura ja Jaana Palmunoksa.

Johtaja 

Kristiina Soini

Tekniset	palvelut

Johtaja	

marko viljanen

Hallinto

Johtaja

vesa Kurki 	

(kutsuttuna	asiantuntijana)

Asiakaspalvelu

Hallintopäällikkö	

jaana Palmunoksa 	

(kutsuttuna	asiantuntijana)

Hallinto

Viestintäpäällikkö

eeva-Kaisa Heikura

Viestintä

Vanhempi	suunnittelija	

veijo mäkelä

Henkilöstön	edustaja

Pääjohtajan	assistentti	

joanna Saarinen

Sihteeri
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°C  Ilmasto muuttuu, entä sinä?

www.ilmatieteenlaitos.fi




