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Kaupunkialue + Rankkasade = Ongelma
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Pori 12.8.2007



▪ Perinteisesti sadetta havainnoidaan 
sademittareilla

▪ Säätutka mittaa sadepisaroista 
takaisinheijastuvaa tehoa – tarvitaan 
muunnos sateen intensiteetiksi

▪ Aika- ja paikkaresoluution suhteen 
säätutka on ylivertainen verrattuna 
sademittareihin (tai satelliitteihin)

Sateen havainnointi säätutkalla
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▪ Säätutkapohjainen lähihetkiennuste 
eli nowcasting yksinkertaisimmillaan

1. Havainnoidaan tilannetta säätutkalla 
hetkellä t ja t-1

2. Lasketaan liikekenttä havaittujen  
sadekenttien väliltä

3. Ekstrapoloidaan havaittua liikettä 
lähihetkille tulevaisuuteen

▪ Nowcasting = Now + Forecasting
▪ Luotettava ennuste 0 – 3h (– 6h) asti 

riippuen säätilanteesta

Säätutkapohjainen  sateen lähihetkiennuste
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Mennyttä:
SMUFF-projekti (2018 – 2019) 

Demonstraatio yksinkertaisesta 
hulevesitulvaennusteesta

The content of this presentation represents the views of 
the author only and is his/her sole responsibility. The 
European Commission does not accept any responsibility 
for use that may be made of the information it contains.



Rajuilmaolioiden lähihetkiennuste

1. Yksittäisten rajuilmaolioiden 
tunnistus tutkakuvista

2. Lähekkäisten olioiden klusterointi

3. Klustereiden liikeradan jäljitys 
peräkkäisten tutkakuvien välillä

4. Lähihetkiennuste:
Olioiden tulevan sijainnin arviointi 
Kalmansuodinmallia käyttäen

5. Häiriön lisäys olioiden ennustettuun 
sijaintiin

➔ Todennäköisyyspohjainen ennuste 
olion tulevalle sijainnille

➔ Sademääräennuste
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Tunnistetut rajuilmaoliot

Olioiden jäljitys

Todennäköisyysennuste olioiden tuleville sijainneille
t = 0 +20 min … +120 min



Hulevesitulvan potentiaali
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Hulevesitulvan potentiaali pääkaupunkiseudulle 
perustuen GTK:n CliPLivE-hankkeen tuloksiin.

Arvion lähtötietoina:

• Maaperän vedenläpäisevyys  (GTK 1:20k maaperäkartta)

• Maanpeittoaste (EEA 20x20m soil sealing data) 

• Maanpinnan kaltevuus (MML 2x2m korkeusmalli)

Lopullinen 20x20m tulvapotentiaalikartta 
jaoteltuna 8 tasoon:

• 0 – pienin tulvapotentiaali
• …
• 7 – suurin tulvapotentiaali

Viemäröintiä, kasvillisuustyyppiä, nykyisiä 
tulvahallintaratkaisuja, jne. ei huomioitu 
tarkastelussa

Hulevesitulvan potentiaali
Urban flood potential map © Geological Survey of Finland (2014), data has been developed in the framework
of the South-East Finland – Russia ENPI CBC 2007-2013 programme (project 2011-033-SE497)



Lähihetkiennuste hulevesitulvavaaralle

Tulvapotentiaali

• Arvio suoraan GTK:n datasta

Sateen rankkuus

• Arvio perustuen lähihetkiennusteen 
antaman 30 min sademäärän toistuvuuteen

Sateen todennäköisyys

• Arvio suoraan lähihetkiennusteesta

Tulvavaaraennuste

• Yksittäiset indeksit standardoitu välille [0, ∞[

• Yhdistelmäindeksi kertomalla erilliset indeksit

• Empiirinen ja hyvin alustava luokittelu vaaraluokkiin kahden 
yksittäistapauksen perusteella!
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𝐻𝑢𝑙𝑒𝑣𝑒𝑠𝑖𝑡𝑢𝑙𝑣𝑎𝑣𝑎𝑎𝑟𝑎
=

𝑇𝑢𝑙𝑣𝑎𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑎𝑙𝑖 ∗ 𝑆𝑎𝑡𝑒𝑒𝑛 𝑟𝑎𝑛𝑘𝑘𝑢𝑢𝑠 ∗ 𝑆𝑎𝑡𝑒𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑑𝑒𝑛𝑛ä𝑘ö𝑖𝑠𝑦𝑦𝑠

Vaaraluokittelu Indeksi

MATALA >0.5

KOHONNUT >0.9

KORKEA >1.3-1.5

Tulvavaaraluokat

Huom: Luokittelu on empiirinen ja perustuu
vain kahteen yksittäistapaukseen! 
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Demonstraatio 16.6.2016



Nykyhetkeä:
TAMIR-projekti (2020 – 2021) 

Yleinen vaaraennuste 
rajuilmavahingoille

The content of this presentation represents the views of 
the author only and is his/her sole responsibility. The 
European Commission does not accept any responsibility 
for use that may be made of the information it contains.



Motivaatio: 
6.6.2020 kuuronauha vaikutuksineen
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”Kooste kuuronauhan etenemisestä sekä sen aiheuttamista 
tuulivahingoista. Eniten vahinkoja esiintyi Uudeltamaalta 
Pirkanmaalle ulottuvalla vyöhykkeellä. Pelastuslaitokselle 
tehtäviä aiheutui kaiken kaikkiaan lähes 400 kpl.”

Kuuronauhan eteneminen ja pelastuslaitoksen tehtävät



Vaarallisten rajuilmaolioiden lähihetkiennuste ja riskiarvio 
pelastusviranomaisille
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Rajuilmaan liittyvien vaarallisten ilmiöiden (rankkasade, puuska, rae, salama) lähihetkien vaarallisuus-
ja riskiennuste käyttäen:

• Meteorologisia (säätutka, pinta, malli) havaintoja
• Koneoppimiseen perustuvaa rajuilman vaarallisuusluokittelua
• Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilastoa (PRONTO)
• Oliopohjaista rajuilmojen lähihetken todennäköisyysennustetta
• Paikkatietoa haavoittuvista kohteista
• Pelastusviranomaisten osaamista takaamaan lopputuotteen käytettävyys
• Demonstrointiin Ilmanet-alustaa

Vaarallisten olioiden 
tunnistaminen sää-
tutkakuvista

Yhdistäminen 
haavoittuvuustietoon ja 
onnettomuustilastoihin

Todennäköisyyspohjainen 
lähihetkiennuste olioiden 
tulevalle sijainnilleOlioiden luokittelu PRONTO-

dataa ja koneoppimista 
hyödyntäen



Tulevaa:
HULEHENRI-projekti

Hulevesitulvan 
lähihetkiennustamisen ja 
riskiarvioinnin kehittäminen



IL lähihetkien tutkapohjainen 
sade-ennuste 

SYKE pintavaluntamalli 

Tulvakeskus varoituspalvelut 

HULEvesitulvan
lähiHetkiENnustamisen ja 

RIskiarvioinnin kehittäminen 
(HULEHENRI)
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Simuloitu tilanne Vuorimiehenkadun ja Kasarmikadun kulmassa 

klo 08:00 ja kuva n. klo 08:15 (Kuva: Jari Taponen/Twitter)

”Mannerheimintien ja Runeberginkadun 

risteys, kohonnut rankkasadetulvariski 

27.8.2019 klo 12-15 välillä”

HULEHENRI -projekti



• Säätutka tarjoaa parhaan, ja ainoan, mahdollisuuden seurata 
sadetilanteen kehitystä lähituntien aikana riittävällä aika- ja 
paikkaresoluutiolla 
➔ IL tekee tutkimusta säätutkan hyödyntämisestä hydrologisissa sovelluksissa, 
kuten hulevesitulvien lähihetkiennustamisessa

• Viimeaikaisissa projekteissa keskitytty paljon pelastustoimen 
tarpeisiin
➔ Jatkossa tavoitteena myös muut (hydrologiset) sovellukset 

➔ Yhteistyö kiinnostaa!

Yhteenveto



Kiitos!

Kysymyksiä?

Tero Niemi

Ilmatieteen laitos

Avaruus- ja kaukokartoituskeskus

Kaukosäätutkimus

tero.niemi@fmi.fi


