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HIRLAM, Richardson ja tulevaisuus

(Puhuri 1/1999)

HIRLAM, RICHARDSON JA TULEVAISUUS

HIRLAM ei kuullosta tippaakaan tulevaisuudelta. Nimikin on lattea kuin pannukakku:HIghResolution
Limited Area Model. T�allaisten lyhytaikaisia s�a�aennusteita tuottavien rajatun alueen mallien yll�apito
kuului Ilmatieteen laitosten lakis�a�ateisiin teht�aviin jo parikymment�a vuotta sitten.

Lyhyit�a ennusteita

Big whirls have little whirls,

That feed on their velocity;

And little whirls have lesser whirls,

And so on to viscosity.1

Nelj�a kertaa vuorokaudessa HIRLAM rynt�a�a ilmakeh�an loputtoman liikkeen ja vuorovaikutusten kes-
kelle. Se rajaa itselleen palan maapalloa, kahmaisee alkutilakseen saatavilla olevat tiedot ilmakeh�ast�a ja
ryhtyy t�oihin toivoen, ett�a joku muistaa kaiken aikaa sy�ott�a�a sit�a reunoilta. Malli aikoo tehd�a lyhyen
ajan ennusteen eli kuvata alueensa ilmakeh�an koko tilan kahden vuorokauden p�a�ast�a.

HIRLAM ei ymm�arr�a ilmakeh�ast�a yhtik�as mit�a�an. Se ei osaa luoda ensimm�aist�ak�a�an k�asitett�a eik�a
teoriaa. Se vain loikkii, typer�asti laskea rouskuttaen, ajanhetkest�a toiseen. Oikeastaan se ei edes laske itse,
vaan komentaa tietokonetta. Kun nappia painetaan, kattila alkaa kiehua: kaikki mallin yht�al�ot alkavat
hyrr�at�a yht�a aikaa. Kaikki liikkeet ja vuorovaikutukset kytket�a�an kerralla mukaan. Sitten toivotaan, ett�a
ne toimisivat suurinpiirtein samoin kuin ilmakeh�ass�a itsess�a�an.

Kattilan �a�arell�a istuvat k�aytt�aj�at. He odottavat saavansa sopasta huomisen l�amp�otilan Pelloon ja
sateen olomuodon Helsinkiin. Omituista kyll�a, t�am�a usein onnistuu. Toisinaan ei, ja silloin n�alk�aiset
k�aytt�aj�at murisevat. P�aivyst�av�at meteorologit ja tilastotieteilij�at ryhtyv�at korjaamaan mallin ennustetta.

Pitki�a ennusteita

Englantilainen matemaatikko ja meteorologi L.F.Richardson teki maailman ensimm�aisen numeerisen
s�a�aennusteen. H�an kehitti laskumenetelm�a�a ollessaan ambulanssinkuljettajana ensimm�aisess�a maailman-
sodassa. Richardson haaveili my�os tulevaisuuden ennustetuotannosta: salista, jossa laskunjohtaja huoleh-
tii yht�al�oist�a, sadat laskuapulaiset laskevat kukin oman osansa, ja pikal�ahetit juoksuttavat tuloksia ja
ohjeita. Etusivun kuva on taiteilija A.Lannerbackin k�asitys Richardssonin ennustetehtaasta2

Tulevaisuudessa HIRLAM-malli kuuluu joka kodin keitti�o�on. Mallia ajetaan itse, Ilmatieteen laitos
toimittaa - maksua vastaan - tarvittavat havainnot ja reunaehdot. Huomisen ennuste valmistuu sill�a aikaa
kun perhe sy�o illallista.

Tulevaisuuden meteorologit jakaantuvat kahteen osaan: mallinkehitt�ajiin ja valistajiin. Mallinkehitt�aj�at
kehitt�av�at HIRLAMia. Valistajat kiert�av�at televisiossa, kouluissa ja perheenem�antien HIRLAM-illoissa
opettamassa malliasioita: \Kun laskette vortisitiadvektiota, muistakaa k�aytt�a�a sellaista advektioskeemaa

ja horisontaalidi�uusiota, ett�a enstro�a kulkee suuresta skaalasta pienemp�a�an k
�1-kaltevuuden mukaan

eik�a pys�ahdy seitsem�anteen aaltolukuun." Valistajat pit�av�at esitelmi�a my�os meteorologian ja ilmakeh�an
yleisen kiertoliikkeen perusteista.

1L.F.Richardson
2lainattu: L. Bengtsson,ECMWF,1984
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Ennusteiden osuvuudesta

HIRLAMin lyhyet ennusteet vaikuttavat kohtalaisen j�arkevilt�a, kun niit�a verrataan havaintoihin. Richard-
sonin tulevaisuudenkuvaa sopii verrata s�a�aennusteiden laskentaymp�arist�o�on nykyajan supertietokoneissa.
Mit�a mahtavat ensi vuosituhannen asukkaat voivat tuumia esitetyst�a HIRLAM-tulevaisuudenkuvasta ...

Taitaisi olla viisainta uskoa viime vuosisadan huomattavaa tiedemiest�a ja j�att�a�a tulevaisuuden keitti�on
reseptit laatimatta3. Siin�a keitti�oss�a puuhaavat sen ajan asiantuntijat, jotka tiet�av�at paremmin mit�a pit�a�a
tehd�a. Meid�an aikamme tutkijan pit�aisi sensijaan ymm�art�a�a historiaa ja oman aikamme asioita kunnolla.
Ohjeeksi sopii: \Ep�aile kaikkea"4.

Meid�an pit�a�a tuntea ilmakeh�an ominaisuudet ja dynamiikka. On osattava rakentaa k�asitteit�a ja teo-
rioita ja tehd�a niist�a mallin yht�al�oit�a. Tarvitaan my�os laskennan teoriaa: miten tietokonetta komennetaan.
Mik�a�an ei ole k�ayt�ann�ollisemp�a�a kuin hyv�a teoria5.

Voi olla, ett�a hyv�a teoria tuottaa tulevaisuudessa parempia l�amp�otilaennusteita Pelloon ja parempia
lumisade-ennusteita Helsinkiin.

Tietokone s�a�anennustajana I-III
(Ilmastokatsaus, tammi-, helmi- ja maaliskuu, 1999)

TIETOKONE S�A�ANENNUSTAJANA
(osa I)

Maapallo kiit�a�a avaruudessa akselinsa ymp�ari py�orien. Planeetan rosoisen pinnan t�aytt�av�at vesi ja vuo-
ristot, mets�at ja aavikot, ymp�arill�a�an ilmakeh�an ohut kerros. Tuo kerros on t�aynn�a liikett�a, virtauk-
sia ja olomuodon muutoksia. Niist�a syntyv�at s�a�a ja ilmasto, joiden keskell�a ihmiset el�av�at ja joiden
ymm�art�amisest�a he ovat aina haaveilleet.

Vuosisadan alun norjalainen teoreettinen fyysikko Vilhelm Bjerknes teki meteorologiasta tiedett�a.
H�anen aloitteestaan s�a�ahavaintoja l�ahdettiin tarkastelemaan klassisen virtausmekaniikan peruslakien va-
lossa. Kaksikymment�aluvulla Jacob Bjerknes (Vilhelmin poika), Halvor Sohlberg, Tor Bergeron ja muut
norjalaisen koulukunnan meteorologit loivat liikkuvan matalapaineen mallin. Synoptinen analyysi oli syn-
tynyt. Norjalaisten luoman teorian ja menetelmien avulla t�am�ankin p�aiv�an meteorologit yh�a hahmotte-
levat j�arjestyst�a s�a�akartan merkint�oihin: l�oyt�av�at matalapaineen keskukset, rintamat ja niihin liityv�an
s�a�an sek�a arvioivat l�ahiajan s�a�an kehityst�a.

Vilhelm Bjerknes l�ahestyi s�a�an ongelmaa toiseltakin suunnalta. H�an ehdotti, ett�a s�a�at�a ennustettaisiin
ratkaisemalla suoraan virtausmekaniikan perusyht�al�ot. Alkutilana k�aytett�aisiin s�a�ahavaintoja. Vilhem
Bjerknesin ideoita kehitti ja sovelsi englantilainen matemaatikko ja meteorologi Lewis Fry Richardson.
Samoihin aikoihin kuin norjalaisten syklonimalli ilmestyi, h�an rakensi maailman ensimm�aisen numeerisen
s�a�aennustusmallin ja laski sill�a ennusteen Keski-Eurooppaan.

Richardsonin vasta my�ohemmin kuuluisaksi tullut ennuste ep�aonnistui perusteellisesti. H�anen Keski-
Eurooppaan laskemansa ilmanpaineen muutos oli 145 hPa kuudessa tunnissa, kun se tavallisesti olisi
tuossa ajassa muutamia hehtopascaleita. Ep�aonnistuminen ei johtunut siit�a, ett�a menetelm�a olisi ollut

3K.Marx
4Akateemikko Erik Palm�en
5G.W.F.Hegel
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v�a�ar�a. Tuohon aikaan ei vain tiedetty, ett�a s�a�ahavaintojen pienet ep�atarkkuudet kasvavat laskennan
aikana valtaviksi, jos havaintoja ei heti ennusteen alussa soviteta toisiinsa ja laskentamenetelm�a�an.

Richardson haaveili tulevaisuuden laskennasta: suuresta salista, jossa laskunjohtaja huolehtii yht�al�oist�a,
sadat laskuapulaiset laskevat kukin oman osansa, ja pikal�ahetit juoksuttavat tuloksia ja ohjeita. Vasta
tietokoneiden kehitys toisen maailmansodan j�alkeen teki todella mahdolliseksi s�a�an laskemisen fysiikan
perusyht�al�oist�a. Nykyiset s�a�aennusteet perustuvat suurimmalta osaltaan tietokonemallien tuloksiin.

Ilmakeh�an virtaukset ja fysiikan peruslait

Ilmakeh�an ja merten virtaukset saavat energiansa auringon s�ateilyst�a. Maan ja meren pinta, ilmakeh�an
kaasut ja pilvet imev�at itseens�a s�ateily�a. Maan ja meren pinta l�ampenev�at. L�amp�o�a siirtyy alustasta
ilmakeh�a�an. Kevyt l�ammin ja kostea ilma nousee: syntyy pystyvirtauksia ja pilvi�a. Mutta maapallo py�orii
kallellaan ja l�ampenee siksi ep�atasaisesti.

L�ammityserot synnytt�av�at ilmanpaineen eroja. Niist�a saavat alkunsa vaakasuuntaiset ilmavirtauk-
set, tuulet. Py�oriv�all�a maapallolla syntyy liikkuvia matala- ja korkeapaineita. Ne kuljettavat energiaa
p�aiv�antasaajan l�aheisilt�a alueilta napoja kohti. Meid�an leveysasteillamme s�a�an muutokset liittyv�at n�aihin
liikkuviin h�airi�oihin.
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Kuva 1: Mallin perusyht�al�ot

lmakeh�an liikkeit�a hallitsevat yleiset liikem�a�ar�an, energian ja massan s�ailymisen lait. Ne voidaan kir-
joittaa osittaisdi�erentiaaliyht�al�oiden muotoon (kuva 1). Kuvassa on esitetty liikeyht�al�ot, hydrostatiikan
perusyht�al�o, termodynamiikan ensimm�ainen p�a�as�a�ant�o, kosteuden ja pilvi veden sek�a massan jatku-
vuusyht�al�ot, viimeisen�a ideaalikaasun tilanyht�al�o. Varsinaisia mallin muuttujia ovat t�ass�a tuulen l�ansi- ja
etel�asuuntaiset komponentit (u ja v), l�amp�otila (T), kosteus (q), pilven vesisis�alt�o (CCC) sek�a ilmanpaine
(p). Lihavoidut symbolit yht�al�oiden oikealla puolella kuvaavat eri suureiden l�ahteit�a ja nieluja.

Yht�al�oiss�a kukin muuttuja riippuu ajasta ja paikasta. Yht�al�oryhm�an ratkaisu ei onnistu puhtaan ma-
tematiikan teorioin. Tarvitaan tietokoneita, joiden avulla saadaan mahdollisimman tarkka likim�a�ar�ainen
ratkaisu. Ratkaisua varten jatkuvat yht�al�ot pit�a�a diskretisoida eli muuttujat esitt�a�a hilassa (kuva 2),
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Kuva 2: Mallin kolmiulotteinen hilaruudukko

er�a�anlaisessa paikkaruudukossa, eri ajanhetkin�a. Ratkaisuun tarvitaan lis�aksi suureiden alku- ja reuna-
arvoja.

Kirjoituksen seuraavassa osassa kerrotaan tarkemmin ennustemallin ratkaisumenetelm�ast�a, l�ahteist�a
ja nieluista sek�a alku- ja reuna-arvoista.

TIETOKONE S�A�ANENNUSTAJANA
(osa II)

Kirjoituksen ensimm�aisess�a osassa kerrottiin periaatteesta, jolla tietokonemalli ennustaa s�a�at�a. Se ratkoo
virtausopin perusyht�al�oit�a k�aytt�aen alkutilana s�a�ahavaintoja. K�asitelt�av�at arvot jaetaan kolmiulotteiseen
hilaan ja suureiden muutokset lasketaan ajanhetki kerrallaan.

Perusyht�al�oit�a ratkottaessa osa muutoksista voidaan laskea suoraan, mutta osa ilmi�oist�a on liian
pieni�a mallin hilassa laskettaviksi. Yht�al�oiss�a esiintyv�at l�ahteet ja nielut pit�a�a kuvata tarkemmin ja
liitt�a�a ne ep�asuorasti mallin perusmuuttujiin. T�at�a sanotaan parametrisoinniksi. Kuvassa 3 esitet�a�an
miten ennustusmalli loikkii ajanhetkest�a toiseen ratkoen yht�al�oit�a ensin ilman l�ahteit�a ja nieluja ja sitten
lis�aten n�aiden vaikutuksen.

Ensimm�aisiss�a numeerisissa s�a�aennustusmalleissa parametrisointeja ei juuri ollut. Silti suuren mit-
takaavan virtausoloista saatiin kohtalainen k�asitys. Meteorologi tulkitsi mallia kokemuksensa ja uusien
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MALLIN TILA
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hetkellä t = t + ∆t  oParametrisoidut muutokset

I                                                                                                  I
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Hilassa lasketut muutokset

Kuva 3: Malli siirtyy aika-askeleesta toiseen

havaintojen avulla, vaikkapa: jos virtaus viiden kilometrin korkeudella maapinnasta n�aytti tuollaiselta ja
pintapaine t�allaiselta, huomenna oli sadetta odotettavissa. Nykyiset mallit pyrkiv�at ennustamaan yleisten
virtausolojen lis�aksi my�os maanpinnan l�aheisen kerroksen s�a�at�a: tuulta, l�amp�otilaa, kosteus- ja sadeoloja
sek�a ilmanpaineen muutoksia. Siksi l�ahteiden ja nielujen kuvaus mallissa on tullut t�arke�amm�aksi.

Ilmatieteen laitoksen lyhyiden s�a�aennusteiden HIRLAM-mallissa parametrisoidaan l�amm�on ja kos-
teuden kulku maassa, maanpinnan ja ilmakeh�an vuorovaikutus, tiivistymis- ja sadeprosessit sek�a s�ateilyn
kulku ilmakeh�ass�a.

Parametrisointi eli l�ahteet ja nielut

Ilmavirtausten liikevoima on kokonaan per�aisin auringon s�ateilyst�a. Ilman molekyylit ja hiukkaset, pilvet
ja maanpinta imev�at ja heijastavat auringon s�ateily�a. Ne my�os l�ahett�av�at oman l�amp�otilansa mukaista
pitk�aaaltos�ateily�a takaisin avaruuteen. T�arkeint�a s�a�an kannalta on laskea oikein maanpinnan s�ateilytase:
tulevan ja l�ahtev�an s�ateilyn summa. Mallin s�ateilyparametrisointi pit�a�a huolta s�ateilylaskelmista.

Maanpinnan l�amp�otilaan vaikuttavat s�ateilytase ja l�amm�on kulku maan sis�ass�a sek�a ilmakeh�an alim-
massa kerroksessa. Sade ja haihtuminen sek�a kosteuden siirtyminen maan sis�ass�a m�a�ar�a�av�at pinnan kos-
teuden ja lumipeitteen kehityksen. Pintaparametrisointien ohjelma laskee n�ait�a asioita. Laskelmiin tarvi-
taan my�os tietoa meren pintal�amp�otilasta ja j�a�apeitteest�a. Mallin pit�a�a tiet�a�a pinnanmuodoista - vuorten
korkeuksista, vesien ja metsien osuuksista. Siksi malliin kuuluu suuri maanpintatietojen tietokanta.

Ilmakeh�an alin kilometrin tai parin korkuinen kerros, jota kutsutaan ilmakeh�an rajakerrokseksi, vuo-
rovaikuttaa maanpinnan kanssa. Rajakerroksessa l�amp�o�a, kosteutta ja liikett�a siirtyy py�ortein�a pinnasta
ylemm�as ilmakeh�a�an. Py�orteiden omaisuuksia voidaan arvioida, kun tunnetaan l�amp�otilan, kosteuden ja
tuulen pystyjakauma. Mallin turbulenssiparametrisointi k�asittelee n�ait�a rajakerroksen py�orteit�a.

Pilvet syntyv�at ilmakeh�ass�a kun vesih�oyry tiivistyy pilvipisaroiksi. Yleens�a n�ain k�ay, kun ilma nousee
ja j�a�ahtyy laajentuessaan. Nousuvirtauksia syntyy s�a�arintamiin tai auringon l�ammitt�am�a�an rajakerrok-
seen. Koska kylm�a�an ilmaan mahtuu v�ahemm�an kosteutta, pilvipisaroita syntyy tiivistymisytimien, il-
makeh�an hiukkasten ymp�arille. Suotuisissa oloissa pisarat voivat kasvaa ja tulla liian isoiksi leijuakseen
ilmassa. Isot pisarat putoavat sateena maahan. Tiivistymisparametrisoinnit kuvaavat pilvien ja sateen
synnyn mallissa.

Alkutila ja reunat

HIRLAM-ennustusmallia ajetaan Ilmatieteen laitoksessa kahdella rajatulla alueella (kuva 4). Isomman
alueen mallissa hilapisteiden v�ali on 44, pienemm�an 22 kilometri�a. Pystytasoja malleissa on 31 ja ne ulot-
tuvat maanpinnan tasolta ilmakeh�an yl�arajalle (k�ayt�ann�oss�a noin 30 km korkeuteen). Laskentapisteit�a
kummassakin mallissa on yhteens�a noin 840 000. Laskennan aika-askel on isossa kolme, pieness�a kaksi
minuuttia. Kummallakin mallilla lasketaan kahden vuorokauden ennusteita.
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Kuva 4: HIRLAM-mallin laskenta-alueet ja esimerkki pintahavaintojen jakaumasta

Laskentaa varten malli tarvitsee alku- ja reuna-arvot. Alkuarvot saadaan havainnoista: luotauksista,
pintahavainnoista, satelliitti- ja lentokonemittauksista. Kuvassa 4 on esimerkki yhden p�aiv�an pintaha-
vainnoista. Laskennan aluksi ep�atasaisesti jakautuneet havainnot pit�a�a jakaa mallin s�a�ann�olliseen hilaan.
Lis�aksi ne pit�a�a sovittaa toisiinsa ja mallin yht�al�oihin - asia, joka j�ai Richardsonilta 1920-luvun histo-
riallisessa ennusteessa tekem�att�a. N�aist�a valmistelut�oist�a huolehtivat mallin analyysi- ja initialisointioh-
jelmistot. Ne ajetaan ennen kuin ennusteyht�al�oit�a ryhdyt�a�an ratkomaan.

Iso HIRLAM-ajo saa ennusteen laskennan aikana k�aytett�av�at reuna-arvot Euroopan keskipitkien
s�a�aennusteiden keskuksen (ECMWF) mallista. Pieni HIRLAM-ajo k�aytt�a�a ison alueen ennusteita reu-
noina. Reunojen k�asittelyyn ja sovitukseen liittyy aina virheit�a, jotka mallin ajon aikana siirtyv�at vir-
tauksen mukana keskemm�alle malliin. Siksi reunat pyrit�a�an pit�am�a�an mahdollisimman kaukana alueilta,
joilla ennustetta varsinaisesti tarvitaan.

Kirjoituksen viimeisess�a osassa k�asitell�a�an ennusteen laskentaan tarvittavia tietokoneresursseja, ker-
rotaan tietokone-ennusteiden k�ayt�ost�a ja arvioidaan tulosten luotettavuutta.
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TIETOKONE S�A�ANENNUSTAJANA
(osa III)

Kirjoituksen toisessa osassa kerrottiin tietokone-ennusteen laskennasta, pienten ilmi�oiden parametrisoin-
nista sek�a alku- ja reuna-arvoista. Malli loikkii aika-askeleesta toiseen ratkoen perusyht�al�oit�a ja lis�aten
laskentaan pienten ilmi�oiden vaikutuksen. Alkuarvot saadaan s�a�ahavainnoista ja reuna-arvot suuremman
alueen mallin ennusteesta.

Laskennan haasteita

Laskettaessa Ilmatieteen laitoksen HIRLAM-mallilla kahden vuorokauden s�a�aennustetta Pohjois-Euroop-
paan tehd�a�an 840 000 pisteess�a 1440 aika-askeleen kuluessa yhteens�a yli viisi biljoonaa laskutoimitusta.
S�a�aennusteen laskennassa pit�a�a k�aytt�a�a parhaita mahdollisia laskentamenetelmi�a ja tehokkaita tietoko-
neita, jotta ennuste olisi ajoissa valmiina. HIRLAM-mallia ajetaan Tieteellisen laskennan palvelun (CSC)
Cray T3E-supertietokoneella, joka suoriutuu 8.5 miljardista laskutoimituksesta sekunnissa. Laskentaan
k�aytet�a�an tietokoneen 128 prosessoria.

Koko ennusteen laskenta valmisteluineen ja tulostuksineen p�aivineen kest�a�a viitisentoista minuuttia.
Tulokseksi saadaan 10 MB pakattuja ennustekentti�a. Kodin parhaiden mikrotietokoneiden ainoalla proses-
sorilla kahden vuorokauden ennusteen laskenta kest�aisi vuorokauden ja ennusteet olisivat vanhentuneita
heti valmistuttuaan.

Tietokone ja meteorologi

Lehtien, radion ja television s�a�aennusteet perustuvat suurelta osin tietokone-ennusteisiin. Mit�a virkaa
sitten on meteorologilla, jos tietokone laskee ennusteet? P�aivyst�av�a meteorologi vertaa eri ennustusmal-
lien tuloksia, tulkitsee, korjaa ja lis�a�a uutta tietoa niihin. T�am�a on mahdollista, koska p�aivyst�aj�all�a on
k�ayt�oss�a�an uusimmat s�a�ahavainnot. Lis�aksi meteorologi tuntee ennustuspaikkojen maantieteelliset erityis-
piirteet ja ilmaston. H�anell�a on kokemusta mallien k�aytt�aytymisest�a ja virheist�a erilaisissa s�a�atilanteissa.
Meteorologi osaa muotoilla ennusteet erilaisille k�aytt�ajille paremmin kuin mik�a�an kone.

S�a�aennustusmallin tuloksia k�aytt�av�at hyv�akseen toiset mallit, jotka laskevat yksityiskohtaisempia pai-
kallisennusteita, esimerkiksi ties�a�at�a tai kaupunkien ilmanlaatua. Mallitieto on pohjana my�os onnetto-
muustilanteiden laskelmissa, joissa selvitet�a�an vaarallisten aineiden levi�amist�a.

Lyhyit�a ja pitki�a ennusteita

Ilmakeh�an k�aytt�aytymist�a hallitsevat yht�al�ot (joita esiteltiin kirjoitussarjan ensimm�aisess�a osassa) k�ayt-
t�aytyv�at kaoottisesti: pienet erot mallin alkutilassa voivat johtaa aivan erilaisiin ennusteisiin. Ennusteen
k�aytt�okelpoista pituutta rajoittavat my�os mallin olettamukset: miten tieto jaetaan mallin hilapisteikk�o�on,
mit�a laskentamenetelmi�a k�aytet�a�an, miten parametrisoidaan. Parin vuorokauden ennuste on nykyisin
yksityiskohdiltaankin melko tarkka. Muutosten suunta voidaan useimmiten ennustaa noin viikoksi.

Pitempiin ennusteisiin tarvitaan toisenlaisia menetelmi�a. Voidaan esimerkiksi laskea useita ennusteita
samasta, mutta eri tavoin hiukan muunnellusta alkutilasta, ja tarkastella todenn�ak�oisyyksi�a. T�at�a sa-
notaan parviennusteiden menetelm�aksi. Se on k�aytt�okelpoinen viikon-parin s�a�an arvioinnissa. Arvioita
vaikkapa tulevan kes�an s�a�ast�a yritet�a�an my�os tehd�a, mutta silloin mallissa pit�a�a kytke�a ilmakeh�an ja
valtamerten dynamiikka toisiinsa. Tulokset ovat ep�avarmoja - ilmastotilasto on toistaiseksi my�os paras
ilmastoennuste.

Ilmatieteen laitoksessa seurataan jatkuvasti malliennusteiden toteutumista. Sit�a varten joka ennus-
teajossa verrataan mallin tuloksia s�a�ahavaintoihin. Tilastollisin menetelmin lasketaan jokaisen ennuste-
tun suureen harha ja neli�ollinen keskivirhe. T�allaiset vertailut ovat v�altt�am�att�omi�a mallin kehitysty�oss�a.
Niit�a tarvitsevat my�os ennusteita laativat meteorologit, jotka saavat k�asityksen mallin luotettavuudesta
ja ongelmista.

Kuvassa 5 on esimerkki HIRLAM-mallin ennustaman 850 hPa tason (noin puolentoista kilometrin kor-
keudella) l�amp�otilan virheest�a vuodesta 1990 alkaen. Alkuvuosina malli ennusti j�arjestelm�allisesti hiukan
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Kuva 5: HIRLAM-mallin ennustaman l�amp�otilan virhe

liian kylm�a�a, mutta virhe pieneni selv�asti syksyll�a 1994. Silloin mallissa otettiin k�aytt�o�on uusi, Helsin-
gin yliopistossa kehitetty s�ateilyn parametrisointiohjelmisto. Kuvasta n�akyy my�os, ett�a eri vuodenaikoina
l�amp�otilan virhe vaihtelee: kev�aisin on usein liian kylm�a�a, syksyisin liian l�ammint�a.
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