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1. Johdanto ja kertausta 
 
 
Maan- tai merenpinnan lähellä ilman virtaus on lähes aina turbulenttista, ja 
yleisimmin turbulenssi syntyy joko tuuliväänteen tai nostevoimien vaikutuksesta.Tätä 
kerrosta kutustaan ilmakehän rajakerrokseksi. Itse asiassa turbulenttinen rajakerros, 
jossa esiintyyn nopeusgradientteja ja nostevoimia, on ominainen kaikille rajoitetuille 
neste- ja kaasuvirtauksille Reynoldsin luvun ollessa suuri. Turbulenttisen virtauksen 
liikeyhtälöitä ei osata analyyttisesti ratkaista. Ilmakehän rajakerroksessa esiintyy 
kuitenkin myös muita ilmiöitä, jotka vaikeuttavat rajakerroksen rakenteen ja 
prosessien ymmärtämistä ja mallintamista: 
 
a) Ilmakehän virtausten suuren mittakaavan vuoksi Coriolis-voima on tärkeä. 
b) Alustan olosuhteet vaihtelevat ajallisesti ja paikallisesti. Ajallisen vaihtelun 
kannalta tärkeitä ovat erityisesti pitkä- ja lyhytaaltoiset säteilyvuot sekä lämmön ja 
kosteuden vaihto rajakerroksen, maan- tai merenpinnan ja pinnanalaisten kerrosten 
kanssa. 
c) Vesihöyryn tiivistyminen pilvipisaroiksi vaikuttaa rajakerroksen tilaan tiivistymis-
lämmön ja säteilytekijöiden kautta. 
d) Säteilyvuot vaikuttavat suoraan (ei ainoastaan alustan kautta) myös pilvettömän 
rajakerroksen lämpötalouteen. 
e) Stabiilissa rajakerroksessa voi esiintyä gravitaatioaaltoja. 
 
Ilmakehän rajakerroksen tutkimus on tärkeätä monien tieteellisten ja käytännöllisten 
näkökohtien kannalta. Ne liittyvät mm. seuraaviin aiheisiin: ilmasto, meritiede, hydro-
logia, sääpalvelu (mukaanlukien lento- ja tiesääpalvelu), ilman epäpuhtauksien 
leviäminen ja kulkeutuminen, maatalous- ja metsämeteorologia, sekä tuulivoiman 
tuotanto. 
 
Rajakerros toimii eräänlaisena puskurina alustan ja vapaan ilmakehän välillä. 
Aerosolit ja ilman epäpuhtaudet varastoituvat usein pitkiksi ajoiksi rajakerrokseen. 
Vuorovaikus rajakerroksen ja vapaan ilmakehän välillä on merkittävintä syvässä 
konvektiossa, jolloin rajakerroksen ilmaa nousee ylätroposfääriin asti. Korkeilla 
leveysasteilla tätä esiintyy vain kesäisin. Rajakerroksella on myös suuri vaikutus 
ilmakehän suuren mittakaavan kiertoliikkeeseen. Esimerkiksi rajakerroksessa esiinty-
vä kitkakonvergenssi on keskeinen tekijä matalapaineiden dynamiikassa.  
 
Kurssilla ”Rajakerroksen fysiikka I” käsiteltiin perusasioita rajakerroksen rakenteesta 
ja dynamiikasta. Esitämme tässä kertauksen vuoksi joitakin keskeisiä yhtälöitä ja 
kuvia, joihin jatkossa viittaamme. 
 
Rajakerrosyhtälöt 
 
Ennustusyhtälöt tuulikomponenttien, potentiaalilämpötilan ja ominaiskosteuden aika-
keskiarvoille (u, v, Θ, ja q) voidaan kirjoittaa yksinkertaistetussa muodossa, jossa 
turbulenssi on oletettu horisontaalisesti homogeeniseksi: 
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Sθ ja Sq kuvaavat potentiaalilämpötilan ja ominaiskosteuden diabaattisia lähdetermejä. 
Turbulenttiset vuot voidaan esittää verrannollisina keskimääräissuureen 
pystymuutokseen. Verrannollisuuskertoimena on ns. turbulenttinen vaihtokerroin, 
jonka symboliksi on vakiintunut K (liikemäärälle Km, lämmölle ja kosteudelle Kh). 
Tästä tulee nimitys K-teoria. Saadaan 
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Stabiilisuuden mittoja 
 
Richardsonin luku vuomuodossa kuvaa nostevoimien suhdetta tuuliväänteeseen (x-
akseli on nyt valittu horisontaalituulen suuntaiseksi): 
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Havaintoaineisto harvoin sisältää tietoa vuosuureista, joten määritellään  
käytännöllisempi gradientti-Richardsonin luku: 
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missä N on Brunt-Väisälä -taajuus. Ylläoleva joudutaan kuitenkin yleensä 
käytännössä korvaamaan ns. bulk-Richardsonin luvulla. Jos esimerkiksi mastosta on 
mittauksia keskituulesta ja -lämpötilasta kahdelta korkeudelta, saadaan tälle 
korkeusvälille bulk-Richardsonin luku: 
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On huomattava, että alempi taso voi olla myös maanpinta, jolloin z1 = u1 = 0. 
Turbulenssia esiintyy ainakin silloin kun Richardsonin luku on alle kriittisen arvonsa. 
Kriittinen gradientti-Richardsonin luku on useimpien kokeellisten tulosten perusteella 
0.2-0.25. Bulk-Richardsonin luvun ollessa > 0.25 gradientti-Richardsonin luku voi 
kuitenkin olla ohuessa kerroksessa < 0.25. Vaikka Ri olisi > 0.25, ilmakehässä 
yleensä esiintyy heikkoa ajoittaista turbulenssia (Luku 2). 
 
                                                        
Obukhov-pituus L on Monin-Obukhov –teoriaan liittyvä stabiilisuuden mittaluku: 
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missä u* on kitkanopeus, H0 on havaittavan lämmön turbulenttinen vuo pinnalla, cp on 
ominaislämpö, ja k on von Karmanin vakio (≈ 0.40). T0 on pintakerroksen 
keskilämpötila Kelvineissä ja parametri β = 1+0.61T0cpE0/H0 kuvaa kosteuden 
vaikutusta nosteeseen (E0 on vesihöyryn vuo pinnalla). 
 
Monin-Obukhov -teoria 
 
Teoria kuvaa keskimääräissuureiden pystyprofiilien ja turbulenttisten vuosuureiden 
välistä yhteyttä rajapinnan läheisessä vakiovuokerroksessa (jonka läpi turbulenttisen 
vuon muutos pystysuunnassa on pieni). On muistettava, että Monin-Obukhov –teorian 
voimassaololle on useita edellytyksiä: 

- horisontaalisesti homogeeninen alusta 
- stationäärinen tai lähes stationäärinen tilanne 
- vain turbulenssi vaikuttaa tuulen, potentiaalilämpötilan ja ominaiskosteuden 

pystyprofiileihin 
- vakiovuokerros 
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missä stabiilisuuden vaikutusta kuvaava funktio yleensä oletetaan samaksi lämmölle 
ja kosteudelle (φh). Monin-Obukhov –teoriasta voidaan johtaa pintakerroksen profiilit:  
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Pintakerroksen liikemäärän, lämmön ja vesihöyryn pintavuot τo, Ho, Eo on tapana 
esittää ns. siirtokertoimien (transfer coefficients) avulla bulk-aerodynaamisessa 
muodossa: 
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Tässä Cd on kitkakerroin eli drag-kerroin, ja Ch ja Cq ovat lämmön ja kosteuden 
siirtokertoimet, Stantonin ja Daltonin luvut. Niille saadaan nyt M-O-profiilien ja 
määritelmiensä avulla seuraavat lausekkeet: 
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missä x-akseli on valittu keskituulen suuntaiseksi. Siirtokertoimet riippuvat siis 
referenssikorkeudesta z, alustan rosoisuusparametreista zom, zoh ja zoq sekä 
stabiilisuudesta z/L. Neutraalin tilanteen (ψ = 0) kitkakerroin riippuu vain 
rosoisuusparametrista ja referenssi-korkeudesta:  
 
                                          Cdn = k2 [ln(z/zom)]-2              (15) 
 
 
Stabiilisti kerrostuneessa tilanteessa kokeelliset tulokset φ- ja ψ-funktioille poikkeavat 
suuresti toisistaan, kun taas labiilin kerrostuneisuuden vallitessa funktioiden muodosta 
on selkeämpi käsitys (Kuva 1). 
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Kuva 1. Funktioiden φm ja φ h muotoja labiileissa ja stabiileissa tilanteissa (Andreas, 
1998a). 
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Rajakerroksen vuorokautinen sykli sisältää vaihtelua rajakerroksen korkeudessa ja 
kerrostuneisuudessa. Vaihtelut ovat suurimpia matalien leveysasteiden maa-alueilla.  
 

 
 
Kuva 2. Rajakerroksen rakenteen vuorokautinen sykli (Stull, 1988). EZ on 
’entrainment zone’ eli alue jossa päiväsaikaan tapahtuu sekoittumista rajakerroksen ja 
yläinversion välillä. 
 
Tyypilliset tuulen ja potentiaalilämpötilan profiilit poikkeavat toisistaan neutraaleissa, 
konvektiivisissa ja stabiilisti kerrostuneissa olosuhteissa: 
 

 
 
Kuva 3. Tuulen ja potentiaalilämpötilan tyypilliset profiilit neutraalissa, 
konvektiivisessa ja stabiilissa rajakerroksessa (Mason ja Thomson, 2002). 
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2. Stabiili rajakerros 
 
 
Tietämys stabiilista rajakerroksesta on tärkeätä mm. seuraavista syistä: 
 

1. Sekoittumisen ollessa heikkoa epäpuhtauksien pitoisuudet voivat nousta 
huippuunsa hyvin stabiilissa rajakerroksessa 

2. Kylmimmät pinnan läheiset lämpötilat saavutetaan hyvin stabiilin 
kerrostuneisuuden vallitessa. Kasvukauden aikana niihin liittyy usein hallan 
aiheuttamia tuhoja. 

3. Sumut ovat tyypillinen stabiilin rajakerroksen ilmiö. Niiden ennustaminen on 
tärkeää mm. lento- ja meriturvallisuuden kannalta. 

4. Tienpintojen jäätyminen on usein stabiiliin rajakerrokseen liittyvä ilmiö. 
5. Numeeristen ilmakehämallien virheet pintalämpötilassa, tuulen nopeudessa ja 

sumun esiintymisessä ovat usein suurimmillaan hyvin stabiilisti kerrostuneissa 
tilanteissa. 

6. Rajakerroksen fysiikan ymmärtäminen stabiilin kerrostuneisuuden vallitessa 
on tärkeätä myös konvektiivisen rajakerroksen kannalta, sillä jälkimmäistä 
tyypillisesti kattaa yläinversio, jossa kerrostuneisuus on hyvin stabiili.  

 
Stabiilin rajakerroksen rakenteen ja prosessien kokonaisvaltainen ja kvantitatiivinen 
tuntemus on kuitenkin vielä hyvin puutteellista. Siihen on monia syitä:  
 
(a) Vastoin kuin konvektiivisessa tilanteessa, stabiilin rajakerroksen korkeudelle 
(Ziltinkevich ja Mironov, 1996; Zilitinkevich ja Baklanov, 2002) ei ole yksikäsitteistä 
parasta määritelmää, vaan on useita näkökohtia, joiden perusteella se voidaan 
määritellä: tuulimaksimin esiintymiskorkeus, kerros jossa esiintyy jatkuvaa 
turbulenssia, pintainversiokerros, tai korkeus jolla Richardsonin luku ylittää kriittisen 
arvonsa. Nämä korkeudet voivat poiketa toisistaan.  
 
(b) Turbulenssia esiintyy matalassa kerroksessa ja se on yleensä heikkoa ja usein 
ajoittaista, mikä vaikeuttaa havaintojen tekoa stabiilista rajakerroksesta. 
 
(c) Turbulenssin ohella gravitaatioaallot ja pitkäaaltoinen säteily voivat suuresti 
vaikuttaa stabiilin rajakerroksen tilaan. 
 
Näistä lähtökohdista alamme tarkastella stabiilia rajakerrosta. Kappaleen teksti 
perustuu lähinnä seuraaviin julkaisuihin: Mahrt (1999, 2002), Derbyshire (1999), 
Nappo ja Johansson (1999), Forrer ja Rotach (1997), Nappo (2002), Chimonas (1999) 
ja Finnigan (1999). 
 
Stabiili rajakerros voi syntyä pääsääntöisesti kahden mekanismin vaikutuksesta:  
 

(1) maanpinnan säteilyjäähtyminen  
(2) lämpimän ilman advektio kylmemmän alustan ylle.  
 

Molemmissa tapauksissa turbulenttinen sekoittuminen kuljettaa lämpöä kohti 
kylmempää pintaa. Varsinainen lämmön siirto ilmasta pintaan tapahtuu 
molekuläärisellä johtumisella muutamien millimetrien paksuisen laminaarisen 
ilmakerroksen läpi. Molekuläärisen johtumisen nopeus määräytyy kuitenkin lämmön 
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turbulenttisesta siirrosta laminaarisen kerroksen ylärajalle, ja niinpä turbulenttinen 
sekoittuminen on ilman ja pinnan välisen lämmönvaihdon kannalta oleellisin asia, 
johon keskitymme. 
 
Stabiilin rajakerroksen rakenne on hyvin erilainen sen mukaan miten voimakas stabiili 
kerrostuneisuus on. Lievästi stabiili rajakerros on sikäli yksinkertaisempi, että Monin-
Obukhov –samanlaisuusteoria on voimassa horisontaalisesti homogeenisilla alustoilla 
stationäärisissä ja lähes stationäärisissä tilanteissa. Hyvin stabiileissa tilanteissa taas 
turbulenttinen sekoittuminen vähenee tai voi kokonaan lakata ainakin hetkellisesti, 
eikä ole olemassa tyydyttävää teoriaa hyvin stabiilin rajakerroksen kuvaamiseksi. 
Niinpä käsittelemme erikseen lievästi stabiilia ja hyvin stabiilia rajakerrosta. Niiden 
välisenä rajana voidaan pitää stabiliteettia, jonka vallitessa alaspäin suuntautuva 
lämmönvuo saavuttaa maksimiarvonsa, mitä Kuva 4 esittää. Jos oletamme että tuulen 
nopeus pysyy vakiona, ilman ja pinnan välisen lämpötilaeron kasvaessa lämmönvuo 
ilmasta pintaan kasvaa niin kauan kuin stabiilisuus on heikkoa. Stabiilisuuden yhä 
voimistuessa sekoittuminen vähenee ja lämmönvaihtokerroin pienenee. Sen vaikutus 
alkaa dominoida lämpötilaeron kasvuun nähden (vrt. yhtälö 13) ja niinpä lämmönvuo 
pienenee. Huomaamme kuitenkin, että kokeellisissa tuloksissa ilmiöstä on 
huomattavia kvantitatiivisia eroja. 
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Kuva 4. Yllä skemaattinen kuva 
turbulenttisen vaihtokertoimen ja 
(virtuaalisen) lämmönvuon vaih-
teluista stabiilisuuden kasvaessa 
(Mahrt, 2002). Alla Monin-
Obukhov –teoriaan perustuvia 
kvantitatiivisia laskelmia samasta 
aiheesta: havaittavan lämmön 
vuo stabiilisuusparametrin 10/L 
funktiona tilanteessa jossa tuulen 
nopeus ja ilman lämpötila ovat 
vakioita. Pintalämpötilalle on 
annettu arvoja 0-10°C, ja 10/L 
määräytyy tuulen, ilman ja 
pinnan lämpötilan sekä rosoi-
suusparametrin mukaan. Käyrät 
perustuvat φ-funktion kolmeen 
kokeelliseen muotoon. 
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On huomattava, että yritykset kuvata stabiilin rajakerroksen rakennetta ja prosesseja 
ovat idealisointeja. Stabiilin rajakerroksen jaottelu erilaisiin luokkiin, kuten luvuissa 
2.1. ja 2.4 teemme,  mahdollistaa kuitenkin eräänlaisten prototyyppien hahmotta-
misen, mikä on perusedellytyksenä monimutkaisempien luonnossa esiintyvien 
tilanteiden ymmärtämiselle.  
 
 
2.1 Lievästi stabiili rajakerros 
 
Lievästi stabiilissa pintakerroksessa Monin-Obukhov –teoria on luvussa 1 mainituin 
edellytyksin voimassa, ja muutenkin se mitä luvussa 1 on esitetty on pääpiirteissään 
voimassa.  
 
Lievästi stabiilin rajakerroksen voidaan ajatella koostuvan viidestä idealisoidusta 
kerroksesta (Kuva 5). 
 
1. Rosoisuus-alialueella virtaus vaihtelee paikallisesti yksittäisten rosoisuus-
elementtien mittakaavassa. Alueelle ei ole löydettävissä M-O –teorian kaltaista 
yleispätevää riippuvuutta pystyprofiilien ja vuosuureiden välille.  
 
2. Pintakerroksessa eli vakiovuokerroksessa voiden ja pystyprofiilien suhde riippuu 
vain parametrista z/L, eli M-O –teoria on voimassa. 
 
3. Ylempänä oletus vakiovuokerroksesta ei enää päde, mutta z/L on edelleen 
stabiilisuusmitta, jonka perusteella turbulenttisten voiden ja pystyprofiilien välinen 
riippuvuus määräytyy. L ei kuitenkaan voi enää perustua turbulenttisten voiden pinta-
arvoihin, vaan paikallisiin voihin. Niinpä L korvataa parametrilla Λ, joka määritellään 
muuten kuten L yhtälön (6) mukaan, mutta H0 ja u* korvataan siis paikallisilla 
arvoillaan, jotka yleensä ovat itseisarvoltaan pienempiä kuin pinta-arvot. Tästä 
käytetään nimitystä paikallinen samanlaisuusteoria. On huomattava, että 
kirjallisuudessa usein samais-tetaan M-O –samanlaisuusteoria ja paikallinen 
samanlaisuusteoria, mikä tarkkaan ottaen on väärin. Samoin monet tutkimukset, joissa 
pyritään selvittämään M-O –samanlaisuusteorian pätevyyttä, kohdistuvat itse asiassa 
paikalliseen samanlaisuus-teoriaan. 
 
4. Kun z/Λ kasvaa korkeus rajapinnasta menettää merkityksensä turbulenttisten 
voiden ja pystyprofiilien välisen riippuvuuden kannalta. Stabiilisti kerrostuneessa 
tilanteessa turbulenssia ei enää rajoita korkeus rajapinnasta (koska rajapinta on jo 
riittävän kaukana) vaan stabiili kerrostuneisuus itse. Tästä tilanteesta käytetään 
nimitystä korkeudesta riippumaton kerrostuneisuus (z-less stratification). 
 
5. Mikäli rajakerroksen huippu on määrittettävissä, etäisyys siitä voi tulla turbulenssin 
kannalta tärkeäksi (aivan kuten etäisyys maanpinnasta on tärkeä kerroksissa 2 ja 3), 
jolloin relevantti stabiilisuusparametri on (h-z)/Λ. 
 
Kun kerrostuneisuus tulee stabiilimmaksi, kerrosten 2 ja 3 paksuus pienenee, ja nämä 
kerrokset voivat menettää merkityksensä. Vastaavasti, jos stabiilisuus on hyvin lievää, 
kerrosta 4 ei välttämättä esiinny. 
 



 10

 
 
Kuva 5. Stabiilin rajakerroksen idealisoidut alialueet korkeuden ja stabiilisuuden 
funktioina (Mahrt, 1999). Pystysuora katkoviiva kuvaa aluetta, jolla alaspäin 
suuntautuva lämmönvuo saavuttaa maksiminsa (vertaa Kuva 4). 
 
On huomattava, että korkeudesta riippumaton kerrostuneisuus on johdettavissa myös 
φh-funktion lineaarisesta muodosta φh(z/Λ) = 1 + β’z/Λ. Voimme kirjoittaa yhtälön (8) 
muodossa: 
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Kun β’z/Λ kasvaa paljon suuremmaksi kuin 1, z voidaan supistaa yhtälön molemmilta 
puolilta (keskeltä ja oikealta), jolloin potentiaalilämpötilan pystygradientin ja 
vuosuureiden välinen yhteys ei enää riipu korkeudesta z: 
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          (17) 
 
 
Hyvin stabiilia rajakerrosta käsittelemme luvussa 2.4. Sen paremmaksi ymmär-
tämiseksi on kuitenkin ensin käsiteltävä kahta ilmiötä: rajakerroksen suihkuvirtausta 
ja gravitaatioaaltoja. 
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2.2 Rajakerroksen suihkuvirtaus 
 
Rajakerroksen suihkuvirtauksella tarkoitetaan rajakerroksessa esiintyvää tuuli-
maksimia, joka ylittää sekä ylä- että alapuolisen tuulen nopeuden vähintään 2 m/s:llä. 
Rajakerroksen suihkuvirtaus on tavallinen ilmiö ja sille on useita syntymekanismeja. 
Alla luetelluista syntymekanismeista kaikki eivät edellytä stabiilia rajakerrosta, mutta 
kokonaiskuvan luomiseksi keräämme ne yhteen tässä kappaleessa. 
 
a) Barokliinisyys  
 
Jos ilmakehässä esiintyy horisontaalinen lämpötilagradientti, geostrofinen tuuli ( gV ) 

muuttu korkeuden mukana temisen tuulen lain mukaisesti: 
 

∫ ∇−=−=
1

0

ln)ˆ()0()1(
p

p
pdTxk

f
RpgVpgVTV         (18) 

missä f on Coriolis-parametri, R on kuivan ilman kaasuvakio, ja paine p1 on pienempi 
kuin paine p0. Yhtälöstä voimme päätellä, että olosuhteet suihkuvirtauksen synnylle 
ovat ihanteelliset silloin, kun geostrofisen tuulen menosuuntaan katsottaessa kylmä 
ilma on oikealla. Tällöin geostrofinen tuuli heikkenee korkeuden kasvaessa. 
Suihkuvirtaus syntyy usein muutaman sadan metrin korkeudelle: maksimin ala-
puolella tuulen nopeutta heikentää kitka ja yläpuolella terminen tuuli. 
 
Kaltevalla alustalla barokliininen mekanismi voi liittyä vuorokausivaihteluun. Kuva 6 
esittää tilannetta, jossa rinne nousee geostrofisen tuulen menosuuntaan katsottaessa 
vasemmalla. Iltapäivällä aurinko on lämmittänyt maanpinnan, ja lämmitysvaikutus 
ulottuu rajakerrokseen (Kuva 6a), joten kullakin horisontaalitasolla lämpötila kasvaa 
rinteeseen päin. Tällöin terminen tuuli suuntautuu kuvan osoittamalla tavalla, ja 
geostrofinen tuuli heikkenee korkeuden mukana. Todellisen tuulen profiiliin vaikuttaa 
lisäksi kitka, ja profiili saa kuvan 6b mukaisen muodon sisältäen rajakerroksen 
suihkuvirtauksen. Illalla pinta ja sen läheiset ilmakerrokset jäähtyvät, mutta 
jäähtyminen ei juurikaan ulotu residuaalikerrokseen. Niinpä pinnan lähellä terminen 
tuuli on suunnaltaan vastakkainen residuaalikerroksen muuttumattomaan termiseen 
tuuleen nähden (Kuva 6c). Todellisen tuulen profiili sisältää tässäkin tapauksessa raja-
kerroksen suihkuvirtauksen (Kuva 6d). Tässä barokliinisyys aiheutuu siis nimen-
omaan rajakerrosprosesseista. 
 
b) Rintamat 
 
Rintamat ovat barokliinisiä, mutta niihin voi liittyä rajakerroksen suihkuvirtauksia 
myös toisesta syystä. Kylmän ilmamassan edetessä lämmintä massaa nopeammin ja 
tunkeutuessa sen alle matalana kielekkeenä tuulimaksimi usein esiintyy kylmän ilma-
massan yläosassa.  
 
c) meri- ja maatuuli 
 
Klassiseen mesomittakaavan meri- ja maatuulisoluun voi liittyä rajakerroksen 
suihkuvirtaus. Meri- ja maatuulesta puhutaan enemmän mesometeorologian kurssilla. 
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d) Katabaattinen tuuli 
 
Katabaattinen tuuli syntyy, kun pinnan lähellä säteilyjäähtynyt ilma valuu 
raskaampana rinnettä alaspäin. Pinnan säteilytaseen ollessa negatiivinen kerros-
tuneisuus on stabiilia ja turbulenttinen vuo suuntautuu ilmasta pintaan. Tällöin syntyy 
tyypillisesti ohut hyvin stabiili pintakerros, ja katabaattinen tuuli esiintyy siten vain 
matalassa kerroksessa. Aivan pinnan lähellä kitka heikentää tuulta, ja tuulimaksimi 
esiintyy hieman ylenpänä katabaattisea tuulen kerroksessa. On huomattava, että 
saavuttuaan tasaiselle alustalla katabaattiset tuulet voivat vielä edetä huomattavia 
matkoja, jolloin mekanismiin perustuva suihkuvirtaus voi siis esiintyä myös tasaisella 
alustalla. Katabaattista tuulta käsittelemme tarkemmin luvussa 4.2. 
 

 
 
 
Kuva 6. Rajakerroksen suihkuvirtauksen syntymekanismi barokliinisen mekanismin 
vaikutuksesta kaltevalla alustalla (Stull, 1988). 
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e) Inertiavärähtelyt 
Aurinkoisena päivänä konvektiivisen maa-alustan yllä keskituuli on kääntynyt 
vasemmalle ja hidastunut geostrofiseen tuuleen verrattuna koko hyvin sekoittuneessa 
paksussa Ekman-kerroksessa, jossa turbulenssi on voimakasta (K ≈ 50-80 m2s-1 jopa 
700-800 m korkeuteen asti). Vallitsee tasapaino painegradientti-, Coriolis- ja 
kitkavoimien välillä (Kuva 7). Illalla konvektion loppuessa ja stabiilisuuden 
vaihtuessa turbulenssi putoaa parilla kertaluokalla (K < 1 m2s-1) eli kitkavoima ja 
sekoittuminen häviävät äkkiä ja pinnassa voi tulla aivan tyyntä. Rajakerroksen 
yläosassa tuuli voidaan jakaa geostrofiseen ja ageostrofiseen komponenttiin (Kuva 7). 
Voimatasapainon asemesta virtaus joutuu nyt kokemaan kiihtyvyyttä, joka aiheutuu 
Coriolisvoiman vaikutuksesta ageostrofiseen tuulikomponenttiin: 
 
                                ( ) aVkfgVVkfdtaVddtVd ×=−×== ˆˆ//       (19) 

 
jonka ratkaisuna ageostrofinen tuulikomponentti aV  kokee illasta alkaen inertia-
värähtelyä gV  -vektorin päätepisteen ympäri periodilla 12h/sin(φ). Yöllä ageostrofi-

nen tuulikomponentti tulee samansuuntaiseksi kuin geostrofinen, jolloin saadaan 
joksikin aikaa supergeostrofinen tuuli rajakerroksen yläosiin (yöllinen suihkuvirtaus, 
nocturnal boundary layer jet, esim. Savijärvi, 1991). Pinnan heikko tuuli ja 
turbulenttisuus voivat myös tällöin piristyä, mutta laantuvat taas sillä ageostrofinen 
komponentti jatkaa oskillaatiotaan ja tuulimaksimi häviää.  
 
Päivä:   

 
 
    

      P       V    
       
    K     VkfC ×= ˆ   
   
 

  Yö: 
          Ageostrofinen               aVkfC ×= ˆ  

komponentti ei tasapainossa      aV  
 
 

   geostrofinen  
komponentti:        P          gV  

               
 

       gVkfC ×= ˆ  
 
Kuva 7. Painegradientti- ( P ), Coriolis- ( C ) ja kitkavoimat ( K ) ja vastaavat tuuli-
vektorit rajakerroksessa päivällä ja yöllä. 
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Analogisen mekanismin on havaittu toimivan myös silloin kun stabiilisuuden vaihtelu 
ei noudata vuorokautista rytmiä. Antarktisen merijään yllä talvella vallitseva 
kerrostuneisuus on stabiili, mutta myrskyjen yhteydessä rajakerros voi sekoittua 
täysin. Myrskyn laantuminen ja sitä seuraava stabiilin kerrostuneisuuden palautumi-
nen on tällöin analogia auringonlaskulle (Andreas et al., 2000). 
 
Analoginen ilmiö, jossa ajallisen vaihtelun sijasta esiintyy paikallista vaihtelua, 
havaitaan tuulen tullessa konvektiivisesta rajakerroksesta stabiilille kylmälle merelle, 
jolloin rannikolla on melko tyyntä mutta tuuli voimistuu jonkun matkan päässä 
merellä inertiaoskillaation takia (Smedman et al., 1993). Maan ja meren välinen 
rosoisuusero voi vahvistaa ilmiötä (Vihma ja Brümmer, 2002). 
 
On huomattava, että luonnossa yllämainitut mekanismit voivat usein vaikuttaa 
samanaikaisesti. Erityisesti barokliinisen mekanismin ja inertiavärähtelyjen on usein 
havaittu vaikuttavan yhdessä. Mekanismit (a) - (c) eivät välttämättä edellytä stabiilia 
rajakerrosta (paitsi kaltevan alustan yöllinen barokliininen suihkuvirtaus). Inertia-
oskillaatioihin perustuva mekanismi on kaikkein oleellisin hyvin stabiilin raja-
kerroksen rakenteen ymmärtämiseksi. Rajakerroksen suihkuvirtaus ja siihen liittyvä 
tuuliväänne ovat tärkeitä mekanismeja pinnasta erillään olevan turbulenssin synnylle.  
 
 
2.3 Gravitaatioaallot 
 
Merenpinnan aallot ovat havainnollinen esimerkki stabiilille rajapinnalle syntyvistä 
gravitaatioaalloista. Gravitaatio on se voima, joka pyrkii palauttamaan rajapinnan 
tasapainoon, ja aaltojen nimi tulee siitä (merenpinnalla on myös pieniä kapillaari-
aaltoja ja suuria vuorovesiaaltoja). Gravitaatioaaltoja esiintyy myös ilmakehässä. 
Rajoitumme tässä niiden kvalitatiiviseen käsittelyyn, ja vain siinä määrin kuin se on 
edellytyksenä stabiilin rajakerroksen prosessien ymmärtämiselle.  
 
Jos ilmakehän rajakerroksen tila on konvektiivinen, syntynyt häiriö pyrkii kasvamaan 
ilman että gravitaatio palauttaa sitä tasapainoon. Sen sijaan stabiilisti kerrostuneessa 
rajakerroksessa ja ylempänä ilmakehässä esiintyy sisäisiä gravitaatioaaltoja. 
Gravitaatioaaltojen merkitys ylemmälle ilmakehälle ja laajan skaalan kiertoliikkeelle 
on tunnettu jo pitkään (esim. vuoriaaltokitka), mutta niiden merkitys rajakerroksen 
turbulenssille on tullut tutkimuksen kohteeksi myöhemmin. Gravitaatioaaltojen 
murtuminen on tärkeä turbulenttista sekoittumista aiheuttava tekijä stabiilissa raja-
kerroksessa. Lisäksi gravitaatioaallot voivat olla huomattavia liikemäärän kuljettajia 
ja saattavat myös kuljettaa lämpöä. Gravitaatioaaltojen merkitys rajakerroksen 
meteorologiassa on suuri erityisesti silloin, kun stabiili rajakerros vallitsee pitkään, 
kuten tyypillisesti talvella. Tällöin stabiili rajakerros on välittömässä yhteydessä 
stabiilisti kerrostuneen vapaan ilmakehän kanssa (välissä ei ole residuaalikerrosta).  
 
Kuvassa 8 on tyyliltään surrealistinen mutta asiasisällöltään hyvä esitys 
graviatioaalloista. Useimmin aallot etenevät vinosti ylös- tai alaspäin, mutta jotkut 
etenevät horisontaalisesti. Jotkut aallot pysyvät stationäärisinä tietyn paikan ylä-
puolella. Aaltojen tullessa ilmakerroksesta toiseen niiden taajuus ja amplitudi voivat 
muuttua voimakkaasti. Jotkut gravitaatioaallot esiintyvät vain muutamien minuuttien 
ajan mutta toiset useiden tuntien ajan.  
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Gravitaatioaallot voivat koostua paketista taajuudeltaan erilaisia aaltoja. Kukin 
komponentti etenee omalla vaihenopeudellaan, mutta aaltopakettiin liittyvä energia 
kulkeutuu aaltojen ryhmänopeudella. Vaihenopeus (c) riippuu aallon taajuudesta (fa) 
ja aallonpituudesta (λ): c = λfa. Pitkien aaltojen nopeampi eteneminen johtaa aaltojen 
dispersioon eli hajaantumiseen. Se ei sinänsä vähennä aaltopaketin kokonaisenergiaa, 
mutta energian hajaantuessa aaltopaketin vaikutukset jäävät usein vähäisemmiksi. 
Gravitaatioaaltojen analyyttinen tarkastelu perustuu yleensä lineaariseen teoriaan, 
jonka perustana on suureiden tarkastelu keskiarvon ja häiriön summana. Häiriö on 
paljon pienempi kuin keskiarvo, ja siksi myös häiriötermien väliset tulot ovat pieniä ja 
jätetään ottamatta huomioon. Näin teoria ei ota huomioon aaltojen välistä epä-
lineaarista vuorovaikutusta.  
 
Lineaarisen aaltoteorian mukaan stabiilin virtauksen pystysuuntainen siirros lähes 
aina synnyttää gravitaatioaallon. Niinpä ei ole yllättävää, että gravitaatioaaltojen usein 
havaitaan syntyvän maastoesteen vaikutuksesta (Kuva 9). Tällaiset gravitaatioaallot 
ovat stationäärisiä ja niiden amplitudi ja aallonpituus ovat maastoesteen kokoluokkaa. 
Aaltojen murtuminen on tunnettu ”kirkkaan ilman turbulenssia” (clear air turbulence, 
CAT) aiheuttava tekijä. Myös konvektio voi synnyttää gravitaatioaaltoja. Sitä on 
havaittu sekä tropiikin voimakkaan syvän konvektion että polaarialueiden matalan 
paikallisen (railoista alkunsa saavan) rajakerroksen konvektion yhteydessä 
 
Gravitaatioaallot voivat edetä horisontaalisesti vain, jos aallot heijastuvat maanpinnan 
ja jonkin ilmakerroksen välillä kuten kuvassa 10 on esitetty. Heijastuminen ilma-
kerroksesta voi tapahtua, jos k.o. kerroksessa on voimakas tuuliväänne tai stabiliteetti 
muuttuu jyrkästi korkeuden suhteen. Heijastuminen voi olla osittaista tai täydellistä.  
 
Gravitaatioaallot voivat vaikeuttaa havaintoaineiston tulkintaa. Kuvassa 11 on 
esimerkki lämpötilan aikasarjoista mastossa yhdeksällä eri tasolla mitattuna. Suuret ja 
nopeat vaihetelut 100 m:n ja ajoittain myös 50 m:n korkeudella liittyvät gravitaatio-
aaltoon, jonka vaikutuksesta keskimäärin noin 100 m:n korkeudella oleva inversio-
kerros heilahtelee ylös ja alas. Yksittäisten ilmapartikkelien lämpötilat eivät siis 
vaihtele siinä määrin kuin kuvan perusteella voisi luulla. 
 
Hyvin stabiilissa rajakerroksessa gravitaatioaallot ja turbulenssi esiintyvät yleensä 
samanaikaisesti, mikä viittaa siihen että aaltojen murtuminen on tärkeä - ja joskus 
ainoa - turbulenssin lähde. Tilanteessa jossa Rig >> 0.25 äkillinen gravitaatioaaltojen 
murtuminen voi samanaikaisesti synnyttää turbulenssia ja pudottaa Rig:n kriittisen 
rajansa alapuolelle. Jos ilmiö tapahtuu pienessä skaalassa, vaikutukset eivät 
välttämättä näy harvalla erottelu-kyvyllä mitatussa Rib:ssä. On myös esitetty 
Richardsonin luvun muotoja, joissa aaltojen vaikutus on otettu huomioon. 
 
On huomattava, että turbulenssi voi joko aiheuttaa gravitaatioaallon (esim. konvektion 
aiheuttamat gravitaatioaallot), jolloin se syöttää energiaa aallolle, tai turbulenssia voi 
syntyä aallon osittaisen tai täydellisen murtumisen vaikutuksesta, jolloin turbulenssi 
saa energiaa aallolta. 
 
Gravitaatioaaltojen erikoistapauksena Kelvin-Helmholz –aallot syntyvät stabiilisti 
kerrostuneelle rajapinnalle (esim. terävä inversio), jossa esiintyy tuuliväännettä 
(Kuvat 12 ja 13). Aaltojonot voivat olla useiden kilometrien pituisia mutta usein vain 
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muutamien metrien korkuisia (kuvassa 13 paljon korkeampia), ja aaltojen murtuminen 
on yleinen turbulenssia aiheuttava tekijä. 
 

 
 
Kuva 8. Taiteilijan surrealistinen näkemys ilmakehän gravitaatioaalloista (Hines, 
1974). 
 
 
 

 

Kuva 9. Maastoesteen synnyttämä stationäärinen gravitaatioaalto. Aallon vaihenopeus 
on suuruudeltaan sama mutta suunnaltaan vastakkainen kuin tuulen nopeus (Nappo, 
2002). 
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Kuva 10. Aaltojen heijastuminen maanpinnan ja ylemmän ilmakerroksen välillä, mikä 
aikaansaa horisontaalisessa kanavassa etenevän gravitaatioaallon. Tuulen nopeuden 
tai stabiilisuuden pystymuutos synnyttää heijastavan ilmakerroksen. Kuvassa heijastus 
on vain osittaista (Nappo, 2002). 

 

Kuva 11. Potentiaalilämpötilan aikasarja Boulderin mastossa yhdeksällä eri tasolla 
mitattuna (Einaudi ja Finnigan, 1993). 
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Kuva 12. Kelvin-Helmholz –aallon synty stabiililla rajapinnalla, jossa esiintyy 
virtausväännettä; λ on aallonpituus ja U on nopeusero ylemmän ja alemman kerroksen 
välillä (Rosenhead, 1931). 

 

 

Kuva 13. Kelvin-Helmholz –aalto näkyy aaltopilvinä tilanteessa jossa alempi 
ilmakerros on pilvessä (Nappo, 2002; kuva Roger Gyllenhammar). 
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2.4 Hyvin stabiili rajakerros  
 
Hyvin stabiili rajakerros voi esiintyä (a) pilvettöminä heikkotuulisina öinä, (b) 
pilvettöminä heikkotuulisina talvipäivinä ja -öinä, sekä (c) heikon tuulen kuljettaessa 
lämmintä ilmaa selvästi kylmemmän alustan ylle. Kaksi jälkimmäistä tapausta 
edustavat toisinaan pitkäikäistä hyvin stabiilia rajakerrosta, joka jossain määrin eroaa 
vuorokausivaihteluun liittyvästä tapauksesta. 
  
Hyvin stabiilissa rajakerroksessa turbulenssi on usein ajoittaista, eli sitä välillä esintyy 
ja välillä ei. Tarkkaan ottaen pienimmän skaalan turbulenssi on yleensä ajoittaista 
kaikissa stabiilisuusoloissa, mutta hyvin stabiilin rajakerroksen tapauksessa kyse on 
”globaalista ajoittaisuudesta” (global intermittency). Se tarkoittaa, että kaikkien 
kokoluokkien turbulenttiset pyörteet ajoittain katoavat. Prosessi voi olla syklinen 
(Kuva 14): 
 
a) Illalla rajakerros stabiloituu ja Richardsonin luku kasvaa yli kriittisen arvonsa,  

minkä johdosta turbulenssi katoaa. 
b) Rajakerroksen suihkuvirtaus syntyy intertiavärähtelyihin perustuvan mekanismin  

kautta.  
c) Suihkuvirtaukseen liittyvä tuuliväänne on suuri, jolloin Richardsonin luku putoaa  
 alle kriittisen arvonsa ja turbulenssia jälleen esiintyy. 
d) Sekoittumisen vaikutuksesta tuuliväänne pienenee. 
e) Pienempi tuuliväänne merkitsee suurempaa stabiilisuutta, ja Richardsonin luku voi  

kasvaa yli kriittisen arvonsa, mikä merkitsee turbulenssin katoamista. 
f) Pystysuuntaisen sekoittumisen puuttuessa tuuliväänne taas kasvaa, eli palataan  

kohtaan c. 
 

 
 
Kuva 14. Skemaattinen esitys yöllisen rajakerroksen ajallisesta vaihtelusta. Varjostus 
kuvaa korkeuksia ja ajankohtia, jolloin turbulenssia esiintyy (Mahrt, 2002). 
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Ylläkuvatun prosessin vaikutuksesta Richardsonin luku pysyy yleensä lähellä kriittistä 
arvoaan. On huomattavaa, että inertiavärähtelyihin perustuva suihkuvirtaus ei itsekään 
ole pysyvä ilmiö, mutta turbulenssin ajoittaisuus sen vallitessa on pienemmän 
aikaskaalan ilmiö. Turbulenssin globaalia ajoittaisuutta on havaittu myös heikommin 
stabiileissa tilanteissa, eikä siihen liittyviä prosesseja täysin ymmärretä. 
 
Turbulenssin globaali ajoittaisuus on vain yksi hyvin stabiilia rajakerrosta karak-
terisoiva piirre. Muita ovat rajakerroksen ylösalainen rakenne, gravitaatio-aaltojen 
runsas esiintyminen, turbulenssin kerroksellinen rakenne, rajakerroksen selkeän ylä-
rajan puuttuminen, pinnanmuotoja seurailevat pienen mittakaavan horisontaaliset 
virtaukset, ja Monin-Obukhov -samanlaisuusteorian voimassaolon edellytysten katoa-
minen. 
 
2.4.1 Hyvin stabiili pintakerros  
 
Ilmakehän pintakerros eli vakiovuokerros on rosoisuus-alialueen yläpuolella ja siinä 
Monin-Obukhov -samanlaisuusteoria on aiemmin mainituin edellytyksin voimassa. 
Eräs voimassaolon edellytys on, että turbulenttisen vuon pystysuuntainen muutos 
pintakerroksessa voidaan jättää ottamatta huomioon. Niinpä pinta- eli vakiovuo-
kerroksen on oltava ohut verrattuna koko rajakerroksen paksuuteen, sillä itse asiassa 
turbulenttisen vuon pystygradientti on usein suurin juuri pintakerroksessa. Hyvin 
stabiilissa tilanteessa pinta- eli vakiovuokerros on erittäin ohut tai sitä ei y.o. 
määritelmän mukaisessa mielessä lainkaan esiinny. Niinpä hyvin stabiilin raja-
kerroksen tapauksessa määrittelemme pintakerroksen ilmakehän alimmiksi kymme-
niksi metreiksi (∼ 30 m). Näin määriteltynä pintakerros ei siis yhdy vakio-
vuokerrokseen. Määritelmä on kuitenkin sikäli käytännöllinen, että nyt pintakerros 
suurinpiirtein vastaa ilmakehämallien alimman hilatason korkeutta, ja mallituksen 
kannalta on tärkeätä ymmärtää tämän kerroksen rakenne ja siinä esiintyvät prosessit. 
Hyvin stabiilissa pintakerroksessa turbulenssi voi olla globaalisti ajoittaista ja esiintyä 
pintakerroksen yläpuolelta alkunsa saavina sekoittumisjaksoina. 
 
Hyvin stabiilissa pintakerroksessa Monin-Obukhov –samanlaisuusteoria ei useinkaan 
ole voimassa mm. seuraavista syistä: 
 
a) pitkäaaltoisen säteilyvuon pystydivergenssi voi vaikuttaa potentiaalilämpötilan 
pystyprofiiliin niin paljon, että yhtälö (8) ei päde. 
 
b) gravitaatioaallot ja niiden murtuminen voivat olla turbulenttisen sekoittumisen 
kannalta tärkeämpi tekijä kuin potentiaalilämpötilan pystyprofiili, joten yhtälö (8) ei 
senkään vuoksi päde. 
 
c) pinnanläheisen tuulen kanavoituminen maaston muotoja myötäillen voi olla tuuli- 
ja lämpötilaprofiilien kannalta tärkeämpi tekijä kuin turbulenttinen sekoittuminen. 
 
d) hyvin stabiilissa tilanteessa alustan heterogeenisuuden vaikutukset voivat korostua. 
 
e) yksittäisten rosoisuuselementtien vaikutus on hyvin stabiilissa tilanteessa suuri, 
jolloin turbulenttisen vuon pystydivergenssi voi olla suuri jo rosoisuus-alialueella, ja 
vakiovuokerrosta ei välttämättä esiinny lainkaan. 
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Kokeellisesti määritettävien stabiilisuusfunktioiden muodoissa on hyvin stabiilissa 
tilanteessa suurta hajontaa (Kuva 1), mikä voi johtua siitä että edellä mainittujen 
tekijöiden (a-e) vaikutuksesta Monin-Obukhov –teoria ei päde. Vaikka Monin-
Obukhov -teoria olisikin voimassa, hajontaa voivat aiheuttaa seuraavat mittaus-
tekniset syyt: 
 
i) vakiovuokerros esiintyy mutta niin ohuena, että se ei ulotu havaintokorkeudelle, 
jolla stabiilisuusfunktiot määritetään kokeellisesti. 
 
ii) turbulenttiset vuot ovat niin pieniä, että niiden mittaus on virhealtista. Lämmön ja 
liikemäärän vuon mittauksessa käytetään yleisimmin akustista anemometria (Kuva 
15), jossa ultraäänilähteet ja -vastaanottimet sijaitsevat 10-30 cm:n etäisyydellä 
toisistaan (Jos etäisyys olisi pienempi, lähettimet ja vastaanottimet häiritsisivät 
virtausta, ja pienempi etäisyys edellyttäisi myös tarkempaa äänen kulkuajan 
mittausta). Tällöin mittaustulos ei sisällä tätä pienempien turbulenttisten pyörteiden 
osuutta, mikä voi pinnan lähellä olla huomattava. Jos laite asennetaan korkeammalle, 
se voi joutua ohuen stabiilin vakiovuokerroksen yläpuolelle. Heikkotuulisissa 
tilanteissa mittaustulos on myös erityisen herkkä anemometrin maston pienellekin 
kaltevuudelle. Turbulenssin ajoittaisuus aiheuttaa myös ongelmia otoksissa, kun vuot 
lasketaan hetkellisten arvojen kovariansseista. On myös huomattava, että akustiset 
anemometrit eivät toimi luotettavasti sateella ja sumussa. 
 

 
 
Kuva 15. Akustinen anemometri. Laite sisältää kolme paria ultraäänilähteitä ja            
-vastaanottimia, joiden välinen etäisyys on luokkaa 10-30 cm.. 
 
 
2.4.2 Ylösalainen rakenne 
 
Hyvin stabiilissa rajakerroksessa pinnanläheinen virtaus ei siis aina riitä ylläpitämään 
turbulenssia. Tällöin rajakerros voi saada ylösalaisen rakenteen, jossa turbulenssin 
merkittävin lähde ei olekaan pintakitka vaan esimerkiksi ylempänä esiintyvä tuuli-
väänne. Tämä turbulenssin irtoaminen pinnasta voi olla ajoittaista, sillä virtaus-
profiilin muutokset ylempänä voivat johtaa tuuliväänteen voimistumiseen ja siihen, 
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että turbulenssi saavuttaa taas maanpinnan (Kuva 14). Niinpä rajakerroksen 
ylösalainen rakenne ja turbulenssin globaali ajoittaisuus ovat usein toisiinsa liittyviä 
ilmiöitä.  
 
Rajakerroksen suihkuvirtaukseen liittyvän tuuliväänteen ja gravitaatioaaltojen ohella 
tällaista rajakerroksen yläosista alkunsa saavaa turbulenssia voi aiheuttaa myös 
rajakerroksen kehityksen vuorokautinen sykli. Illalla pinnan säteilyjäähtymisen 
vuoksi turbulenssi heikkenee tai katoaa pinnan läheltä, mutta sitä vielä esiintyy 
voimakkaampana residuaalikerroksessa (Kuva 2). Mäkisessä tai vuoristoisessa 
maastossa kylmin ilma valuu laaksojen pohjiin ja sen ylle voi advektoitua 
lämpimämpää ilmaa, mihin usein liittyy tuuliväännettä ja siitä aiheutuvaa 
turbulenssia. 
 
Hyvin stabiilin rajakerroksen ollessa erittäin ohut tällaisia tapauksia voitaisiin kutsua 
myös vapaan ilmakehän kirkkaan ilman turbulenssiksi, mutta niillä on kuitenkin 
asiayhteys rajakerrokseen, sillä (a) pinnasta erillään oleva turbulenssi voi ajoittain 
ulottua pintaan asti, (b) yllämainitut pinnasta erillään olevaa turbulenssia aiheuttavat 
mekanismit ovat perimmiltään pinnan synnyttämiä, (c) residuaalikerrokseen liittyvä 
turbulenssi on rajakerrosilmiö, ja (d) tässä kuvattu pinnasta erillään oleva turbulenssi 
esiintyy korkeuksilla, jotka numeerisissa malleissa kuluvat rajakerrokseen. 
 
Kuvassa 16 on esimerkki havainnoista, joissa liikemäärän turbulenttinen vuo kasvaa 
ylöspäin mentäessä.  
 

 
 
Kuva 16. Havaittavan lämmön vuon (kolmiot) ja liikemäärän vuon (x) profiilit hyvin 
stabiilissa rajakerroksessa mannerjäätikön yllä Grönlannissa. Vuot on skaalattu 2 m:n 
korkeudella mitattuun arvoonsa nähden (Forrer ja Rotach, 1997). 
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Laboratoriokokeet ovat osoittaneet, että lievästi ja hyvin stabiilien rajakerrosten 
välillä on seuraavat selvät erot: 
 
a) Lievästi stabiilissa rajakerroksessa lämmön ja liikemäärän vuot ja pystynopeuden 
varianssi pienenevät korkeuden kasvaessa, mutta kasvavat hyvin stabiilissa 
rajakerroksessa. 
 
b) stabiilisuuden kasvaessa turbulenssispektrin piiki siirtyy matalammille taajuuksille. 
 
c) stabiilisuuden kasvaessa aikasarjoissa esiintyy vähemmän hienorakennetta. 
 
d) Hyvin stabiilissa tilanteessa pinnan lähellä Ri >> 0.25, mutta lievästi stabiileissa 
tilanteissa Ri < 0.25. 
 
Kuten edellä on mainittu, ylösalainen rakenne on usein tilapäinen ilmiö. 
Rajakerrosilmiöiden aikaskaalan mielessä stationäärinen ylösalainen rakenne voidaan 
kuitenkin saavuttaa silloin, kun hyvin stabiili kerrostuneisuus on advektiivista alku-
perää. Esimerkiksi lämpimän ilman virratessa kylmän meren ylle, rannikon lähelle 
muodostuu hyvin stabiili kerrostuneisuus ja turbulenssi voi kadota pinnan läheltä. 
Silloin rajakerroksen yläosaan tyypillisesti syntyy suihkuvirtaus, ja siihen liittyvä 
tuuliväänne aikaansaa turbulenssia, joka kauempana rannikosta voi ulottua meren-
pintaan asti. Rannikon lähellä vallitsee siis stationäärinen ylösalainen rakenne, ja 
tilanteen kehitys etäisyyden rannikosta kasvaessa on analogia ajalliselle kehitykselle 
homogeenisen alusta yllä. Tällöin tilanne on kuten kuvassa 14 on esitetty, mutta x-
akselille on ajateltava ajan sijasta etäisyys rannikosta.  
 
 

3. Rajakerros heterogeenisten alustojen yllä 
 
Kun tarkastelemme maapallon pintaa ilmakehämallien hilamittakaavassa, alustan 
heterogeenisuus on luonnossa normaalisti vallitseva tilanne. Ongelmana on se, että 
rajakerrosta kuvaavan teoriat perustuvat yleensä oletukseen horisontaalisesti homo-
geenisesta alustasta eikä ole olemassa analyyttisiä teorioita, jotka menestyksekkäästi 
kuvaisivat rajakerrosta heterogeenisten alustojen yllä. Tietämyksemme siitä perustuu 
havaintoihin ja hienohilaisilla malleilla tehtyihin simulointeihin.  
 
Heterogeenisuus voi olla alustan ominaisuuksien vaihtelua tai maanpinnan korkeuden 
vaihtelua. Keskitymme tässä lähinnä ensinmainittuun, joka on Suomen olosuhteissa 
yleensä merkittävämpää. Tärkeitä alustan ominaisuuksia ovat aerodynaaminen 
karkeus, pintalämpötila, pinnan kosteus, ja albedo. Tarkastelemme aihetta kahdelta 
näkö-kulmalta katsottuna: 
 

a) rajakerroksen fysikaalinen rakenne ja prosessit 
b) vuosuureiden parametrisointi 

 
Molempien näkökohtien kannalta on oleellista tuntea seuraavat heterogeenisuutta 
karakterisoivat suureet: 
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i) heterogeenisuuden vaihteluväli, joka tarkoittaa vaihteluväliä suureissa z0m, 
z0h, pintalämpötila, pinnan kosteus, ja albedo. Jos voimme approksimoida 
vaihtelut sinimuotoisiksi, voimme puhua myös heterogeenisuuden ampli-
tudista. 

ii) heterogeenisuuden paikallinen skaala, joka tarkoittaa sitä miten tiheässä 
vaihtelut pintatyyppien välillä esiintyvät. Jos vaihtelut esiintyvät erittäin 
tiheässä, rajanveto heterogeenisen ja homogeenisen alustan välille voi olla 
ongelmallista, eli on määriteltävä mikä on yksittäinen rosoisuuselementti 
(joista homogeenisen alustan rosoisuus koostuu) ja mikä on alustatyyppi 
(joiden välinen vaihtelu tekee alustan heterogeeniseksi).  

iii) Vaihteluiden jyrkkyys. Toisinaan vaihtelut alustatyyppien välillä esiintyvät 
jyrkkinä muutoksina, kuten esimerkiksi metsän ja pellon välinen reuna tai 
meren ranta. Toisinaan siirtyminen alustatyypiltä toiselle on asteettaista, 
kuten esimerkiksi metsän muuttuessa suoksi tai savannin autiomaaksi. 
Muutoksen jyrkkyys vaikuttaa siihen miten ilmakehän rajakerros reagoi 
muutokseen. 

 
 
3.1 Sisäinen rajakerros 
 
Jotta voisimme ymmärtää rajakerroksen rakennetta heterogeenisen alustan yllä, 
meidän on ensin tarkasteltava alustatyyppien yksittäisen reunan vaikutusta raja-
kerroksen rakenteeseen.  
 
Tarkastellaan neutraalisti kerrostunutta virtausta alustalta 1 alustalle 2. Alustojen 
välillä vain rosoisuus muuttuu (rosoisuusparametrit z0m1 ja z0m2). Alustalla 1 pinta-
kerroksessa pätee logartminen tuulilaki: 
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Siirtyessään alustalle 2 virtaus joko hidastuu tai kiihtyy, sen mukaan onko z0m2 
suurempi vai pienempi kuin z0m1. Kiihtyminen tai hidastuminen tapahtuu aluksi aivan 
pinnassa, mutta turbulenttisen diffuusion vaikutuksesta se välittyy yhä ylemmäs. Näin 
sisäinen rajakerros δi(x) (internal boundary layer, IBL) kasvaa kuten kuvassa 17 on 
esitetty. Sisäisen rajakerroksen yläpuolella virtaus ei vielä tunne uuden alustan 
vaikutusta. Sisäisen rajakerroksen tilaan vaikuttaa sekä advektio alustalta 1 että 
sopeutuminen alustan 2 olosuhteisiin. Pinnan lähellä on erotettavissa uusi tasapaino-
kerros δe(x), jossa virtaus on jo täysin sopeutunut alustan 2 olosuhteisiin eikä enää koe 
alustan 1 vaikutusta. Tuuliprofii alustalla 2 muotoutuu sen mukaan onko alusta 2 
sileämpi vai rosoisempi kuin alusta 1 (Kuva 17). 
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Kuva 17. (a) Sisäisen rajakerroksen ja uuden tasapainokerroksen kasvu neutraalissa 
virtauksessa äkillisen rosoisuuden muutoksen jälkeen, ja (b) kaavamainen esitys 
pintakerroksen tuuliprofiileista virtauksen suuntautuessa sileämmältä rosoisemmalle 
ja rosoisemmalta sileämmälle alustalle (Finnigan, 2002).  
 
Sisäisen rajakerroksen korkeus kasvaa siis turbulenttisen sekoittumisen vaikutuksesta. 
Niinpä sen kasvukulma riippuu sekoittumista aiheuttavan kitkanopeuden u*2 ja 
alustan 2 horisontaalisen tuulen nopeuden suhteesta: 
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              (21) 

 
missä B on vakio, jonka arvo on määritettävä kokeellisesti. Yhtälön (21) integrointi 
edellyttää approksimaatiota u2(z):lle. Sikäli kun sisäinen rajakerros on pinta- eli 
vakiovuokerroksessa, voimme käyttää logaritmista tuulilakia: 
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Näin saamme sisäisen rajakerroksen kasvunopeudeksi pintakerroksessa: 
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missä x on etäisyys alustojen 1 ja 2 rajalta. Havaintojen perusteella B ≈ 1.25, kun 
|ln(z01/z02)| < 2. Kun virtaus on rosoiselta sileämmälle alustalle ja ln(z01/z02) > 2, 
yhtälö (23) yleensä aliarvioi sisäisen rajakerroksen kasvunopeutta. Syynä on se, että 
alustan 1 voimakkaampi turbulenssi vaikuttaa vielä jonkin matkaa alustan 2 yllä. 
Mikro-meteorologiassa tyypillisille rosoisuuden muutoksille δi(x):n kasvunopeus δi/x 
on karkeasti luokkaa 1/10 ja δe/x on puolestaan luokkaa 1/100. 
 
Yllä kuvattu tarkastelu pätee siis vain neutraalissa virtauksessa. Tilannetta on myös 
yksinkertaistettu olettamalla logartiminen profiili sisäisessä rajakerroksessa, vaikka se 
tarkkaan ottaen päteen vain tasapainokerroksessa δe(x). Todellisuudessa tapahtuu 
asteettainen siirtyminen muodosta (20) muotoon (22). Kuvassa 18 on esitetty 
havaittuja tuuliprofiileja etäisyyden x funktiona. Rosoisuuden muutokset ovat 
huomattavia, sillä a-kuvassa ln(z01/z02) = -4.8 ja b-kuvassa ln(z01/z02) = 4.8. 
 

 
 
Kuva 18. Tuuliprofiilin kehittyminen etäisyyden funktiona alustan muutoksen jälkeen 
(Finnigan, 2002). 
 
Jos sisäinen rajakerros kasvaa pinta- eli vakiovuokerrosta korkeammaksi, loga-
ritmiseen tuulilakiin perustuva yhtälö (23) ei enää päde. Havaintojen mukaan δi(x) 
kasvaa ylempänä likimain lineaarisesti, ja kasvukulma on luokkaa Bu*/u(z). 
 
Sisäinen rajakerroksen voi syntyä myös pintalämpötilan muutoksen vaikutuksesta, tai 
rosoisuuden ja pintalämpötilan muutosten yhdistetystä vaikutuksesta. Tällöin δi(x) voi 
kasvaa miltei missä tahansa kulmassa. Stabiilisuuden vaikutus tulee kuitenkin esille 
kitkanopeudessa u*, ja Bu*/u(z) on kohtalaisen hyvä aproksimaatio niin kauan kuin 
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kitkanopeus on sekoittumisen kannalta tärkein tekijä. Stabiilissa tilanteessa δi(x) 
kasvaa siis hitaammin kuin neutraalissa tilanteessa, sillä stabiilisuus pienentää 
kitkanopeutta. Jos vapaa konvektio dominoi, sekoittuminen riippuu kitkanopeuden 
sijasta konvektiivisesta nopeusskaalasta w*: 
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missä T0 on pintalämpötila, ''θw  = H0/(ρcp), ja zi on konvektiivisen kerroksen 
korkeus (tässä zi = δi). Kasvukulma on suuruusluokkaa Bw*/U, missä U on tuulen 
nopeus hyvin sekoittuneessa kerroksessa (lähes riippumaton korkeudesta, Kuva 3). 
Jos perusvirtaus on hyvin heikko, vapaan konvektion aiheuttama sisäinen rajakerros 
voi siis muodostua lähes kohtisuoraksi.  
 
Pintalämpötilan muuttumisesta syntyvässä sisäisessä rajakerroksessa havaitaan 
erilaisia prosesseja sitä mukaa kun etäisyys muutoskohdasta kasvaa. Kuva 19 
havainnollistaa tilannetta, jossa virtaus on kylmältä alustalta (stabiili rajakerros) 
selvästi lämpimämmälle alustalle (konvektiivinen rajakerros) ilman että rosoisuus 
merkittävästi muuttuu. Aivan alustan muutoskohdan jälkeen mekaaniseen sekoittu-
miseen liittyvä pakotettu konvektio on vielä dominoiva prosessi, sillä vapaasta 
konvektiosta aiheutuvien turbulenttisten pyörteiden kehittyminen vaatii aikansa. Jos 
pinnan ja ilman lämpötilaero on riittävän suuri ja perusvirtaus heikko, vapaa konvek-
tio voi alkaa dominoida. Samanaikaisesti kerrostuneisuuden muuttuminen 
epästabiiliksi voimistaa pinnan läheistä tuulen nopeutta. Havaittavan lämmön vuo on 
ylöspäin, joten ilma pinnan lähellä lämpenee ja siten pinnan ja ilman lämpötilaero 
pienenee. Havaittavan lämmön vuo voi joko kasvaa tai vähetä x-akselin suuntaan: 
tuulen voimistumisella ja ilman lämpenemisellä on vastakkainen vaikutus vuohon. Jos 
etäisyys on niin suuri, että syntyy merkittävä horisontaalinen lämpötilagradientti, 
geostrofisen tuulen nopeus kasvaa pintaa kohden, ja se voimistaa myös todellista 
tuulta. Jos lämmin alusta on kostea, pitkillä etäisyyksillä konvektio voi johtaa pilvien 
syntyyn, mikä puolestaan vaikuttaa pintalämpötilaan. Riippuen vuoden- ja vuorokau-
denajasta pilvien palaute-efekti on pintalämpötilaa nostava tai laskeva.  
 
Tuulen ollessa lämpimältä kylmälle alustalle kerrostuneisuus muuttuu epästabiilista 
stabiiliksi ja havaittavan lämmön vuo suuntautuu alaspäin (Kuva 20). Stabiilissa 
sisäisessä rajakerroksessa pintatuuli heikkenee selvästi mutta rajakerroksen yläosaan 
voi kauempana syntyä suihkuvirtaus. Ilma kylmenee, mutta selvästi hitaammin kuin 
Kuvan 19 tapauksessa, sillä (jos perusvirtaus ja pintalämpötilaerot ovat samat kuin 
Kuvassa 19) stabiilissa tilanteessa H on selvästi pienempi. Nyt havaittavan lämmön 
vuo pienenee etäisyyden kasvaessa, sillä tuulen ja ilman lämpötilojen muutokset 
vaikuttavat nyt samansuuntaisesti. Pinnanläheisen ilman jäähtyminen voi johtaa 
sumun tiivistymiseen. Tässä tilanteessa ei välttämättä synny selvästi havaittavaa 
sisäistä rajakerrosta. Sitä ehkäisee turbulenttisten pyörteiden advektio tuulen mukana 
konvektiivisesta ilmamassasta. Vaikka pinnan läheinen stabiloituminen pyrkiikin 
luomaan stabiilin sisäisen rajakerroksen, sen yläpuolelle advektoituvat suuret konvek-
tiiviset pyörteet kuitenkin vuorovaikuttavat alapuolisten stabiilin rajakerroksen 
pyörteiden kanssa ja ajoittain sekoittavat rajakerrosta pintaa myöten. Pintalämpötilan 
muutoksen suuruudesta, konvektion voimakkuudesta, ja perusvirtauksen nopeudesta 
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riippuu syntyykö varsinaista sisäistä rajakerrosta vain havaitaanko vain uusiin 
olosuhteisiin hiljalleen sopeutuva rajakerros (adjusting boundary layer).  
 
 
                               konvektiopilvi 
                             
        
                     selvärajainen δi(x) 
 
  U 
  
                                    δe(x) 
              konvektio kehittyy     
                
 H              H(x) kasvaa tai vähenee 
      tuuli kiihtyy     ilma lämpenee       geostr. tuuli kiihtyy 
kylmä    lämmin alusta                         x 
alusta 
Kuva 19. Prosesseja pintalämpötilan muutoksesta aiheutuvassa sisäisessä 
rajakerroksessa tuulen ollessa kylmältä lämpimälle alustalle. 
 
 

U                                  suihku- 
epäselvä tai puuttuva δi(x)     virtaus 

 
      pyörteiden advektio 
                         epäselvä tai puuttuva δe(x) 
                
   H              H(x) vähenee 
      tuuli heikkenee     ilma jäähtyy     usein sumua   
lämmin    kylmä alusta                         x 
alusta 
 
Kuva 20. Kuten kuva 19, mutta tuuli on lämpimältä kylmälle alustalle. 
 
 
3.2 Sekoituskorkeus 
 
Luonnossa alustatyyppi vaihtelee enemmän tai vähemmän tiheästi, ja sisäisen 
rajakerroksen korkeus ei läheskään aina ehdi saavuttaa koko rajakerroksen korkeutta 
ennen kuin alusta taas vaihtuu (Kuva 21). Tällöin sisäinen rajakerros kasvaa kunkin 
alustan yllä, ja saavuttaa korkeuden δi(La), missä La on alustatyypin pituus tuulen 
suunnassa. δi(La) vaihtelee kunkin alustatyypin pituuden ja sisäisen rajakerroksen 
kasvuolosuhteiden (rosoisuuden ja stabiilisuuden muutokset) mukaan. Määrittelemme 
sekoituskorkeuden (blending height) korkeudeksi, jonka yläpuolella rajakerros on 
horisontaalisesti homogeeninen. Sekoituskorkeudelle on esitetty muitakin 
määritelmiä: (1) korkeus, jonka alapuolella virtaus on vielä tasapainossa paikallisen 
alustan kanssa, mutta jonka yläpuolella rajakerros on horisontaalisesti homogeeninen 
(nämä kaksi ehtoa eivät voi toteutua samalla korkeudella, joten kyseessä on karkea 
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korkeusskaala), ja (2) korkeus jossa tuuliprofiilin paikallisesta tasapainosta 
poikkeman ja horisontaalisesta homogeenisuudesta poikkeaman summa saavuttaa 
miniminsä. Sekoituskorkeuden yläpuolella virtaus ei siis tunne yksittäisten 
alustatyyppien vaikutusta vaan rajakerroksen rakenne määräytyy alustan laajan 
mittakaavan yhteisvaikutuksesta. Sekoituskorkeus on tärkeä suure parametrisoitaessa 
turbulenttisia voita (kappale 3.5). 
 
Sekoituskorkeus (blending height) yleensä poikkeaa pystysuuntaista sekoittumista 
kuvaavasta korkeudesta, josta epäpuhtauksien leviämistutkimuksissa käytetään myös 
termiä sekoituskorkeus (mixing height). Edellinen on siis korkeus, jonka yläpuolella 
rajakerros on horisontaalisesti homogeeninen eli sekoittunut. ’Blending height’ voi 
siis sijaita rajakerroksen alaosassa olematta mikään este pystysuuntaiselle sekoittu-
miselle. ’Mixing height’ on puolestaan korkeus, jolle pystysuuntainen turbulenttinen 
sekoittuminen ulottuu ja siten se usein yhtyy rajakerroksen korkeuteen, erityisesti 
konvektiivisissa tilanteissa jolloin rajakerroksen yläraja on selväpiirteinen.  
 
Jos alustan heterogeenisuuden mittakaava on suuri, sisäiset rajakerrokset voivat 
vähitellen saavuttaa koko rajakerroksen korkeuden, jolloin ’blending height’ ja 
’mixing height’ voivat yhtyä tai, jos konvektiivinen sisäinen rajakerros ei tietyssä 
paikassa ole vielä saavuttanut rajakerroksen korkeutta, ’blending height’ voi olla 
korkeammalla kuin ’mixing height’. On kuitenkin huomattava, että suuren mitta-
kaavan heterogeenisuuden ollessa kyseessä, ’blending height’ ei enää ole erityisen 
tärkeä suure, sillä tällöin se on mallien alimman hilatason yläpuolella, ja vuosuureita 
parametrisoitaessa alustan voidaan olettaa koostuvan homogeenisista osa-alueista 
(Kuva 22 ja luku 3.5). Rajakerroksen meteorologian peruskirjoista Garratt (1992) 
kirjoittaa käsitteestä ’blending height’, mutta ei käytä termiä ’mixing height’ vaan 
kirjoittaa vastaavissa yhteyksissä rajakerroksen korkeudesta tai hyvin sekoittuneen 
kerroksen korkeudesta (height of the well-mixed layer). Stull (1988) ei mainitse 
kumpaakaan termiä. 
 
 
 

 
 
Kuva 21. Sisäisten rajakerroksien ja tasapainokerroksien kehitys alustatyypin 
muuttuessa monta kertaa (Finnigan, 2002). 
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3.3 Heterogeenisuuden mittakaava 
 
Kuvan 21 perusteella on ilmeistä, että alustan heterogeenisuuden mittakaava on 
rajakerroksen tilan kannalta erittäin tärkeä. Voimme jaotella heterogeenisuuden sen 
mukaan miten rajakerros sopeutuu eri mittakaavoissa esiintyvään heterogeenisuuteen 
(Mahrt, 1996 ja 2000). Kuvassa 22 x-akselilla on siis heterogeenisuuden mittakaava, 
ja y-akselilla korkeus: referenssikorkeus Zref voi olla esim. numeerisen mallin 
alimman hilatason korkeus. Sekä sekoituskorkeus (blending height) että tasapaino-
kerroksen korkeus kasvavat heterogeenisuuden mittakaavan kasvaessa. Tilanteissa, 
joissa sekoituskorkeus on referenssikorkeuden alapuolella, rajakerros on siis 
referenssikorkeudella horisontaalisesti homogeeninen, ja kutsumme aluetta sekoitus-
vyöhykkeeksi (blending regime). Heterogeenisuuden mittakaavan kasvaessa sekoitus-
korkeus nousee referenssikorkeuden yläpuolelle ja siirrymme muutosvyöhykkeelle 
(transition regime). Mittakaavan edelleen kasvaessa sekä sekoituskorkeus että 
tasapainokerroksen yläraja nousevat referenssikorkeuden yläpuolelle. Tällöin siis 
rajakerros on referenssikorkeudelle asti aina tasapainossa paikallisen alustansa kanssa. 
Alustan voidaan rajakerroksen kannalta katsottuna ajatella koostuvan homogeenisista 
osa-alueista, ja heterogeenisuus ei vaikuta paikalliseen turbulenttiseen vuohon alustan 
ja referenssitason välillä. Kun yksittäisten alustatyyppien koko yhä kasvaa, suotuisissa 
olosuhteissa kehittyy lämpötilaerojen aikaansaamia mesomittakaavan kiertoliikkeitä. 
Maa-merituulisolu ja kaupunkisaarekeilmiö ovat klassisia esimerkkejä, mutta analo-
gisia kiertoliikkeitä voivat aiheuttaa monet muutkin alustan erot, esimerkiksi lumen ja 
sulan maan reunavyöhyke, kuivan ja kostean (esimerkiksi keinokastellun) viljelys-
maan reuna, sekä avoimen ja jäätyneen meren reuna (Segal ja Arritt, 1992). Termisten 
kiertoliikkeiden synnyn kannalta on otollisinta, että alustan muutos on selvärajainen. 
On huomattava että nämä mesomittakaavan kiertoliikkeet voivat kuljettaa huomat-
tavia määriä lämpöä pystysuunnassa, ja globaalien ilmastomallien mittakaavassa kyse 
on hilakokoa pienemmästä prosessista.  
 
Luonnossa heterogeenisuutta voi esiintyä samanaikaisesti useammassa kuin yhdessä 
mittakaavassa: esimerkiksi siirryttäessä manterelta rikkonaisen saariston kautta avo-
merelle pienimmän mittakaavan heterogeenisuutta edustavat kasvipeitteen vaihtelut 
yksittäisillä saarilla, suurempaa mittakaavaa maa- ja vesialustan vaihtelu saarten 
mittakaavassa, ja suurinta skaala asteettainen siirtyminen avomeriolosuhteisiin.  

Tasapainokeroksen  
yläraja 

             Sekoituskorkeus 
               

Zref                                     

    

                                      

                        Homogeeniset        Termiset 

Sekoitusvyöhyke    Muutosvyöhyke       osa-alueet        solut  

Skaala:       ∼ 0.1 – 1 km      ∼ 10 km          ∼ 40 km 
 
Kuva 22. Rajakerroksen tilan riippuvuus alustan heterogeenisuuden mittakaavasta. 
Numeroarvot riippuvat voimakkaasti stabiilisuudesta ja Zref:stä. 
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3.4 Stabiili kerrostuneisuus heterogeenisella alustalla 
 
Pystysuuntainen sekoittuminen on stabiilissa rajakerroksessa heikkoa ja esiintyy 
pienessä mittakaavassa. Siksi pienimittainen alustan heterogeenisuus voi tulla 
tärkeäksi vaikka samalla alustalla konvektiivisissa olosuhteissa suuret turbulenttiset 
pyörteen eliminoisivat heterogeenisuuden vaikutukset. Toisaalta suuremman mitta-
kaavan heterogeenisuus ei saa tasaisella alustalla stabiileissa olosuhteissa aikaan 
samanlaisia mesomittakaavan kiertoliikkeitä, joita konvektiivisissa olosuhteissa 
syntyisi (Kuva 22). 
 
Pinnan energiataseen paikalliset vaihtelut voivat aiheutua myös paikallisista 
vaihteluista lämmön johtumisessa maaperässä. Tämän termin suuruus ei riipu turbu-
lenssista ja se on siten stabiileissa olosuhteissa suhteellisesti paljon tärkeämpi kuin 
konvektiivisissa olosuhteissa.   
 
Sekoittumisen heikkous johtaa myös siihen, että stabiili rajakerros sopeutuu häiriöihin 
hitaasti. Esimerkiksi pienimittaiset esteet ja maaston muodot vaikuttavat voimakkaasti 
pintakerroksen tilaan.  
 
Heikko virtaus kylmemmän alustan ylle voi johtaa ylikriittiseen Richardsonin lukuun 
ja turbulenssin paikalliseen katoamiseen  Toisaalta vaikka heterogeenisella alustalla 
aluekeskiarvoihin perustuva Ri olisi > 0.25, Ri voi kuitenkin paikallisesti olla < 0.25, 
jolloin turbulenssia esiintyy (vrt. analoginen ongelma kun Rig:tä approksimoidaan 
Rib:llä). Tämän johdosta monissa malleissa käytetään vaihtokertoimille nollasta 
hieman poikkeavaa minimiarvoa, jonka tarkoituksena on estää turbulenssin katoa-
minen vaikka hilakeskiarvoihin perustuva Ri sitä puoltaisikin (esim. Vihma et al., 
2003; 2005). Tasaisen alustan heterogeenisuuden ohella tällaista taustaturbulenssia 
(back-ground turbulence) voi aiheuttaa mm. maastoesteistä syntyvien 
gravitaatioaaltojen murtuminen.  
 
 
3.5 Pintavoiden parametrisointi 
 
Mallituksen kannalta keskeiset alustan heterogeenisuuden aiheuttamat ongelmat 
liittyvät pintavoiden parametrisointiin. Jos käytämme yhtälöitä (13), ongelmana on 
mitä pintalämpötilan ja -kosteuden sekä vaihtokertoimien arvoja tulisi käyttää silloin 
kun alustan olosuhteet muuttuvat hilaruudun sisällä. Monenlaisia lähestymistapoja on 
esitetty. Yleensä ajatellaan, että alustan heterogeenisuus vaikuttaa vain turbulenttiseen 
vaihtoon alustan ja mallin alimman hilatason välillä, ja ylempänä voidaan käyttää 
samoja parametrisointeja kuin homogeenisella alustalla. Tämä ei päde jos hetero-
geenisuus on suurimittaista. Heterogeenisuuden vaikutuksia turbulenttiseen vaihtoon 
ylempänä on tutkinut esim. Molod et al. (2003), joiden perusidea on esitetty Kuvassa 
23. Parametrisointi alustan ja alimman hilatason välillä on kuitenkin ensimmäinen ja 
suurin ongelma, ja keskitymme tässä siihen. Turbulenssin ohella alustan hetero-
geenisuus vaikuttaa myös säteilyvoiden hilakeskiarvoihin, joita käsittelemme 
kappaleessa 3.5.3. 
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Kuva 23. Alustan heterogeenisuuden 
välittyminen ilmakehämallin eri tasoille 
(Molod et al., 2003) 

 
 
3.5.1 Havaittavan ja sidotun lämmön vuo 
 
Lämmönvoiden parametrisoinnille on periaatteessa kahdentyyppisiä menetelmiä (a ja 
b alla). Molemmille menetelmille on peruslähtökohtana, että ilmakehämalli tuntee 
vain yhden ilman lämpötilan, ominaiskosteuden ja tuulen nopeuden kutakin hila-
yksikköä kohden. 
 
a) sekoitusmenetelmä (mixture method, parameter aggregation) perustuu pinta-
lämpötilan keskiarvoistamiseen ja ns. tehoisien vaihtokertoimien käyttöön: 

 

( )

( ) 〉〈〉〈−〉〈=〉〈

〉〈〉〈−〉〈=〉〈

Vaqq
eff
ECE

Va
eff
HCpcH

00

00

ρ

θθρ
                (25) 

missä < > tarkoittaa hilakeskiarvoa. Monia menetelmiä on esitetty sille, miten tehoisat 
vaihtokertoimet tai vastaavat rosoisuusparametrit tulisi määrittää. Emme kuitenkaan 
panaudu niihin lähemmin, sillä lähestymistapa (b) on osoittautunut johdon-mukai-
semmaksi. Yhtenä ongelmana yhtälöitä (25) käytettäessä on, että paikalliset vuot 
riippuvat pinnan ja alustan välisistä lämpötila- ja kosteuseroista epälineaarisesti. Jos 
hilaruutu koostuu pienestä osuudesta hyvin lämmintä alustaa, todellinen <H0> saattaa 
suuntautua ylöspäin vaikka <θ0> < <θa>. Vastaava ilmiö on havaittu myös vuo-
suureiden aikakeskiarvoistuksessa, ja sen periaatteessa oivalsi jo Schmidt (1921). 
 
b) mosaiikki- eli tilkkumenetelmä (mosaic method, tile method, flux aggregation) 
perustuu siihen, että mallissa parametrisoidaan paikalliset vuot erikseen kullakin 



 33

alustatyypillä. Sitä varten tarvitaan erilliset pintalämpötilat ja –kosteudet kullekin 
alustatyypille. Ne voidaan laskea pinnan energia- ja vesitaseesta ottaen huomioon 
paikallisen alustan ominaisuudet: albedo, lämmönjohtokyky, lämpökapasiteetti, 
paikalliset roisoisuusparametrit ja kosteuteen vaikuttavat tekijät.  
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           (26) 

 
missä N on hilaruudussa esiintyvien alustatyyppien lukumäärä ja f i on alustatyypin i 
pinta-alaosuus (0-1).  
 
Mosaiikkimenetelmä on yleistynyt malleissa, mutta se ei kuitenkaan ole ongelmaton. 
Selkeintä sen käyttö on, jos alustan heterogeenisuuden mittakaava kuuluu homo-
geenisten osa-alueiden (tai termisten solujen) kategoriaan (Kuva 22), jolloin raja-
kerros on referenssitasolla tasapainossa paikallisen alustansa kanssa. Tällöinkin on 
kuitenkin ongelmana, että paikallinen tuuli, lämpötila ja kosteus poikkeavat arvoista 
<V>, <qa> ja <θa>. Sen huomioon ottamiseksi on esitetty useita menetelmiä. 
Hilakeskiarvoille voidaan laskea stabiilisuudesta riippuvat korjaukset (Vihma, 1995) 
tai yksinkertaisesti olettaa, että esimerkiksi paikallisen ilman lämpötilan poikkeama 
hilakeskiarvosta on verrannollinen pintalämpötilan poikkeamaan hilakeskiarvosta 
(Arola, 1999):  
 

( )〉〈−+〉〈= sscaa θθθθ                (27) 
 
missä c on kerroin, joka riippuu mm. mallin alimman tason korkeudesta: c ≈ 0.3 kun 
taso on noin 30 m:ssä ja heterogeenisuuden mittakaava kuuluu homogeenisten osa-
alueiden kategoriaan. 
 
Jos mitään korjausta ei käytetä ja paikallisen H0:n suunta vaihtelee hilaruudun eri 
osissa, hilakeskiarvoa lämpimämmän alustan yllä <θa> on aliarvio todelliselle paikal-
liselle θa:lle, mikä johtaa ylöspäin suuntautuvan vuon yliarvioimiseen (Kuva 24). Sen 
sijaan hilakeskiarvoa kylmemmän alustan yllä <θa> on yliarvio todelliselle paikal-
liselle θa:lle, mikä taas johtaa alaspäin suuntautuvan vuon yliarvioimiseen. Niinpä 
<θa>:n virheet pyrkivät tasoittamaan soisiaan. Sen sijaan kylmemmän alustan yllä 
<V> on yliarvio todelliselle paikalliselle tuulen nopeudelle, mikä johtaa alaspäin 
suuntautuvan vuon yliarvioimiseen. Lämpimämmän alustan yllä <V> on taas ali-arvio 
todelliselle paikalliselle tuulen nopeudelle, mikä johtaa ylöspäin suuntautuvan vuon 
aliarvioimiseen. Nettovaikutuksena on siis <H0>:n aliarviointi. Sen korjaamiseksi 
tuulen nopeudelle voitaisiin käyttää korkeampaa referenssitasoa kuin lämpötilalle tai 
tuulen nopeudelle voidaan käyttää yhtälön (27) kaltaista korjausta. 
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V  
θa               V,θa  
                                 <V>, <θa > 
 
 
 

  todellinen H0 
 

 
 
  kylmä alusta       lämmin alusta         kylmä alusta 
 
Kuva 24. Skemaattinen esitys ilman lämpötilan ja tuulen nopeuden jakaumista 
pintalämpötilaltaan vaihtelevan hilaruudun yllä. 
 
Jos alustan heterogeenisuus on mittakaavaltaan termisten solujen syntyä suosivassa 
katagoriassa (Kuva 22), on korjatun mosaiikkimenetelmän ohella syytä para-
metrisoida näihin mesomittakaavan soluihin liittyvä lämmön, kosteuden ja liike-
määrän kuljetus (Savijärvi, 1995).  
 
Jos alustan heterogeenisuus on mittakaavaltaan sekoitusvyöhykkeellä (Kuva 22), 
parametrisointimenetelmän valinta ei ole kiistaton. Sekoituskorkeus on referenssi-
korkeuden alapuolella, joten rajakerros on referenssikorkeudella horisontaalisesti 
homogeeninen. Mosaiikkimenetelmän soveltamisen kannalta se on tietysti etu, sillä 
<V>, <qa> ja <θa> ovat nyt kaikkialla edustavia arvoja. Toisaalta emme voi 
välttämättä suoraan käyttää paikallisia vaihtokertoimia kuvaamaan turbulenttisten 
voiden ja pystyprofiilien välistä yhteyttä, sillä Monin-Obukhov -teoria ei ole voimassa 
heterogeenisella alustalla. Voidaan myös käyttää mosaiikki-menetelmää tehoisilla 
vaihtokertoimilla, jolloin kyseessä on siis eräänlainen välimuoto sekoitus- ja 
mosaiikkimenetelmistä. Näiden tehoisien vaihtokertoimien määrittämiseksi ei kuiten-
kaan ole teoriaa vaan on tukeuduttava kokeellisiin tuloksiin. Toisaalta, jos hetero-
geenisuus esiintyy pienemmässä kokoluokassa kuin pääosa turbulenttisista pyörteistä, 
ei välttämättä voida eritellä voita eri alustatyyppien yllä vaan ne sulautuvat samaan 
turbulenssiin. Tällöin sekoitusmenetelmän käyttöä voidaan pitää perusteltuna.  
 
Heterogeenisuuden mittakaavan kasvaessa siirrymme muutosvyöhykkeelle. Ei ole 
perusteita esittää mitään tällä vyöhykkeellä yleispätevää yhteyttä vuosuureiden ja 
pystyprofiilien välille (Mahrt, 1996). 
 
3.5.2 Liikemäärän vuo 
 
Tasaisen alustan yllä pintakitka (skin drag) aiheuttaa turbulenttista sekoittumista, joka 
aikaansaa liikemäärän, lämmön ja kosteuden pystysuuntaisen turbulenttisen vuon. 
Pintakitkan vaikutukset voidaan kuvata edellä esitetyllä mosaiikkimenetelmällä. Sen 
ohella horisontaalinen tuuli kuitenkin kohdistaa dynaamisen paineen sitä vastaan 
kohtisuoriin esteisiin. Niitä ovat mm. rakennukset, metsän reuna ja  maaston muotojen 
pystykomponentit. Tämä dynaaminen paine aiheuttaa ns. muotokitkaa (form drag), 
jonka vaikutuksesta liikemäärää dissipoituu. Muotokitkalla ei kuitenkaan ole suoraa 
vaikutusta lämmön ja kosteuden vuohon. Niinpä liikemäärän vuon parametrisointi 
muotokitkaa aiheuttavalla heterogeenisella alustalla on jossain määrin erilainen 
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ongelma kuin lämmön ja kosteuden vuon parametrisointi. Liikemäärän vuon kannalta 
ei riitä, että parametrisoidaan pintakitka kullakin hilaneliössä esiintyvällä alusta-
tyypillä, vaan on myös parametrisoitava muotokitkan vaikutus, ja se siis usein 
aiheutuu alustatyyppien reunoista, tyypillisenä esimerkkinä pellon ja metsän reuna. 
Niinpä on usein tarkoituksenmukaisinta käyttää ns. tehoisaa rosoisuusparametria 
(effective roughness length) Z0

eff.  
 
Z0

eff:n laskemiselle on esitetty monia tapoja. Yksinkertaisinta on laskea paikallisten 
rosoisuusparametrien logaritminen aluekeskiarvo, mutta tällöin laskennassa ei oteta 
huomioon sitä keskeistä ajatusta, että alustan vaihtelut alustatyyppien reunoineen 
edustavat virtauksen kannalta suuremman mittakaavan rosoisuutta. Käytännössä 
kaikki muut hyvin perustellut laskentatavat antavatkin suurempia tuloksia Z0

eff:lle 
(Kuva 25). 
 
Jos lähtökohtana on, että keskimääräisen tuuliprofiilin tulisi olla neutraalitilanteessa 
logaritminen myös heterogeenisen alustan yllä, voidaan johtaa yhtälö (Taylor, 1987): 
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0ln0ln σaz
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Z +〉〈=                 (28) 

 
missä a on vakio (≈ 0.1), ja σ

2 on ln(z0):n varianssi hilaneliön alueella. Toinen 
menetelmä on laskea Z0

eff paikallisten neutraalien kitkakertoimien hilaneliö-
keskiarvosta, eli: 
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Jotta Z0

eff tuottaisi heterogeenisen alustan yllä saman liikemäärän vuon kuin 
homogeenisella alustalla, tuulen nopeuden tulisi olla laskentakorkeudella sama koko 
hilaneliössä, sekä sileämpien että rosoisempien alueiden yllä. Siksi sekoituskorkeus 
(blending height) on sopiva laskentakorkeus. Usein sekoituskorkeus ei kuitenkaan 
vastaa mallin alimman tason korkeutta, mikä johtaa samanlaisiin ongelmiin kuin 
luvussa 3.5.1 on kuvattu. 
 
On myös esitetty, että pintakitkan osuus parametrisoidaan mosaiikkimenetelmää 
käyttäen ja siihen lisätään muotokitkan osuus (Stössel ja Claussen, 1993).  
 
Lisäksi on esitetty useita maaston luokitteluun perustuvia kokeellisia menetelmiä, 
esimerkiksi Kondon ja Yamazavan (1986) menetelmä, jossa maasto on jaettu neljään 
luokkaan ja Z0

eff laskettu niiden pinta-alaosuuksista määrittämällä kertoimet 
lineaarisella monimuuttujaregressiolla tuulihavaintojen perusteella: 
 

Z0
eff = 40a + 125b + 200c + 110d –30          (30) 

 
Missä a, b, c, ja d ovat maastotyyppien pinta-alaosuudet: a avoimien maa- ja 
vesialueiden, b metsän, c matalien rakennettujen alueiden ja d korkeiden 
rakennettujen alueiden osuus (a+b+c+d=1). Avoimien maa- ja vesialueiden samais-
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taminen voi toimia vain jos vesialueita on merkityksettömän vähän. Maaston 
luokitteluun perustuvat menetelmät eivät välttämättä sovellu hyvin muille kuin 
tutkitulle alueelle, jolle kertoimet on määritetty. Jos tutkitun alueen Z0

eff on 
implisiittisesti sisältänyt korkeusvaihteluiden vaikutusta, se antaa liian suuria tuloksia 
tasaiselle maalle sovellettaessa, kuten Kuvassa 25.  
 

 
Kuva 25.   Z0

eff yhdeksällä eri menetelmällä (numerot 2-8, SC ja katkoviiva) 
laskettuna sekä Helsingin yliopsiton mesoskaalamallin tuloksista analysoituna (M). 
Heterogeeninen alusta koostui metsistä ja järvistä, joiden pinta-alaosuus vaihteli eri 
mallisimuloinneissa kuten x-akselilla on esitetty. Katkoviiva kuvaa menetelmää, jossa 
Z0

eff lasketaan paikallisten z0-arvojen logaritmisena aluekeskiarvona. Kuvan 
menetelmät  4, 6 ja 8 vastaavat yhtälöitä (29), (28) ja (30) (Vihma ja Savijärvi, 1991). 
 
 
3.5.3 Säteilyvuot 
 
Pinnan emittoima pitkäaaltoinen säteily (LWR↑) on verrannollinnen pintalämpötilan 
T0 neljänteen potenssiin, joten T0:n paikalliset vaihtelut hilaruudun sisällä vaikuttavat 
suuresti emittoituun säteilyyn. Alla on esitetty mosaiikkimenetelmä: 
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=
=↑〉〈                  (31) 

 
missä σ on Stefan-Boltzmanin vakio (5.67 x 10-8 W m-2 K-4) ja ε on pinnan 
emissiviteetti. (31) on luonnollisesti <T0>:aan perustuvaa sekoitusmenetelmää 
parempi. Jälkimmäinen johtaisi emittoidun pitkäaaltosäteilyn aliarvioimiseen. 
Overland et al. (2000) ovat laskeneet, että Arktisen merijään railojen käsittely yhtälön 
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(31) kaltaisella muodolla johtaa 20% suurempaan emittoituun pitkäaaltosäteilyyn kuin 
sekoitusmenetelmä antaisi.  
 
Myös lyhytaaltoisen säteilyn parametrisoinnissa on parempi käyttää kunkin 
alustatyypin omaa albedoa kuin hilaruutukeskiarvoa albedosta. Välttämättömäksi 
tämä tulee, jos turbulenttisten lämmönvoiden parametrisointi perustuu 
mosaiikkimenetelmään.  
 
Pinnan emittoiman pitkäaaltosäteilyn ja pinnasta heijastuvan lyhytaaltosäteilyn 
parametrisointi heterogeenisen alustan yllä on sikäli turbulenttisten voiden 
parametrisointia yksinkertaisempaa, että paikalliset vuot yksittäisten alustatyyppien 
yllä eivät ole niin voimakkaassa vuorovaikutuksessa keskenään. Paikallinen H0 
vaikuttaa ilman lämpötilaan ja sitä kautta H0:aan viereisellä alustatyypillä, mutta 
säteilyvuot ovat riippumattomampia. Poikkeuksena tästä ovat voimakkaasti heijas-
tavat pinnat kuten esimerkiksi lumi. Tällöin voi esiintyä moninkertaista sirontaa 
lumenpinnan ja pilvien alapinnan välillä. Sen vaikutuksesta alaspäin suuntautuva 
lyhytaaltoinen säteily tietyllä alustatyypillä riippuu myös viereisen alustatyypin 
albedosta.  
 
Alaspäin suuntautuvan säteilyn parametrisointia heterogeenisella alustalla vaikeuttaa 
suuresti se, että alustan heterogeenisuus saa usein aikaan paikallisia hilamittakaavaa 
pienempiä vaihteluita pilvisyydessä, sumun esiintymisessä ja ilman kosteudessa.  
 
 
4. Rajakerros polaarialueilla  
 
Polaarialueiden rajakerroksen tilaan vaikuttavat mm. seuraavat perustekijät:  
 
a) auringon korkeuskulma on alhainen, ja siten auringonsäteilyn hetkellinen intensi-
teetti on pieni. Kesällä vuorokauden aikana kertyvä säteilyvuo on kuitenkin päivän 
pituuden vuoksi suuri. Lumen pinnan albedo on kuitenkin niin suuri (jopa 0.9), että 
lumipinnoilla nettosäteily jää pieneksi. 
 
b) Vuodenaikaiset vaihtelut ilman ja pinnan lämpötilassa sekä rajakerroksen 
rakenteessa ovat suuria mutta vuorokauden sisäiset pieniä tai olemattomia. Synoptisen 
aikaskaalan vaihtelut ovat suuria, samoin kuin vuosien väliset vaihtelut. 
 
c) Pilvien säteilypakote lumen pinnan lämpötilalle on suurimman osan vuodesta 
positiivinen. Keski-Arktiksella negatiivisen säteilypakotteen jakso on vain noin 
kuukauden pituinen (jakson tarkka pituus riippuu mm. pinnan albedosta, joka 
vaihtelee ajalllisesti ja paikallisesti). 
 
d) Lämmön horisontaalinen advektio matalammilta leveysastelta on merkittävä tekijä 
rajakerroksen rakenteelle. Advektion maksimi on rajakerroksen yläpuolella. 
 
e) Polaarisilla maa-alueilla alusta on homogeenisempi kuin maapallon pinnalla 
yleensä, mutta alustan pienikin kaltevuus vaikuttaa voimakkaasti stabiilin 
rajakerroksen tilaan. 
 
f) Hyviä havaintoja polaarialueiden rajakerroksesta on edelleen niukasti.  
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4.1 Pitkäikäinen stabiili rajakerros 
 
Matalilla ja keskileveysasteilla rajakerros on stabiili yleisimmin yöllä. Tällöin 
stabiilin rajakerroksen ja stabiilisti kerrostuneen vapaan ilmakehän välissä on 
residuaalikerros (Kuva 2). Niinpä gravitaatioaallot eivät pääse etenemään vapaasta 
ilmakehästä stabiiliin rajakerrokseen eivätkä päinvastoin. Stabiilin rajakerroksen tila 
määräytyy siksi paikallisen pienen mittakaavan turbulenssin vaikutuksesta.  
 
Polaarialueilla ja Suomen Lapissakin stabiili rajakerros voi kuitenkin esiintyä talvella 
hyvin pitkäikäisenä. Kun se ei liity vuorokautiseen sykliin, residuaalikerrosta ei 
esiinny. Niinpää vapaan ilmakehän gravitaatioaallot voivat tunkeutua stabiiliin 
rajakerrokseen. Niiden esiintymisen kannalta keskeinen parametri on vapaan 
ilmakehän Brunt–Väisälä –taajuus (N). Stabiilisuuden voimistuessa myös Coriolis-
voima tulee tärkeämmäksi jo rajakerroksessa. Siksi yöllisen rajakerroksen rakenteen 
kuvauksen kannalta keskeinen suure, Obukhov-pituus, ei ole sellaisenaan riittävä 
kuvaamaan pitkäikäisen stabiilin rajakerroksen rakennetta. Zilitinkevich ja Esau 
(2005) esittivät, että tarvitaan kaksi pituus-skaalaa lisää: NLN /τ=  ja 

fL f /τ= , missä LN kuvaa gravitaatioaaltojen ja Lf Coriolis-voiman vaikutusta. 
Keskeiset parametrit voidaan yhdistää parametriksi L*, jota tulee käyttää Obukhov-
pituuden asemasta: 
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Missä CN = 0.1 ja Cf = 1.  
 
 
 
4.2 Rajakerros merijään yllä 
 
 
Merijäällä on seuraavat ominaispiirteensä ilmakehän alustana: 
 
a) Merijää peittää 5-6% maapallon pinnasta. Suurimmillaan peittävyys on pohjoisen 
pallonpuoliskon kesän aikana, sillä Antarktiksen merijäästä 80% sulaa vuosittain, 
joten sen laajuus vaihtelee enemmän kuin Arktiksessa. 
 
b) Merijään dynamiikan vuoksi ilmakehän alusta muuttuu nopeasti, mutta termo-
dynamiikan vuoksi hitaasti. Tyypillinen jään ajelehtimisnopeus on luokkaa 0.1 m/s, 
mutta ääritilanteissa jopa 1 m/s. Niinpä esimerkiksi ilmakehämallin hilaruudussa 
alustan ominaisuudet voivat muuttua dramaattisesti lyhyenkin simulointijakson 
aikana. Termodynaamiset muutokset, kuten jään ja sitä peittävän lumen paksuun-
tuminen ja sulaminen ovat hitaampia prosesseja. Lumen huonon lämmönjohtokyvyn 
vuoksi pintalämpötila voi kuitenkin muuttua nopeasti esimerkiksi sätelypakotteen 
muuttuessa.  
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c) Jääkenttä ei ole yhtenäinen vaan siinä on railoja, valleja ja eripaksuisia jäälauttoja. 
Rikkonainen jääkenttä on aerodynaamisen rosoisuutensa kannalta kuitenkin 
suhteellisen homogeeninen verrattuna mantereilla esiintyviin rosoisuuden vaihtelui-
hin, mutta pintalämpötilan ja albedon suhteen se voi olla erittäin heterogeeninen: 
avoimen railon ja paksun jään pintalämpötilat voivat poiketa toisistaan jopa 40 K ja 
albedot vaihdella välillä 0.1 – 0.9. Jään peittämillä alueilla albedo on suuri, vaihdellen 
välillä 0.4 (sulava jää) - 0.9 (uusi lumi).  
 
d) Jää ja erityisesti lumi ovat hyviä lämmöneristeitä. Niinpä pystysuuntainen 
lämpötilagradientti jään pohjan ja lumen pinnan välillä voi olla jopa 30 K/m  
 
 
 
4.2.1 Havainnot ja rajakerroksen lämpötalous 
 
Tietämyksemme rajakerroksesta polaarisen merijään yllä perustuu lähinnä seuraavin 
havaintoihin: 
 
a) Ajelehtivat jääasemat ovat olleet tärkein havaintojen lähde. 
- Arktisella merijäällä ajelehtivat venäläiset jääasemat säännöllisesti 1950-luvulta 

alkaen. Asemia oli kaikkiaan 31 ja kukin niistä oli kestoltaan 1-3 vuotta.  
- Amerikkalainen ajelehtiva jääasema SHEBA Beaufortin merellä 1997-1998.  
- Eurooppalainen ajelehtiva jääasema Tara Arktisella merijäällä syksystä 2006 

alkaen 
- Jääasemat Weddellin merellä Antarktiksella 1992 ja 2005. 
 
b) Havainnot tutkimuslaivoilta. Havaintoja on enimmäkseen kesäisin ja jään 
reunavyöhykkeeltä. Vain muutamat tutkimuslaivat ovat olleet polaarisen merijään 
keskiosissa talvella. Rajakerroksen (erityisesti pintakerroksen) meteorologian kannal-
ta havaintoaineisto ei ole yhtä hyvää kuin jääasemilta saatu. 
 
c) Rannikkoasemat. Havainnot ovat merijäälle edustavia vain tuulen ollessa jäältä. 
 
d) Tutkimusohjelmat jään reunavyöhykkeellä 1980-luvulta alkaen. Ohjelmien 
yhteydessä on tehty havaintoja tutkimuslentokoneilla ja -laivoilla. 
 
e) Satelliittihavaintoja. Etuna on havaintojen hyvä ajallinen ja paikallinen kattavuus, 
ja esimerkiksi jään konsentraation ja liikkeen sekä pilvettömissä tilanteissa myös 
pintalämpötilan kannalta satelliittihavainnot ovat erinomainen tiedon lähde. 
Ongelmana on pitkään ollut pilvien ja jään luotettava erottaminen, mutta siihen on 
viimeaikoina saatu parannusta MODIS-instrumentin ansiosta. Rajakerroksen raken-
teesta saadaan kuitenkin informatiota vain hyvin karkealla erottelykyvyllä: esimerkik-
si satelliittihavainnoista voidaan määrittää vertikaali-integroitu vesihöyrysisältö tai 
likimääräinen lämpötilagradientti alimman kilometrin matkalla. 
 
 
Olemassaolevien havaintojen perusteella (Jordan et al., 1999; Serreze et al., 1992; 
Overland ja Turet, 1994) voimme esittää seuraavat kaavakuvat energiavoista ja 
rajakerroksen rakenteesta Arktiksessa (Kuvat 26 ja 27). Talvitilanteessa lämmön 
horisontaalinen advektio on hyvin merkittävä termi (lukuarvo kuvaa advektion inten-
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siteettiä, jos se jaetaan Arktisen merijään pinta-alaa kohden). Advektiota esiintyy 
myös rajakerroksessa, mutta se on suurimmillaan rajekerroksen yläpuolella n. 850 
hPa:n painetasolla. Turbulenttiset vuot ovat pieniä ja lumenpinnan negatiivisen 
säteilytaseen kompensoimiseksi havaittavan lämmön vuo suuntautuu enimmäkseen 
ilmasta lumeen. Lämmön johtuminen jään ja lumen läpi myös osaltaan kompensoi 
pinnan säteilyjäähtymistä. Se vaihtelee suuresti pilvettömien ja pilvisten tilanteiden 
välillä, ja kuvassa esitetyt numerot ovat vuodenaikaiskeskiarvoja.  
 
Kesällä vallitseva tilanne on pilvinen, mutta osa auringonsäteilystä saavuttaa jään 
hajasäteilynä. Pinnan albedo on pienempi kuin talvella, sillä lumi ja jää ovat 
sulamassa. Niinpä ei myöskään esiinny mainittavaa lämmönvuota lumen ja jään läpi. 
Kesällä pintainversiota esiintyy harvoin, ja yläinversiokin on oleellisesti heikompi 
kuin talvella (todellinen lämpötila kasvaa korkeuden mukana vain noin 2 K 
kerroksessa 200-900 m). 
 
Yhdessä pinnan säteilyjäähtymisen kanssa lämmön horisontaalinen advektio on siis 
keskeinen tekijä arktisen inversion synnylle. Horosontaalinen advektio toteutuu 
suurelta osin liikkuvien häiriöiden vaikutuksesta. Niitä saapuu Arktikselle ennen-
kaikkea Atlantin sektorilta (Kuva 28). 
 
Antarktiksen merijään oleelliset erot Arktikseen nähden ovat seuraavat: merijään 
konsentraatio on pienempi ja jää on ohuempaa sekä sijaitsee keskimäärin mata-
lammilla leveysasteilla. Pienempi konsentraatio johtuu siitä, että mantereet eivät 
rajoita jääkentän laajenemista matalampia leveysasteita kohti ja vallitseva tuulikenttä 
on divergenttinen. Niinpä jään liike on keskimäärin divergenttistä, jolloin railoja 
avautuu yleisesti. Mainitut kolme eroa aiheuttavat sen, että Antarktiksen merijään yllä 
lämpötilainversio on heikompi ja epästabiili pintakerros on yleisempi kuin Arktik-
sessa. 
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Kuva 26. Energiavuot (W m-2) ja tyypilliset potentiaalilämpötilan profiilit arktisen 
merijään yllä talvella. 
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Kuva 27. Energiavuot (W m-2) ja tyypilliset potentiaalilämpötilan ja tuulen nopeuden 
profiilit arktisen merijään yllä kesällä. Hyvin sekoittunut kerros esiintyy 85% ajasta. 
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Kuva 28. Matalapaineiden kulkureitit talvella analysoituina vuosilta 1979-1985. 
Nuolen paksuus on verrannollinen reitin merkitykseen (Serreze ja Barry, 1988). 
 
 
4.2.2 Lämmön johtuminen lumessa ja jäässä 
 
Stabiilissa rajakerroksessa lumen ja jään yllä turbulenttiset lämmönvuot ovat pieniä ja 
korkean albedon vuoksi myös lyhytaaltoinen nettosäteily on vähäistä. Siksi lämmön 
johtuminen alustasta voi nousta suhteellisen merkittäväksi tekijäksi pinnan 
energiataseelle ja pintalämpötilalle, erityisesti ohuelle paljaalle merijäälle. 
Stationäärisessä tilanteessa molekyläärinen lämmönvuo (C) homogeenisessa aineessa 
on muotoa: 
 
               C = -k ∂T/∂z 
  
missä k on molekyläärinen lämmönjohtokyky. Lumen termodynamiikan mallituksen 
kannalta keskeinen ongelma on se, että lumen tiheys (yleensä 100 – 400 kg m-3), 
lämmönjohtokyky (yleensä 0.1 – 0.4 W m-1 K-1), ja lyhytaaltoisen säteilyn 
ekstinktiokerroin (5 – 50 m-1) vaihtelevat voimakkaasti. Siksi malleissa käytettävät 
arvot voivat poiketa paljon luonnossa hetkellisesti vallitsevista arvoista. Vaihteluihin 
puolestaan vaikuttavat mikrofysikaaliset prosessit (mm. lumikiteiden koon ja muodon 
muutokset), jotka eivät ole helposti parametrisoitavissa säänennustus- ja 
ilmastomalleissa. Esimerkiksi lumen lämmönjohtokyky riippuu ennen kaikkea lumen 
tiheydestä, lämpötilasta ja kiderakenteesta, ja eksitinktiokertoimeen vaikuttavat 
näiden ohella epäpuhtaudet ja auringonsäteilyn tulokulma. Jään lämmönjohtokyky on 
puolestaan noin 2 W m-1 K-1 ja ekstinktiokerroin  tyypillisesti 1.5 – 17 m-1.  
 
Jos merijään päällä on lunta, lämpötilaprofiili on stationäärisessä tilanteessa paloittain 
lineaarinen, eli gradientti on suurempi lumessa, joka johtaa lämpöä huonommin. 
Lämmönvuo on tällöin muotoa: 
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missä alaindeksi i viittaa jäähän ja s lumeen. Ti on lämpötila jään pohjalla ja TS lumen 
pinnalla. h on lumen/jään paksuus. 
 
 
4.2.3 Rajakerroksen ajalliset vaihtelut 
 
Rajakerroksen rakenteella ei suurta vuorokautista sykliä, koska lyhytaaltoisen 
nettosäteilyn vuorokautinen sykli on pieni (korkeat leveyspiirit ja suuri albedo) ja 
pintalämpötilan ylärajana on 0°C. Kuvassa 29 on verrattu 2 metrin lämpötilan 
vuorokautista vaihteluväliä pilvisissä tilanteissa Sodankylässä ja vastaavilla leveys-
piireillä Antarktiksen merijäällä (Merentutkimuslaitoksen poijuhavaintojen perus-
teella määritettynä). Paikallisen talven aikana eroja ei juuri ole, mutta kesällä 
vuorokautinen sykli jää merijään yllä pieneksi, koska pintalämpötila ei nouse yli 
sulamispisteen.  
 
Lämpötilan vuotuinen sykli riippuu paljolti siitä tarkastellaanko tilannetta merijää-
vyöhykkeen keskiosissa vai reunoilla. Keskiosissa sykli on samankaltainen kuin 
korkeiden leveysasteiden maa-alueilla, paitsi että kesällä lämpötila ei nouse juuri 
lumen sulamislämpötilan yli (Kuva 30). Merijäävyöhykkeen reunoilla vuotuinen 
amplitudi on selvästi pienempi ja muistuttaa tilannetta avoimilla valtamerillä. 
Reunavyöhykkeellä jään ylle talvellakin hyvin usein advektoituu suhteellisen 
lämmintä merellistä ilmamassaa. 
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Kuva 29. 2 metrin lämpötilan vuorokautisen vaihteluvälin kuukausikeskiarvot 
pilvisissä tilanteissa Sodankylässä ja vastaavilla leveyspiireillä Antarktiksen 
merijäällä. Kuukausiin Antarktiksella on lisätty puoli vuotta. 
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Kuva 30. 2 metrin lämpötilan kuukausikeskiarot Sodankylässä ja arktisen merijään 
keskiosissa (85°N) ja reunavyöhykkeellä (79°N). 
 
Synoptisen aikaskaalan vaihtelut ovat suuria sekä Arktiksella että Antarktiksella, sekä 
maa- että merialueilla. Esimerkkinä 2m:n lämpötilan aikasarja SHEBA-jääasemalta 
(Kuva 31) kertoo, että vaihtelut ovat suuria nimenomaan talvella (Atlantin sektorilla 
suuret vaihtelut ovat vielä yleisempiä). On huomattava, että suurista vaihteluista 
huolimatta lumenpinnan ja 2 m:n lämpötilat ovat yleensä lähellä toisiaan. Suurimmat 
erot, jolloin pinta on ilmaa kylmempi, liittyvät pilvettömiin heikkotuulisiin 
tilanteisiin. 
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Kuva 31. 2 m:n lämpötilan sekä lumenpinnan ja 2 m:n lämpötilaeron aikasarja 
SHEBA-jääasemalta Beaufortin mereltä. x-akselilla on päivä vuoden 1997 alusta 
lukien. 
Synoptisen ja sitä lyhyemmän skaalan ajallisten vaihteluiden ymmärtämiseksi 
tarkastelemme lumenpinnan ja ilman lämpötiloihin vaikuttavia tekijöitä. Lumen 
pintalämpötila θs asettuu hyvin nopeasti pinnan energiataseen mukaiseen arvoon. 
Energiataseyhtälössä (32) kaikki termit riippuvat pintalämpötilasta: 
 

( ) 0)1(1 =+−−↑−↓+↓−− CLEHLWRLWRSWRςα      (32) 
 



 47

missä ρ on lumen tiheys ja cp on ominaislämpö. Vasemman puolen termeillä kuvattuja 
tekijöitä ovat  

- absorboitu lyhytaaltoinen säteily: SWR↓ on pinnalle tuleva lyhytaaltoinen 
säteily, α on albedo ja ζ on se osuus säteilystä, joka tunkeutuu kerroksen z 
läpi. 

- pinnalle tuleva pitkäaaltoinen säteily: LWR↓ 
- pinnan emittoima pitkäaaltoinen säteily: LWR↑ 
- havaittavan lämmön vuo pinnasta ilmaan: H 
- sidotun lämmön vuo pinnasta ilmaan: LE 
- lämmön johtuminen pinnan alta: C 

 
Yhtälö (33) on puolestaan ennustusyhtälö 2 m:n ilman potentiaalilämpötilan muutokselle. 
Oikean puolen termeillä kuvattuja tekijöitä ovat  

- lämmön horisontaalinen advektio 
- lämmön turbulenttinen diffuusio 
- säteilylämmityksen pystykonvergenssi 
- tiivistymislämmön vapautuminen: λ on vesihöyryn tiivistymislämpö, cp on 

ilman ominaislämpö, ja S on tiivistyvä vesihöyrymäärä. Termi on 
polaarialueilla ilman alhaisen kyllästyskosteuden vuoksi yleensä pieni. 
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Yhtälöissä (32) ja (33) on se oleellinen ero, että lämmön advektiolla on suora vaikutus 
vain θ2m:iin. Säteilypakotteelle θs on sen sijaan herkempi kuin θ2m. θ2m ja θs ovat 
kuitenkin yleensä lähellä toisiaan (Kuva 31), mikä johtuu turbulenttisesta lämmön-
vuosta, joka pyrkii tasoittamaan pinnan ja ilman väliset lämpötilaerot. Myös pitkä-
aaltoinen säteily pyrkii tasoittamaan lämpötilaeroja, mutta sen suora vaikutus 
erotukseen θ2m - θs on yleensä heikompi.  
 
Yhtälössä (32) sekä lyhyt- että pitkäaaltoiset säteilyvuot riippuvat voimakkaasti 
pilvisyydestä. Lumen pinnalle tuleva pitkäaaltoinen säteilyvuo on täysin pilvisissä 
tilanteissa 70-100 W m-2 suurempi kuin pilvettömissä tilanteissa, ja talvella se voi 
johtaa 5-10°C:een eroon pintalämpötilassa. Näkyvän pilvisyyden ohella pinnalle 
tulevaan pitkäaaltoiseen säteilyvuohon toisinaan vaikuttavat alatroposfäärissä esiin-
tyvät silmin näkymättömät jääkiteet, jotka voivat lisätä vuota 15-80 W m-2:lla. 
Talvella paksun jään yllä vallitsee stabiili kerrostuneisuus, ja H on tyypillisesti -10 – 
 -20 W m-2.  
 
Yhtälössä (33) oikean puolen kolme tärkeätä termiä riippuvat siis lämmön 
horisontaalisesta advektiosta, turbulenttisesta sekoittumisesta ja säteilyvuon pysty-
divergenssistä. Lämmön horisontaalinen advektio riippuu alueesta, vuodenajasta ja 
vuodesta. Arktiksella se on suurinta talvella ja Atlantin sektorilla, ja liikuuvien 
matalapaineiden merkitys on ratkaisevan tärkeä (Kuvat 28 ja 32). Sen keski-
määräiseksi lämmitysvaikutukseksi Arktisen merijään yllä on arvioitu noin 1 K / vrk 
(Overland ja Guest, 1991). Vaikutus riippuu kuitenkin etäisyydestä jään reunasta. 
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Lämpimän merellisen ilmamassan virratessa jään ylle, ilma menettää lämpöä jäähän, 
jolloin jää lämpeneen ja ilma jäähtyy. Vallitsevassa stabiilissa kerrostuneisuudessa 
ilmamassan modifikaatio on kuitenkin hidas prosessi, ja lämpimän advektion suora 
vaikutus voi rajakerroksessakin olla havaittavissa vielä tuhannen kilometrin päässä 
jään reunasta. Kuvassa 32 on esitetty horisontaalisen energiankuljetuksen pystyprofiili 
leveyspiirin 70°N poikki, mistä näemme että rajakerroksessa energiankuljetus on noin 
puolet siitä mitä se on maksimikorkeudellaan 850 hPa:n tasolla.  
 

 
 
Kuva 32. Horisontaalinen energiankuljetus leveyspiirin 70°N poikki Arktikselle 
jaettuna kerkimääräisen meridionaalisen kiertoliikkeen, stationääristen häiriöiden ja 
liikkuvien häiriöiden osuuksiin (Overland ja Turet, 1994). 
 
Yhtälön (33) toisen termin merkitys θ2m:lle koostuu kahdesta tekijästä: pinnan ja 
ilman välisestä turbulenttisesta sekoittumisesta ja sekoittumisesta ylempänä raja-
kerroksessa. Stabiilin kerostuneisuuden vallitessa lisääntynyt sekoittuminen johtaa 
lämpötilan nousuun. Huomattavia äkillisiä lämpenemisiä voidaan havaita, jos 
turbulenssi on niin voimakasta, että inversiokerros sekoittuu (Kuvat 26 ja 27). 
Voimakkaat tuulet, gravitaatioaaltojen murtuminen ja pilven yläpinnan säteily-
jäähtyminen voivat aikaansaada sitä. Sen ohella, että säteilyvuot vaikuttavat 
voimakkaasti pintalämpötilaan, pitkäaaltoisen säteilyn pystydivergenssillä on suora 
vaikutus ilman lämpötilaan. Heikkotuulisissa pilvettömissä stabiilisti kerrostuneissa 
tilanteissa se voi jopa dominoida pinnanläheisen ilman jäähtymistä. Sen ohella 
pitkäaaltoisen säteilyvuon pystydivergenssi on tärkeä pilven yläpinnalla, missä 
säteilyjäähtyminen voi aikaansaada turbulenttista sekoittumista ja siten välillisesti 
vaikuttaa myös lumenpinnan ja 2 m:n lämpötiloihin. Sen vaikutus riippuu paljolti siitä 
miten pilvet sijaitsevat toisiinsa ja lämpötilaprofiiliin nähden. Jos rajakerrospilvien 
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yllä ei ole yläpilviä, säteilyjäähtyminen on voimakkainta ja voi jopa olla turbulenssin 
pääasiallinen lähde merijään yllä (Wang et al., 2001).  
 
Säteilyn ja turbulenssin vuorovaikutukseen liittyy myös positiivinen palaute-efekti. 
Kun pilvet lämmittävät lumen pinnan, rajakerroksen stabiliteetti heikkenee ja tietty 
painegradientti saa tällöin aikaan kovemman tuulen rajakerroksessa. Jos kerros-
tuneisuus on edelleen stabiilia, kovempi tuuli puolestaa lisää sekoittumista ja nostaa 2 
m:n lämpötilaa. 
 
θ2m:n havaittujen suurten muutosten syitä analysoitaessa ongelmana on se, että kolme 
lämpenemistä aiheuttavaa päätekijää (pilvet, kova tuuli, ja lämmön horisontaalinen 
advektio) esiintyvät usein samanaikaisesti. Usein esitetään, että suurimmat lämpötilan 
vaihtelut Arktiksen merijään yllä aiheutuisivat pilvien säteilypakotteesta, mutta 
yleensä niihin ovat vaikuttamassa myös turbulenttinen sekoittuminen ja lämmön 
advektio rajakerroksessa. Stone (1997) esitti lämpötilavaihteluille seuraavan selitys-
mallin: pilvet advektoituvat rajakerroksen yläpuolella tuulen mukana etelästä Arktisen 
merijään ylle, ja pilvien säteilypakote johtaa sitten lumenpinnan ja sitä kautta myös 2 
m:n lämpötilan nousuun. Kuvan 32 perusteella lämmön advektio itse rajakerroksessa 
ei kuitenkaan ole lainkaan merkityksetöntä. Walsh ja Chapman (1998) jakoivat 
havainnot sekä pilvisyyden että tuulen nopeuden mukaan, ja päätyivät siihen, että 
näillä kahdella tekijällä on likimain yhtä suuri vaikutus (Kuva 33). Vaikutukset ovat 
merkittäviä talvella, mutta kesällä lämpöötila on lähellä arvoa 0°C pilvisyydestä ja 
tuulesta juuri riippumatta. On huomattava, että myös kuvan 33 analyysissa tuulen 
nopeuden vaikutus voi koostua kahdesta eri tekijästä: lämmön advektiosta ja 
turbulenttisen sekoittumisen vaikutuksesta (vrt. yhtälö 33). 
 
Kolmen tekijän (lämmön advektio, tuulen nopeus ja pilvisyys) suhteellisesta 
tärkeydestä Arktiksella voidaan todeta seuraavaa (Vihma ja Pirazzini, 2005): 
- kun tarkasteltellaan hetkellisesten olosuhteiden vaikutusta samanaikaisiin 
lämpötiloihin (θ2m ja θS), pilvisyys ja tuulen nopeus ovat tärkeämpiä tekijöitä kuin 
lämmön advektio 
- kun tarkasteltellaan pitempään (luokkaa 24 h) vallitsevien olosuhteiden vaikutusta 
lämpötilojen muutokseen 24 tunnissa, lämmön advektio on tärkein tekijä 
- kun tarkasteltellaan olosuhteiden muutoksen vaikutusta lämpötilojen muutokseen 24 
tunnissa, kaikki kolme tekijää ovat likimain yhtä tärkeitä. 
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Kuva 33. 2 m:n lämpötilan kuukausikeskiarvot pilvisyyden ja tuulen nopeuden 
mukaan jaoteltuina laskettuina venäläisten jääasemien havainnoista Arktisen merijään 
yltä. Pilvinen taivas tarkoittaa pilvisyyksiä 0.8-1 ja pilvetön taivas pilvisyyksiä 0-0.2. 
Kovilla tuulilla tarkoitetaan tuulen nopeuksia, jotka edustavat kyseisen kuukauden 
suurinta 33%:a, ja heikoilla tuulilla nopeuksia jotka edustavat pienintä 33%:ia (Walsh 
ja Chapman, 1998). 
 
 
4.2.4 Rajakerroksen paikalliset vaihtelut 
 
Merijääkentän keskiosissa paikallisia vaihteluita alustassa ja siten myös rajakerroksen 
tilassa aiheuttavat railot ja jään paksuuden vaihtelut. Useimmiten vuorovedestä tai 
tuulesta aiheutuva jään divergenttinen liike synnyttää railoja, ja talvella niihin syntyy 
uusi ohut jääpeite jo muutamassa tunnissa. Pintälämpötilansa puolesta ohut (1-10 cm) 
jää on kuitenkin yleensä lähempänä avovettä kuin paksua monivuotista jäätä.  
 
Talvella havaittavan lämmön vuo on avoimien railojen yllä tyypillisesti 100-400  
Wm-2. eli itseisarvoltaa yli 10 kertaa suurempi kuin paksun jään yllä. Niinpä railot 
voivat pienestä pinta-alaosuudestaan huolimatta dominoina merenpinnan alueellista 
lämpötaloutta. Suurella lämmönvuolla railoista on vaikutusta myös rajakerroksen 
lämpötilaan.  Toisaalta osa railoista vapautuvasta lämmöstä palautuu jäähän suurem-
man alaspäin suuntautuvan vuon muodossa railon jälkeen, kuten Kuvassa 34 on 
luonnosteltu. 
 
Railoista nousevan lämmön pystysuuntainen jakauma rajakerroksessa on mielen-
kiintoinen kysymys. On tapauksia, jolloin konvektion on havaittu läpäisevän arktisen 
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inversion, mutta se edellyttää suurta lämmönvuota ja suurta railoa tai polinjaa (= 
railoa laajempi avovesialue, joka voi syntyä esimerkiksi tuulen kuljettaessa jäätä pois 
rannikolta tai kiintojään reunalta). Suurin osa railoista on pieniä, Arktisen merijään 
keskiosissa alle 50 m:n levyisiä, ja vaikka paikallinen lämmönvuo olisikin satoja 
Watteja neliömetrille, ilman lämpötilan muutos yksittäisen railon yllä ei ole suuri. 
Niinpä lämpö useimmiten jää rajakerrokseen, eikä välttämättä nouse edes mallien 
alimman hilatason korkeudelle, mikä tekee lämmönvuon parametrisoinnin ongelmal-
liseksi.  
 
Talvella railojen yllä kerrostuneisuus on hyvin epästabiili, minkä vuoksi myös tuuli 
kiihtyy. Haihdunta railoista ja pintakerroksen ilman säteilyjäähtyminen johtaa usein 
sumun syntyyn.  
 
   tuuli 
    
 

∼ 10 W m-2                    ∼ 20 W m-2 
 
 
 
     ∼ 100 – 1         ∼ 400 W m-2 
 
Kuva 34. Esimerkki turbulenttisista lämmönvoista railon ympäristössä.  
 
 
Huomattavia paikallisia vaihteluita rajakerroksen tilassa tavataan jään reuna-
vyöhykkeellä (marginal ice zone). Voimme jaotella virtaustyypit kolmeen ryhmään: 
 
a) Kylmänpurkaus jäältä avoimelle merelle 
 
Tilanteisiin liittyy konvektiivisen rajakerroksen kehittyminen sitä mukaa kun etäisyys 
jään reunasta kasvaa. Jään yllä rajakerros on tyypillisesti stabiilisti kerrostunut. Jos 
jään reunavyöhyke on selvärajainen, pintalämmönvuo muuttaa äkisti suuntaansa ja 
nousee suuruusluokkaan 100-500 W m-2. Kuvassa 35 on esimerkki konvektiivisen 
rajakerroksen kehittymisestä tällaisessa tilanteessa Framin salmessa. Konvektiivisen 
rajakerroksen onnistunut mallitus usein edellyttää ei-lokaalia lämmönvuon 
parametreisointia, missä vaihtokerroin Kh hyvin sekoittuneessa kerroksessa ei 
määräydykään paikallisesta tuuliväänteestä ja Ri:sta, vaan pintalämmönvuon 
voimakkuudesta (konvektiivinen nopeusskaala w*), korkeudesta (z), ja koko 
konvektiivisen rajakerroksen korkeudesta (zi): 
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missä RH ≈ –0.2 ja w* lasketaan yhtälön (24) mukaan. Konvektion vaikutus lämpötilan 
muutokseen hyvin sekoittuneessa kerroksessa voidaan tällöin laskea yhtälöstä: 
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missä termi γ (counter-gradient term) tekee mahdolliseksi sen, että malli voi tuottaa 
havaintoja vastaavan ylöspäin suuntautuvan lämmönvuon myös silloin kun hyvin 
sekoittuneen kerroksen ∂Θ/∂z on hieman positiivinen (vrt. Kuva 2). γ riippuu 
pintalämmönvuosta, korkeudesta ja rajakerroksen korkeudesta. Kuvassa 35 esitetyt 
mallitulokset perustuvat ylläkuvattujen periaatteiden mukaisiin mutta hieman moni-
mutkaisempiin parametrisointeihin.  
 

 
 
Kuva 35. Havaitut (yhtenäinen viiva) ja kahdella ei-lokaalilla menetelmällä 
parametrisoidut (katko- ja pisteviivat) potentiaalilämpötilan profiilit kylmän-
purkauksessa merijäältä avomerelle. Profiilit on esitetty seuraavilla etäisyyksillä jään 
reunasta: -58 km (eli jään yllä), 33 km, 80 km, 132 km, 188 km, ja 243 km (Lüpkes ja 
Schlünzen, 1996). 
 
b) Lämmin advektio mereltä jään ylle 
 
Virtaustilanteen perusprosessit ovat stabiilin rajekerroksen synty jään ylle, alaspäin 
suuntautuva havaittavan lämmön vuo, ilman jäähtyminen sekä lumen ja jään 
lämpeneminen. Se miten prosessit kvantitatiivisesti toteutuvat riippuu monista reuna-
ehdoista, kuten geostrofisen tuulen nopeus, pilvisyys ja vuodenaika (Kuva 36). Malli-
tulosten mukaan stabiilein sisäinen rajakerros syntyy talvella kun taivas on pilvetön ja 
geostrofinen tuuli heikko. Kovatuulisissa pilvisissä tilanteissa inversiokerros saattaa 
esiintyä vain alimmassa 10-20 m:ssä, ja ylempänä kerrostuneisuus riippuu jään ylle 
virtaavan merellisen ilmamassan lämpötilaprofiilista (Kuva 36 d ja h).  
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Kuva 36. Rajakerroksen mallitettu kehittyminen lämpimän ilman virratessa arktisen 
merijään ylle. Avomeren pintalämpötila on -1°C ja ilman lämpötila laskee siitä 
korkeuden kasvaessa 6.5 K/km. Leveyspiiri on 70°N, ja talvisimuloinneissa päivä-
määrä on 21 joulukuuta ja kevätsimuloinneissa 21 Maaliskuuta (Cheng ja Vihma, 
2002; mallin verifioinnista vastaavassa virtaustilanteessa ks. Vihma et al., 2003).  
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c) Jään reunan suuntainen virtaus 
 
Virtaustapahtumaa karakterisoi suuri horisontaalinen lämpötilagradientti, sillä nyt 
ilmamassa ei ylitä jään reunaa vaan rajakerrokset avoimen meren ja jään yllä säilyvät 
likimain tasapainossa paikallisen alustansa kanssa. Niinpä terminen tuuli on kova ja 
suotuisissa olosuhteissa (jää virtauksen suuntaan katsottaessa oikealla, vrt. yhtälö 18) 
syntyy rajakerroksen suihkuvirtaus. Mikäli jään ja avomeren reuna on selvärajainen, 
voi myös syntyä mesomittakaavan kiertoliikkeitä. Kuva 37 esittää tilannetta, jossa 
tuuli on koillisesta ja jään reuna selvärajainen. Tällöin syntyy sekä rajakerroksen 
suihkuvirtaus että mesomittakaavan kiertoliike. Tilanteen simulointi HY:n 
mesoskaalamallilla on pääpiirteissään onnistunut. Huomaa horisontaalisen 
lämpötilagradientin suuruus ja tuulen nopeuden paikallinen minimi jään reunan yllä (x 
≈ 0 km) sekä havainnoissa että mallituloksissa.  
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Kuva 37. Jään reunan suuntainen virtaus (tuuli koillisesta) Huippuvuorten 
kaakkoispuolella: jäätilanne, Alfred Wegener Instituutin tutkimuslentokoneen reitti 
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sekä potentiaalilämpötilan ja tuulen nopeuden (x,z)-poikkileikkaukset 
lentokonehavaintojen ja mesomittakaavan mallituksen perusteella. 
 
On huomattava, että globaalit mallit eivät ole olleet erityisen menestyksekkäitä 
simuloimaan olosuhteita polaarisen merijään yllä. Pilvisyydessä, lumenpinnan ja 2 
m:n lämpötiloissa sekä vuosuureissa on edelleed suuria virheitä (Walsh ja Champan, 
1998; Curry et al., 2002; Vihma et al., 2002). Osittain ne aiheutuvat alustan 
olusuhteiden ylimalkaisesta kuvauksesta. Esimerkiksi vielä muutama vuosi sitten 
rikkonaisen jääpeitteen mahdollisuus puuttui sekä ECMWF:n että NCEP:n malleista. 
Samoin lumen ja jään paksuudet olivat karkeita vakioarvoja.  
 
 
4.3 Rajakerros napajäätiköillä 
 
Rajakerroksen tilan kannalta tärkeitä tekijöitä ovat pilvisyys, tuulen nopeus ja lämmön 
horisontaalinen advektio, kuten merialueillakin. Niiden ohella myös alustan kaltevuus 
on jäätiköillä tärkeä tekijä. Tarkastelemme ennenkaikkea suurinta napajäätikköä eli 
Antarktista, mutta pääpiirteissään samat fysikaaliset prosessit toimivat myös muilla 
napajäätiköillä. 
 
4.3.1 Lämpötilaoloista Antarktiksella 
 
Lumen pintalämpötilan alueellinen ja ajallinen vaihtelu Antarktiksella on voitu 
määrittää satelliittihavaintojen ja paikallisten mittausten perusteella. Pintalämpötilan 
vuosi-keskiarvoon vaikuttaa lähinnä kaksi tekijää: korkeus merenpinnasta ja 
leveyspiiri. Lineaarisen regression on havaittu selittävän vuosikeskiarvoa hyvin 
erityisesti mantereen sisäosissa (Taulukko 1). 
 
Taulukko 1. Lumen pintalämpötilan vuosikeksiarvoa kuvaavan regressioyhtälön 
parametrit eri osissa Antarktista. Yhtälö on TS(°C) = Ah + Bϕ + C, missä h on 
korkeus merenpinnasta kilometreinä ja ϕ on leveyspiiri asteina eteläistä leveyttä 
(Fortuin ja Oerlemans, 1990). 
Alue A B C selitetty varianssi (%) 
Sisäosat -14.285 -0.180 7.405 85 
Rannikko -5.102 -0.725 36.689 59 
Jäähyllyt  -0.943 49.642 82 
 
Mantereen sisäosissa regressiomallin selitysaste on hyvä ja lumenpinnan lämpötila 
laskee siis korkeuden kasvaessa yliadiabaattisesti. Miksi? Alailmakehän vallitseva 
kerrostuneisuus on kuitenkin hyvin stabiili. Ilmiön ymmärtämiseksi meidän on 
tarkasteltava rajakerroksen tuulioloja (luku 4.2.2). Rannikkoalueilla korkeus-
riippuvuus on adiabaattista vähäisempi. Jäähyllyt ovat lähes tasaisia, joten korkeus ei 
ole tärkeä pintalämpötilaa kontrolloiva tekijä, mutta leveyspiiri yksin selittää hyvin 
pintalämpötilan paikallisia vaihteluita. 
 
Ilman lämpötilan pystyprofiili Antarktiksella sisältää hyvin voimakkaan inversion, 
joka syntyy lumenpinnan ja alailmakehän säteilyjäähtymisen vaikutuksesta. Inversio 
on voimakkain mantereen sisäosissa talvella (Kuva 38), mutta myös rannikkoalueilla 
esiintyy huomattavia inversioita (lämpötila nousee inversiokerroksessa 5-10 K) 
suurimman osan vuotta. Inversion voimakkuus ja pintalämpötila ovat läheisesti 
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yhteydessä toisiinsa, ja inversion vuosikeskiarvo eri alueilla voidaan arvioida 
yksinkertaisella regressioyhtälöllä (King ja Turner, 1997): 
 

I = 0.033 TS - 1.2                 (36) 
 
missä I on inversion ja TS pintalämpötilan vuosikeskiarvo, molemmat yksikössä °C. 
Myös inversion vuodenaikainen vaihtelu on kiinteässä yhteydessä pintalämpötilan 
vuodenaikaisvaihteluun. Rannikkoalueilla vuodenaikaisvaihtelu on selvästi voimak-
kaampaa kuin mantereen sisäosissa (Kuva 39). Myös inversiokerroksen yläpuolella 
antarktisessa alatroposfäärissä stabiili kerrostuneisuus on voimakkaampaa kuin 
vastaavilla korkeuksilla keskileveysasteilla.  
 
Antarktiksella lumenpinnan säteilytase on suurimman osan vuodesta negatiivinen. 
Pinnan säteilyjäähtyminen kompensoituu lämmön turbulenttisena vuona ilmasta 
pintaan. Turbulenttinen vuo pienenee korkeuden mukana häviten usein jo noin 50 
metrin korkeudella. Näin syntyy stabiili rajakerros. Inversion on kuitenkin havaittu 
ulottuvan selvästi turbulenttista rajakerroksta korkeammalle (Kuva 39). Niinpä 
inversion synnylle tarvitaan toinenkin mekanismi, ja se on pitkäaaltoisen säteilyvuon 
divergenssi. Sen merkitys inversion kasvulle on todettu myös mallikokeissa (esim. 
Cerni ja Parish, 1984). On huomattava, että pilvettömässä tilanteessa, jossa 
voimakasta inversiota ei vielä ole (esim. pilvien juuri kulkeuduttua pois), pinnan 
säteilyjäähtyminen on tyypillisesti hyvin voimakasta (nettoulossäteily 50-80 W m-2), 
mutta inversion kehittyessä edellä kuvatulla mekanismilla pinnan nettoulossäteily 
pienenee. Se johtuu pinnan kylmenemisestä ja suhteellisesti lämpimämmän 
inversiokerroksen yläosien ilman vastasäteilystä. Näin pinnan nettoulossäteily voi 
pudota noin 20 W m-2:een. 

 
Kuva 38. Lämpötilaprofiileja Vostok-asemalla Etelämantereen keskiosassa 
heinäkuussa 1989. Paksu yhtenäinen viiva esittää kuukausikeskiarvoa ja pisteviiva ja 
ohut yhtenäinen viiva heikointa ja voimakkainta inversiota (King ja Turner, 1997). 
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Kuva 39. (a) Inversion voimakkuuden ja (b) inversiokerroksen paksuuden 
vuodenaikaisvaihtelu Etelämantereen sisäosassa Vostok-asemalla (yhtenäinen viiva) 
ja rannikolla Halley-asemalla (katkoviiva) (King ja Turner, 1997). 
 
 
4.3.2 Tuulioloista Antarktiksella 
 
Lämpötilan vallitseva inversioprofiili yleensä johtaa Antarktiksella katabaattisten 
tuulien syntyyn. Katabaattisilla tuulilla tarkoitamme kaltevilla alustoilla esiintyviä 
tuulia, joiden synnylle gravitaatio on merkittävä tekijä. Sen ohella niihin vaikuttaa 
kitka ja Coriolis-voima, ja usein ne ovat myös vuorovaikutuksessa synoptisen 
mitttakaavan painegradientin ja rannikkolaueilla myös mesomittakaavan virtausten 
kanssa. Katabaattisia tuulia esiintyy myös matalilla leveysasteilla. Siellä ne ovat 
kuitenkin yleensä mesomittakaavan ilmiöitä tai paikallisia rajakerrosilmiöitä, ja 
esiintyvät vain lyhyen aikaa, esimerkiksi yöllä. Antarktiksen katabaattisille tuulille on 
ominaista, että ne muodostavat koko mantereen mittakaavassa laaja-alaisen ja monin 
paikoin myös erittäin pysyvän virtauskentän. 
 
Antarktiksen katabaattiset tuulet voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään: 

a) Mantereen sisäosien tuulet, jotka syntyvät hyvin loivasti kaltevalle ja suuressa 
mittakaavassa hyvin homogeeniselle alustalle.  

b) Rannikkoalueiden tuulet, jotka syntyvät jyrkemmille rinteille. Rinteiden 
topografia on monimutkainen eli alustan kaltevuus ja sen suunta vaihtelee 
paljon. Katabaattisten tuulten vuorovaikutus muiden tuulien kanssa on 
yleisempää. 

 
Esitämme yksinkertaisen analyyttisen kaksikerrosmallin katabaattiselle tuulelle (Ball, 
1960). Kerrostuneisuus esitetään kahtena selvärajaisen kerroksena, joiden välillä ei 
ole kitkaa ja joiden potentiaalilämpötilat ovat θ ja θ-∆θ. Alemman kerroksen korkeus 
on h ja alustan kaltevuuskulma on α (Kuva 40). Ylemmässä kerroksessa virtaus on 
geostrofista, ja alemman kerroksen tuuli (V = (u,v)) on korkeuden suhteen vakio.  
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Kuva 40. Kaksikerrosmalli katabaattiselle tuulelle. 
 
Rinnettä alaspäin suuntautuva (x-akselin suuntainen) nostevoima FB tilavuusyksikköä 
kohden alemmassa kerroksessa on tällöin: 
 

         
θ
θαρ ∆

= gFB               (37) 

 
Pintakitka τ0 voidaan esittää yhtälön (13) tapaan. Nyt kuitenkin oletamme että tuuli 
alemassa kerroksessa on korkeuden suhteen vakio, ja tällöin emme voi käyttää 
Monin-Obukhov -teorian mukaista korkeudesta riippuvaa Cd:tä, vaan korvaamme sen 
kitkakertoimella Ck. Sen arvolle ei kuitenkaan ole selvää teoreettista perustaa. 
Olettaen pintakitkan pienenevän lineaarisesti nollaan korkeudella h, kitka tilavuus-
yksikköä kohden on τ0/h. Näin saamme liikeyhtälöt alemman kerroksen tuuli-
komponenteille, ja tasapainotilanteessa ne ovat muotoa: 
 

           0)( =−−+
∆ VuCvvhfhg kgθ

θα            

           0)( =−−− VvCuuhf kg               (38) 
 
missä V = |V |, f on Coriolis-parametri, ja Vg = (ug,vg) on suuren mittakaavan 
painegradienttia vastaava geostrofinen tuuli.  
 
Ratkaisuiksi saamme: 
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    (39) 

 
missä F = gα∆θ/θ, k’ = Ck/h ja φ on tuulen ja x-akselin välinen kulma. Jos 
geostrofista tuulta ei ole, katabaattinen tuuli kääntyy Coriolis-voiman vaikutuksesta 
vasemmalle x-akselista. Niinpä yhtälön (39) positiivinen juuri on oikea ratkaisu. 
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Voimme siis ratkaista katabaattisen tuulen, kunhan tiedämme rinteen kaltevuuden, 
painegradientin ja potentiaalilämpötilan profiilin. Kuvassa 41 on esitetty kaksikerros-
mallin ratkaisut tyypillisissä olosuhteissa Antarktiksella. Rinteen kaltevuuden arvot α 
≤ 0.001 radiaania (eli 1 metrin korkeusero 1 km:n matkalla) ovat tyypillisiä mantereen 
sisäosille ja arvot α ≥ 0.01 rannikkoalueille. Kun katabaattinen pakote F = gα∆θ/θ on 
pieni, tuuli on heikko, suuruusluokkaa F/|f|, ja sillä on huomattava komponentti 
rinteen poikki. F:n kasvaessa tuuli voimistuu ja Coriolis-termi kasvaa lineaarisesti sen 
mukana, kun taas kitka kasvaa verrannollisena tuulen nopeuden neliöön. Kovat tuulet 
ovat suuruusluokkaa (hF/k)0.5 ja suuntautuvat suoremmin rinnettä alas.  
 

 
 
Kuva 41. Kaksikerrosmallin ratkaisut (a) tuulen nopeudelle ja (b) tuulen suunnalle 
rinteen kaltevuuden ja potentiaalilämpötilan eron funktiona. Ck = 0.005, h = 100 m, ja 
Vg = 0 (King ja Turner, 1997).  
 
Synoptisen mittakaavan painegradientti määrää ylemmän kerroksen tuulen ja 
vaikuttaa myös alemman kerroksen tuuleen. Katabaattisen pakotteen suhde paine-
gradienttivoimaan on  
 

5.022 )(|| gg vuf
FR
+

=                  (40) 

 
Kun R >> 1 alemman kerroksen tuuli on käytännössä riippumaton synoptisen 
mittakaavan tuulesta. Pintatuulet Antarktiksen sisäosissa ovat suunnaltaan ajallisesti 
hyvin vakiota ja likimain yhtälön (39) mukaisia, mikä viittaa siihen että R >>1. 
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Kaksikerrosmalli sisältää kuitenkin paljon idealisointia ja sen käyttöön liittyy mm. 
seuraavia ongelmia: 
 

- potentiaalilämpötilan profiili ei useinkaan ole approksimoitavissa terävänä 
inversiopintana, jonka ala- ja yläpuolella potentiaalilämpötila on vakio. 

- jos potentiaalilämpötilan profiili ei vastaa kaksikerrosrakennetta, h:n arvon 
määritys on ongelmallista, ja h on tärkeä koska pintakitkan oletetaan 
pienenevän lineaarisesti nollaan korkeudella h.  

- sopivan kitkakertoimen valinta ei ole ongelmatonta.  
- rinteen kaltevuus α ei todellisuudessa useinkaan ole vakio. 
- mallissa ei oteta huomioon epälineaarisia advektiotermejä. Se on turvallinen 

approksimaatio kun α ei vaihtele paljoa, mikä on tilanne mantereen sisäosissa. 
Rannikkoalueilla α:n vaihtelu on kuitenkin monin paikoin niin voimakasta, 
että kaksikerrosmalli ei toimi. 

- mallissa ei oteta huomioon sekoittumista kerrosten välillä. 
 
Huolimatta näistä puutteellisuuksista kaksikerrosmalli antaa kvalitatiivisesti oikean 
suuren mittakaavan pintatuulikentän Antarktiksen sisäosille. Kuvassa 42 on esitetty 
mallin ratkaisut arvioimalla α pintatopografiasta 50 km:n erottelukyvyllä ja sovitta-
malla θ ja ∆θ inversioklimatologian perusteella (mitä ei tunneta hyvällä erottelu-
kyvyllä). Tuloksista nähdään katabaattisten tuulten kääntyminen vasemmalle ja 
konvergoituminen suuren mittakaavan soliin. Malli ei ole hyvä rannikkoalueilla, eikä 
sitä Kuvassa 42 olekaan sovellettu Antarktis-niemimaalle, missä topografia on 
erityisen monimutkainen. 
 

 
 
Kuva 42. Pintatuulten virtaviivat Antarktiksella kaksikerrosmallilla ratkaistuina 
tyypillisissä talviolosuhteissa (Parish ja Bromwich, 1987). 
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Kehittyneempi analyyttinen malli katabaattiselle tuulelle ratkaisee tuuliprofiilin 
realistisemmalla kitkan parametrisoinnilla ja käyttää oletusta potentiaalilämpötilan 
eksponentiaalisesta profiilista: 
 
           Hze /

0
−∆−= θθθ                   (41) 

 
missä ∆θ ja skaalakorkeus H on sovitettava havaintoja vastaaviksi. Liikeyhtälöiksi 
saadaan nyt: 
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Yhtälöt ovat siis analyyttisesti ratkaistavissa, mutta ratkaisu on monimutkainen. 
Esitämme sen vain Kuvana 43. On huomattava, että analyyttinen ratkaisu tuottaa 
rajakerroksen suihkuvirtauksen noin 16 metrin korkeudelle (vrt. kappale 2.2). 
Kuvassa 44 on vastaavasti havaittuja tuuli- ja lämpötilaprofiileja 32 m korkeassa 
mastossa mitattuina mantereen sisäosissa. Äärimmäisen stabiilissa tilanteessa havaittu 
profiili muistuttaa Kuvassa 43 esitettyä analyyttista ratkaisua. Huomattakoon, että 
Kuvan 44 lämpötilaprofiili ei ole approksimoitavissa kaksikerrosrakenteena, mutta 
potentiaalilämpötilan profiili on lähellä muotoa (41). Huomattakoon myös, että 
niinkin pieni rinteen kaltevuus kuin 0.001 voi hyvin stabiileissa olosuhteissa johtaa 
katabaattisen tuulen dominoimaan virtauskenttään. 
 
Analyyttiset ratkaisut ovat tärkeitä katabaattisen tuulen mekanismien ymmärtä-
miseksi, mutta varsinkin topografialtaan monimutkaisissa ympäristöissä numeeriset 
mallit ovat parempia. Katabaattisen tuulen hienorakenteen simulointi edellyttää 
malleilta kuitenkin erittäin hyvää horisontaalista ja vertikaalista erottelukykyä ja 
pinnan energiataseen ja stabiilin rajakerroksen turbulenssin realistista kuvausta. Nämä 
eivät ole vähäisiä vaatimuksia.  
 
Miksi sitten pintalämpötila vähenee korkeuden mukana yliadiabaattisesti mantereen 
sisäosissa (Taulukko 1)? Syynä on se, että rinnettä alaspäin valuessaan katabaattiset 
tuulet sekoittavat stabiilisti kerrostunutta ilmamassaa, mikä johtaa ilman ja välillisesti 
myös lumenpinnan potentiaalilämpötilan nousuun rinteen alaosissa. Tätä kaksikerros-
malli ei ota huomioon. 
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Kuva 43. Yhtälön (42) ratkaisu tuulihodografin muodossa seuraavilla parametreilla 
laskettuna: ug = vg = 0, K = 0.01 m2s-1, H = 25 m, ∆θ = 30 K, θ0 = 220 K, ja α = 
0.001 (King ja Turner, 1997). 
 

 
Kuva 44. Tuulihodografeja ja lämpötilaprofiileja Keski-Antarktiksella (Plateau 
Station) stabiileissa (+), hyvin stabiileissa (♦) ja äärimmäisen stabiileissa (∆) 
olosuhteissa talvella 1967 (King ja Turner, 1997).  
 
Katabaattisiin tuuliin voi liittyä erityispiirteitä, kuten katabaattinen hyppy (ns. Loewen 
ilmiö), jota Kuva 45 havainnollistaa. Ylempänä rinteessä katabaattinen tuuli esiintyy 
ohuessa kerroksessa, jossa tuulen nopeus on kova ja tuuli nostaa lunta ilmaan. 
Virtauksen Frouden luku Fr = U/(gh)1/2 > 1 (h on katabaattisen tuulen kerroksen 
paksuus), jolloin aaltomainen häiriö ei voi edetä vastavirtaan. Pintakitka vaikuttaa 
tuuleen ja johtaa liikemäärän konvergoitumiseen. Katabaattinen hyppy esiintyy 
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kapealla, tyypillisesti alle 100 m levyisellä alueella, jossa turbulenssi ja pystynopeudet 
ovat voimakkaita, ja niiden vaikutuksesta ilmassa oleva lumi nousee korkeaksi 
seinämäksi. Hyppyvyöhykkeellä liike-energian dissipaatio on voimakasta. 
Vyöhykkeen alapuolella tuuli on selvästi heikompaa (Fr < 1) mutta esiintyy 
paksummassa kerroksessa. Katabaattinen hyppy on perusfysiikaltaan samantapainen 
kuin avoimen uoman virtausopista tunnettu hydraulinen hyppy, joka on yleinen ilmiö 
koskissa ja havaittavissa myös lavuaarissa vesihanan alla. Katabaattisen hypyn 
tapauksessa ilmiö on sikäli monikutkaisempi, että katabaattisen tuulen kerros on 
vuorovaikutuksessa ylempien ilmakerrosten kanssa ja virtaus koostuu kahdesta 
materiasta, ilmasta ja lumesta.  
 
 

 
Kuva 45. Katabaattinen hyppy (King ja Turner, 1997). 
 
 
5. Rajakerros avoimen meren yllä 
 
5.1 Johdantoa 
 
Rajakerrosta jäätyneen meren yllä käsiteltiin luvussa 4.1, ja rannikkoilmiöitä 
käsitellään enemmän Mesometeorologian kurssilla. Tässä luvussa keskitymme 
rajakerrokseen avoimen meren yllä kaukana rannikoista. Perusero merellisen ja 
mantereisen rajakerroksen välillä on ensinmainitun märkä liikkuva alusta. 
Oleellisimmat seuraukset siitä ovat (osittain kertausta Rajakerroksen Fysiikka I:stä): 
 
a) Ilma on yleensä meren yllä kosteampaa kuin maan yllä, ja pilviä esiintyy enemmän 
kuin mantereiden yllä. Erityisesti Sc- ja St-pilvet ja sumu ovat tyypillisiä merellisessä 
rajakerroksessa. 
 
b) Rajakerros on useimmiten lähes neutraalisti kerrostunut. Turbulenttinen lämmön-
vaihto on siksi vähäistä ja konvektio harvinaisempaa kuin mantereilla. Poikkeukset 
tästä esiintyvät useimmiten globaalisti katsottuna pienehköillä merialueilla joko 
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rannikkojen tai meren pintalämpötilarintamien läheisyydessä. Keskileveysasteilla 
mantereiden itäreunoilla vallitsee usein kylmän ilman virtaus suhteellisesti lämpi-
mämmän meren ylle (Golf-virta, Kuroshio), jolloin syntyy konvektiivinen rajakerros.  
 
c) Pintalämpötilan, ja sitä kautta rajakerrokseen tulevan pakotteen, vuorokautinen ja 
vuotuinen sykli on pienempi kuin mantereilla. Pintalämpötila seuraa mantereiden 
pintalämpötilaa pitkällä viiveellä. 
 
d) Pinta on yleensä horisontaalisesti lähes homogeeninen satojen tai jopa tuhansien 
kilometrien skaalassa. Siksi rajakerros on avomerellä yleensä tasapainossa paikallisen 
alustansa kanssa. 
 
e) Aaltojen ja pintakerroksen turbulenssin välillä vallitsee voimakas dynaaminen 
vuorovaikutus (luku 5.2) 
 
Liikemäärän, lämmön, vesihöyryn ja muiden kaasujen (esim. CO2) vaihto meren ja 
ilman välillä on ilmaston kannalta keskeisen tärkeä prosessi. Ilmakehään tulevasta 
auringonsäteilystä noin 40% absorboituu meriin. Suurin osa tästä lämpömäärästä 
siirtyy ilmakehään turbulenttisen lämmönvaihdon muodossa. Globaalisti haihduntaan 
liittyvä sidotun lämmön vuo on havaittavan lämmön vuota selvästi suurempi termi, 
vaikka korkeilla leveysasteilla suhde onkin päinvastoin. Meristä haihtuneesta 
vesihöyrystä 90% palaa sateena takaisin meriin, mutta mantereille satava 10% on 
tärkeä osuus, sillä se edustaa kolmasosaa mantereille tulevasta sadannasta.  
 
Merivirroilla on huomattava merkitys ilmastolle, sillä ne kuljettavat suuria määriä 
lämpöä päiväntasaajalta napoja kohti. Merten pintavirtaukset ovat pääasiassa tuulen 
aiheuttamia. Syvemmällä virtaukset ovat likimain geostrofisessa tasapainossa, mikä 
määräytyy vallitsevien lämpötila- ja suolaisuusgradienttien mukaan. Niihin puolestaan 
vaikuttavat havaittavan ja sidotun lämmön pintavuot, sadanta, jokivirtaama sekä 
advektio ja sekoittuminen meressä. Meren ja ilmakehän välisen energianvaihdon 
kvantitatiivinen tuntemus on perusedellytys ilmaston mallitukselle, ja sillä on suuri 
merkitys myös synoptisen aikaskaalan operatiiviselle mallitukselle.  
 
Itämerellä ilmakehän rajakerros edustaa usein välimuotoa mantereisesta ja 
merellisestä rajakerroksesta: rajakerros on sopeutumassa merellisiin reunaehtoihin, 
mutta merialtaan pienen koon vuoksi mantereen vaikutukset ovat usein havaittavissa. 
Keväällä ja alkukesästä meri on selvästi ilmaa ja mannerta kylmempi, ja rajakerros on 
siksi stabiilisti kerrostunut. Syksyllä vallitsee labiili kerrostuneisuus, samoin kuin 
talvella avoimen meren yllä.  
 
5.2 Liikemäärän vuo 
 
Liikemäärän vuo ilman ja meren välillä voidaan parametrisoida yhtälön (13) mukaan. 
Ongelmana on kuitenkin kitkakertoimen CD arvo, sillä se riippuu tuulen ja aallokon 
välisestä monimutkaisesta vuorovaikutuksesta. Mikäli parametrisointi halutaan 
toteuttaa mahdollisimman yksinkertaisesti, voidaan käyttää seuraavia kokeellisia 
tuloksia (Taylor, 2002): 
 

103 x CD10N = 0.61 (±0.05) + 0.063 (±0.005)U10m   , kun U10m > 3 m/s   (43) 
103 x CD10N = 0.61 + 0.57/U10m        kun 1 m/s < U10m < 3 m/s   (44) 
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Heikoilla tuulilla (1-3 m/s) CD10N siis pienenee tuulen nopeuden kasvaessa, mutta eri 
kokeellisten tulosten välillä on kuitenkin suurta hajontaa, samoin kuin sillä mikä on 
heikkojen tuulien yläraja. Aiheen paremmaksi ymmärtämiseksi tarkastelemme 
rajakerrosta aaltoilevan meren yllä.  
 
Meren pinnalta muutamia kertoja aallonkorkeutta suuremmalle korkeudelle vallitsee 
kerros, jossa Monin-Obukhon –teoria ei tarkasti päde. Sen yläpuolella teoria yleensä 
pätee poikkeuksena hyvin stabiilit tilanteet, joissa vakiovuokerros on erittäin ohut, ja 
maininkitilanteet. 
 
Liikemäärän vuo ilman ja meren välillä riippuu voimakkaasti aallokkoon liittyvistä 
prosesseista. Osa tuulen liikemäärästä siirtyy pintavirtaukseen ja aallokkoon (Kuva 
46). Voimme kuvata prosessia seuraavalla yhtälöllä: 
 

apawwwaaa uuwuwu *
'''' γρρρ −=−            (45) 

 
missä vasemman puolen termit ovat liikemäärän vuot ilmassa ja vedessä. Oikean 
puolen termi kuvaa aallokkoon menevää liikemäärän vuota, missä up on aaltojen 
vaihenopeus ja parametri γ riippuu aallokon suuruudesta. On huomattava, että Monin-
Obukhov –teoria pätee myös meren pintakerroksessa, ja voimme määrittää vedelle 
kitkanopeuden ja rosoisuusparametrin u*w ja z0w, jotka siis poikkeavat meren ylä-
puolisen ilman pintakerrosta kuvaavista arvoista u* ja z0. z0w kuvaa siis ilman aero-
dynaamista karkeutta meren virtauksen kannalta katsottuna, ja mallitettaessa 
rajakerrosprosesseja meren sisällä on käytettävä arvoja u*w ja z0w. 
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Kuva 46. Ilmakehän ja meren rajakerrokset. 
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Merenpinnan rosoisuusparametrille on esitetty toistakymmentä erilaista parametri-
sointia. Charnockin muoto on yksi yleisimmin käytetyistä. Sen mukaan 
 

z0 = a·u*2/g                (46) 
 
missä a = 0.014-0.018. Muoto sopii etenkin ns. hyvin kehittyneelle aallokolle, mitä 
tavataan tilanteissa joissa tuulen pyyhkäisymatka (fetch) meren yllä on pitkä. Meren 
z0 on usein suuruusluokkaa 0.1 mm. 
 
Yleisesti ottaen CD10N ja z0 kasvavat aallokon koon kasvaessa, mutta yhteys ei ole 
selkeä vaan riippuu aallokon suunnasta ja kehitysasteesta. Kitkanopeus ja z0  voivat 
olla hyvin pieniä suurenkin mainingin yllä, kun taas kehitysvaiheessa olevaan 
pieniamplitudiseen mutta terävään aallokkoon voivat liittyä suhteellisen suuret z0 ja 
u*. Kuva 47 esittää havaintoja z0:n riippuvuudesta tuulen nopeudesta ja aallokon 
iästä. Nuoret, kehitysvaiheessa olevat aallot ovat ilman virtauksen kannalta katsot-
tuina rosoisempia kuin samankokoiset vanhemmat aallot. Aallokon ikää voi kuvata 
suureella up/u*. Nuorille aalloille up/u* ≈ 10. Kitkanopeus meren yllä on suuruus-
luokkaa U/30. Niinpä nuoret aallot etenevät vaihenopeudella, joka on selvästi tuulen 
nopeutta pienempi. Sen sijaan vanhoille aalloille up/u* ≈ 30, eli ne etenevät likimain 
tuulen nopeudella. Niinpä on ymmärrettävää, että tuulen kannalta ne eivät edusta 
erityisen karkeata pintaa, vaikka tuulen nopeus ja siten aallonkorkeus olisivatkin 
suuria.  
 
On kuitenkin huomattava, että todellisuudessa aallokko yleensä koostuu laajasta 
spektristä erikokoisia aaltoja, joiden vaihenopeudet poikkeavat toisistaan. Niinpä aina 
ei ole löydettävissä yhtä vaihenopeutta ja up/u*–suhdetta, joka karakte-risoisi koko 
aallokon ikää. 
 
Lähes tyynissä olosuhteissa merenpinta on aerodynaamisesti sileä, ja virtaus pinnan 
yllä on laminaarista. Tällöin Charnockin muoto ei päde. Laminaarisen kerroksen 
paksuus on 5ν/u*, ja virtausprofiili on lineaarinen: u = u*

2z/ν (Prandtl, 1925). 
Logaritminen virtausprofiili alkaa korkeudelta 30ν/u*. Aerodynaamisesti sileän pinnan 
rosoisuusparametrin ja kitkanopeuden välinen yhteys on johdettavissa ekstrapo-
loimalla lineaarinen ja logaritminen nopeusprofiili pätevyysalueidensa väliselle 
muutosvyöhykkeelle, ja ilmaisemalla profiili sitten z0:n avulla, jolloin saadaan: 
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Näemme, että z0 pienenee u*:n kasvaessa, minkä perusteella on ymmärrettävää, että 
myös CD10N pienenee tuulen nopeuden kasvaessa kun U10m < 3 m/s (yhtälö 44).  
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Kuva 47. Kitkakertoimen CD10N riippuvuus tuulen nopeudesta ja aallokon iästä. 
Numerot kuvan keskellä ovat up/u*-arvoja  (Ly ja Garwood, 2000).  
 
 
Mainingin edetessä tuulta vasten tai tuulen suuntaan nähden poikittain z0 voi olla 
suurempi kuin tavanomaisissa tilanteissa. Tilanne on päinvastainen, jos maininki 
etenee likimain tuulen suunnassa. Mainingin vaihenopeuden ollessa tuulen nopeutta 
suurempi, z0 voi olla erittäin pieni ja voi myös esiintyä liikemäärän vuota merestä 
ilmaan. Huomattavan mainingin läsnäollessa Monin-Obukhov -teoria ei päde ilma-
kehän pintakerrokselle. Kuva 48 esittää tällaista tilannetta eteläiseltä Itämereltä. 
Tulokset perustuvat sekä masto- että lentokonemittauksiin. Aamupäivällä esiintyy 
100-200 m paksu kerros, missä tuuli heikkenee korkeuden mukana ja liikemäärän vuo 
suuntautuu ylöspäin.  
 
Myös turbulenssin ominaisuudet voivat maininkitilanteissa poiketa selvästi tavan-
omaisista. Kuvassa 49 on esitetty pystynopeuden keskihajonnan ja kitkanopeuden 
suhde (σw/u*) 10 m:n korkeudella Itämeren yllä kovien tuulten ja nuoren aallokon ja 
toisaalta heikon tuulen ja mainingin vallitessa. Mainingin vaihenopeus on suurempi 
kuin tuulen nopeus ja σw/u* on selvästi suurempi kuin nuoren aallokon tapauksessa. 
Sen on tulkittu johtuvan siitä, että σw pysyy kohtalaisen suurena ei-aktiivisen turbu-
lenssin vaikutuksesta, mutta u* pienenee, koska liikemäärän vuo meren ja ilman välillä 
on erittäin pieni. Ei-aktiivinen turbulenssi saa yleensä alkunsa rajakerroksen yläosista. 
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Kuva 48. Tuulen nopeuden (yllä) ja liikemäärän vuon (alla, yksikössä 103 m2/s2) 
pystyprofiilien ajallinen kehitys 30.5.1989 eteläisellä Itämerellä masto- ja lentokone-
mittausten perusteella (Smedman et al., 1994).  
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Kuva 49. Pystynopeuden keskihajonnan ja kitkanopeuden suhde 10 m:n korkeudella 
14.-19.9.1995 Itämeren yllä kovan tuulen (*) sekä heikon tuulen ja mainingin (+ ja x) 
vallitessa. Symbolit + ja x erottavat tapauksia, joissa maninigin suuntakulma tuuleen 
nähden on < 30° ja 30-60°. Ympyrät kuvaavat havaintoja ennen kovien tuulien jaksoa. 
X-akselilla on aaltojen pääkomponentin vaihenopeuden ja 10 m:n tuulen nopeuden 
suhde (Smedman et al., 1999). 
 
 
5.3 Lämpötilaprofiili rajapinnan läpi 
 
Meren ja ilman välisen lämmönvaihdon ymmärtämiseksi on tarkasteltava 
lämpötilaprofiilia meren pinnan läpi. Karakteristiset profiilit heikkotuulisena 
aurinkoisena päivänä ja yöllä on esitetty Kuvassa 50. Välittömästi pinnan alla on 
laminaarinen kerros, jossa lämmön johtuminen perustuu molekyläärinen johtumiseen. 
Molekyläärisen kerroksen paksuus on yleensä alle 1 mm. Sen yläosassa on meren 
pintafilmi, joka on paksuudeltaan vain 5-10 µm, ja emittoitu pitkäaaltoinen säteily on 
verrannollinen pintafilmin lämpötilan neljänteen potenssiin. Myös meren ja ilman 
välisten lämmönvoiden kannalta ratkaiseva meren lämpötila on nimenomaan 
pintafilmin lämpötila (skin temperature, Tskin). Aaltojen murtuessa pintafilmi särkyy, 
mutta muodostuu uudelleen 3-6 sekunnin kuluttua, joten suurimman osan ajasta 
pintafilmi esiintyy. Pintafilmin lämpötila on mitattavissa vain säteilylämpömittarilla 
joko laivasta tai satelliitista. Pilvettömissä tilanteissa pintafilmin lämpötila voidaan 
mitata satelliitista suhteellisen hyvällä tarkkuudella (parhaimmillaan noin ±0.3 K). 
Virhettä aiheuttavat lähinnä epätarkkuudet mallitettaessa säteilynkuljetusta 
ilmakehässä. Laivoilta tehtävät säteilylämpötilan mittaukset ovat tärkeitä 
satelliittialgoritmien kehittämiseksi. Suuri osa merenpinnan lämpötilan 
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havaintoaineistosta perustuu kuitenkin poijulla ja laivoilla tavanomaisilla lämpö-
mittareilla syvemmältä, esim. 0.1 – 10 m:n syvydestä, tehtäviin mittauksiin, ja siksi 
on tärkeätä ymmärtää pintafilmin lämpötilan ja syvemmältä mitatun lämpötilan (Tbulk) 
eroon vaikuttavia tekijöitä.  
 
Pintafilmin ja syvemmän veden lämpötilojen välinen ero (∆T = Tbulk - Tskin) riippuu 
ennenkaikkea kahdesta tekijästä: tuulen nopeudesta ja nettolämmönvuosta meren ja 
ilman välillä. Kuva 51 esittää mittaustuloksia kyseisestä riippuvuudesta. Pintafilmi on 
tyypillisesti 0.1 – 0.4 K kylmempi kuin syvemmällä oleva vesimassa. ∆T on sitä 
suurempi, mitä suurempi on nettolämmönvuo pinnasta ilmaan. Ylemmässä kuvassa 
(Pohjois-Atlantilta) näemme ∆T:n odotetusti pienenevän tuulen nopeuden kasvaessa, 
kun nettolämmönvuo on pieni. Sen sijaan suurimmat ∆T:n arvot tavataan tilanteissa, 
joissa sekä nettolämmönvuo että tuulen nopeus ovat suuria. Alemmassa kuvassa 
(trooppiselta Tyyneltä Valtamereltä) näemme ∆T:n kasvun nettolämmönvuon 
kasvaessa ja pienenemisen tuulen nopeuden kasvaessa. Tuulen nopeus vaikuttaa 
∆T:hen kahdella tavalla: tuulen voimistuminen tehostaa sekoittumista vedessä, mikä 
pienentää ∆T:tä. Toisaalta tuulen voimistuminen yleensä myös kasvattaa vedenpinnan 
nettolämmönvuota, mikä kasvattaa ∆T:tä.  
 
∆T:n suuruuden arvioimiseksi on kehitetty monia osittain teoreettisia ja osittain 
kokeellisia muotoja. Laminaarisessa kerroksessa pinnan alla vallitsee lineaarinen 
lämpötilaprofiili. Jos ekstrapoloimme sen syvyydelle, missä T = Tbulk, voimme 
määritellä lineaarisen kerroksen pseudopaksuuden δT+ kuten Kuvassa 52 on piirretty. 
Nettolämmönvuo on tällöin  
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missä KT on veden molekyläärinen lämmönjohtokyky. Dimensioanalyysin perusteella 
voidaan olettaa, että δT+  ∝  ν/u*w, missä ν on veden kinemaattinen viskositeetti ja u*w 
on kitkanopeus vedessä. Niinpä saamme yhtälön 
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missä λ on vakio ja λ1 = λ/(ρwcp) ja ρw ja cp  ovat veden tiheys ja ominaislämpö. Pr on 
Prandtlin luku eli kinemaattisen viskositeetin ja lämmön molekyläärisen diffusivi-
teetin suhde. Molekyläärinen diffusiviteetti κT = KT/(ρwcp). Kitkanopeus vedessä 
riippuu ennenkaikkea tuulen nopeudesta (mutta myös pintavirtauksesta, kerrostu-
neisuudesta ja aallokon tilasta), ja siksi on kehitetty muotoja esittää ∆T netto-
lämmönvuon ja tuulen nopeuden (U) suhteen funktiona, yksinkertaisimmillaan esim. 
∆T = C Qn/U, missä C ≈ 0.015 m3 K W-1 s-1. ∆T:n tarkemmaksi mallittamiseksi 
tarvitaan kuitenkin yhtälö, jossa otetaan huomioon tuulen nopeuden ∆T:tä kasvattavat 
ja pienentävät efektit sekä aikaskaalat virtausväänteen aiheuttamalle sekoittumiselle ja 
vapaalle konvektiolle. Yhtälöstä (50) laskettu ∆T vastaa havaintoja noin 0.1 K:n 
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tarkkuudella (Wick et al. 1996). Yhtälön soveltaminen edellyttää kuitenkin havain-
toihin tai mallitukseen perustuvaa tietoa turbulenssista meren pintakerroksessa. 
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missä kertoimet Cshear ja Cconv ovat verrannollisia virtausväänteen ja vapaan 
konvektion aiheuttaman sekoittumisen aikaskaaloille. α on veden lämpölaajenemis-
kerroin. Riw0 ja Riwcr ovat Richardsonin luku ja sen kriittinen arvo vedessä. Jos 
tunnemme muuttujien ja parametrien arvot, voimme yhtälön (50) ratkaisuna saada 
kuvan 53 kaltaisen riippuvuuden ∆T:n, netto-lämmönvuon ja tuulen nopeuden välille. 
 
 
 

 
 
Kuva 50. Lämpötilaprofiilit aurinkoisena heikkotuulisena päivänä (vasemmalla) ja 
yöllä (oikealla) meren pintakerroksessa. Huomaa logartiminen y-akseli (Emery, 
2002). 
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Kuva 51. Pintakerroksen lämpötilaeron riippuvuus tuulen nopeudesta ja havaittavan 
lämmön vuosta (Emery, 2002). 
 
  Tskin                    T 
                   δT+ 
                    
           T(z) 
 
 
 
                Tbulk 
              z 
 
Kuva 52. Lämpötilaprofiili ja laminaarisen kerroksen pseudopaksuus vedessä. 
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Kuva 53. Yhtälön (50) mukainen tulos pintakerroksen lämpötilaeron riippuvuudelle 
tuulen nopeudesta ja merenpinnan nettolämmönvuosta (Wick et al., 1996). 
 
 
5.4 Lämmön ja vesihöyryn vuot 
 
Voimme parametrisoida havaittavan lämmön ja vesihöyryn vuot merenpinnalla 
yhtälön (13) mukaan. Lämmön ja kosteuden vaihtoon aallokolla ei ole yhtä suurta 
vaikutusta kuin liikemäärän vaihtoon. Kokeellisissa tuloksissa Stantonin ja Daltonin 
lukujen (Ch ja Cq) arvoille ja niiden mahdolliselle tuuliriippuvuudelle on kuitenkin 
suurta hajontaa. Eräiden havaintoaineistojen perusteella suositellaan lievää positii-
vista tuuliriippuvuutta, kun taas toiset puoltavat vakioarvoja. Viimeksimainitut 
tulokset ovat yleistyneet ja niitä edustaa DeCosmo et al. (1996): 
 

   Ch10N  ≈ Cq10N ≈ 1.1 x 10-3             (51) 
 
mikä pätenee Ch10N:lle noin tuulen nopeuteen 26 m/s asti ja Cq10N:lle noin tuulen 
nopeuteen 18 m/s asti sikäli kun tarkastellaan vain suoraan meren pinnasta tapahtuvaa 
haihduntaa. 
 
Kovilla tuulilla tapahtuu kuitenkin runsaasti aaltojen murtumista ja ilmakehän 
pintakerroksessa on tällöin roiskepisaroita. Kuva 54 havainnollistaa tilannetta. 
Tarkastelemme pisaroiden vaikutusta haihduntaan Andreasin (1992) mallin perustella, 
joka pätee tuulen nopeuksille 5-20 m/s. Malli koostuu kolmesta komponentista: 
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a) roiskepisaroiden muodostumisnopeus (vuo merestä ilmaan) tuulen nopeuden 
funktiona. Muodostumisnopeus on erisuuruinen erikokoisille pisaroille, ja se laske-
taan säteeltään 2-500 µm oleville pisaroille. Kaikkein eniten havaittavan ja sidotun 
lämmön voihin vaikuttavat 20 µm:n kokoluokkaa olevat pisarat.  
 
b) mikrofysikaalinen malli, joka laskee erikokoisille pisaroille aikaskaalan, joka kuvaa 
yksittäisten pisaroiden ja ilman välisen lämmönvaihdon ja haihdunnan nopeutta. 
 
c) arvio pisaroiden viipymäajasta ilmassa, joka riippuu aallokon korkeuden ja 
tyynessä tilanteessa vallitsevan pisaroiden putoamisnopeuden suhteesta. 
 
Pisaroiden ja ilman välisille havaittavan ja sidotun lämmön voille (HD ja LED) 
saadaan seuraavat yhtälöt:  
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missä r0 on pisaran säde muodostumishetkellä, dF/dr0 on a-kohdassa laskettava 
pisaroiden muodostumisfunktio, λ on vesihöyryn tiivistymislämpö, TH on havaittavan 
lämmön vuon aikaskaala, Teq on tasapainolämpötila, ja r(Tf) on pisaran säde viipymä-
ajan Tf kuluttua: 
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missä req on pisaran tasapainosäde vallitsevassa ilman kosteudessa ja Te on sidotun 
lämmön vuon aikaskaala. Andreas (1998b) laajensi mallia niin, että se pätee aina 
tuulen nopeuksille 32 m/s asti. Kuvassa 55 on esitetty  mallilla lasketut havaittavan ja 
sidotun lämmön vuot pisaroiden ja ilman välillä. 
 
Haihdunta pisaroista viilentää ja kostuttaa ilmakerrosta, jossa pisaroita esiintyy. 
Niinpä pisaroiden vaikutukset ilman lämpötilaan ja kosteuteen ovat kiinteässä 
yhteydessä toisiinsa. Kokonaisämmönvuot (Htot ja LEtot) roiskepisaroiden läsnäollessa 
koostuvat siten bulk-menetelmällä (13) laskettavista pintalämmönvoista ja pisaroiden 
ja ilman välisistä voista: 
 

DDbulktot LEHHH )( γαβ −−+=            (55) 

Dbulktot LELELE α+=                 (56) 
 
Andreas (1992) oletti implisiittisesti, että α = β = 1 ja γ = 0. Sittemmin kertoimien 
arvosta on esitetty monia havaintoihin ja teoreettisiin argumentteihin perustuvia 
käsityksiä. Pisararoiden merkitys kokonaislämmönvoihin on suurin meren ollessa 
lämmin ja tuulen ollessa erittäin kova (Kuva 56). Onkin osoitettu, että roiskepisaroilla 
on huomattava vaikutus rajakerroksen tilaan trooppisten pyörremyrskyjen aikana. 
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Kuva 54. Roiskepisaroiden vaikutus havaittavan ja sidotun lämmön vuohon. 
Ilmakehämallien kannalta tärkeimmät termit ovat kokonaislämmönvuot Htot ja LEtot 
(kuvassa Hs,T ja HL,T) pisarakerroksesta ylöspäin. Ne koostuvat pintavoista ja 
pisaroiden ja ilman välisistä voista (Andreas ja DeCosmo, 1999). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 55. Havaittavan ja 
sidotun lämmön vuot HD ja 
LED (kuvassa QS ja QL) 
pisaroista ilmaan pisaran 
säteen funktiona. Y-akselilla 
on vuotiheys (yksikössä W 
m-2 µm-1), ja vuo (yksikössä 
W m-2) saadaan integroimal-
la se halutun pisarasädevälin 
yli (Andreas, 1998b). 
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Kuva 56. Havaittavan ja sidotun lämmön vuot trooppiselle merelle tyypillisessä 
tilanteessa tuulen nopeuden funktiona kolmella tavalla laskettuina: ilman pisaroiden 
vaikutusta ja parametrisoimalla vaikutus kahdella menetelmällä (Andreas ja 
DeCosmo, 1999).  
 
 
5.5 Havaintoja  
 
Seuraavassa esitämme havaintoja merimeteorologisista perussuureista tarkoituksena 
mm. vertailla olosuhteita valtamerillä ja Itämerellä sekä tarkastella merenpinnan ja 
rajakerroksen olosuhteiden vuorokautista sykliä. 
 
5.5.1 Lämmönvuot ja kerrostuneisuus 
 
Kuvassa 57 on esitetty merenpinnan nettolämmönvuon (nettosäteily + havaittavan ja 
sidotun lämmön vuot) vuosikeskiarvon jakauma Atlantilla. Tulos perustuu laivoilla 
tehtyihin havaintoihin. Näemme, että meri saa lämpöä tropiikissa ja luovuttaa lämpöä 
korkeammilla leveysasteilla. Erityisen suurta lämmön luovutus on Pohjois-Amerikan 
itärannikolla ja Pohjois-Atlantilla. Myös Afrikan eteläpuolella lämpimän Agulhas-
virran alueella esiintyy huomattavaa lämmön luovutusta merestä. Tropiikin ulko-
puolella meren nettolämmönvuo saa huomattavia positiivisia arvoja lähinnä kylmien 
merivirtojen alueilla (Benguelan virta Namibian rannikolla, Falklandin virta, ja 
Kanarian virta). Kaikkein korkeimmille leveysasteille ei ole esitetty tuloksia havainto-
jen niukkuuden vuoksi. Konvektiivinen rajakerros on yleisin alueilla, joilla meri 
luovuttaa lämpöä. Nettolämmönvuon positiiviset arvot eivät välttämättä merkitse 
stabiilia rajakerrosta, sillä säteilyvuot ovat tärkeitä termejä nettolämmönvuossa. 
Stabiili merellinen rajakerros on kuitenkin yleisin rannikon läheisyydessä kylmien 
merivirtojen yllä. 
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Kuva 57. Merenpinnan nettolämmönvuon (nettosäteily + havaittavan ja sidotun 
lämmön vuot) vuosikeskiarvon jakauma Atlantilla. Nettovuo on tässä määritelty 
positiivisena alaspäin (Lindau, 2001). 
 
Kuvissa 58 ja 59 on esitetty merimeteorologisten perussuureiden vuosi-ja kuukausi-
keskiarvoja Atlantilla Golf-virran alueella ja Itämerellä (leveyspiireillä 54-60°N). 
Golf-virran alueella ilmasto on selvästi lämpimämpi ja meri on ympäri vuoden ilmaa 
lämpimämpi, kun taas Itämerellä keväällä ja alkukesästä ilma on merta lämpimämpi. 
Meren pintalämpötilan vuotuinen vaihteluväli on Golf-virran alueella pienempi kuin 
Itämerellä (korkeampi leveyspiiri ja matalampi meri). Sama pätee ilman lämpötilalle, 
johon Itämerellä vaikuttaa myös maa-alueiden lämpötilan suuri vuodenaikaisvaihtelu. 
Sen sijaan vesihöyryn sekoitussuhteessa Golf-virran alueella havaitaan suurempi 
vuoden-aikojen välinen vaihtelu kuin Itämerellä.  Syynä on se, että kylmemmissä 
olosuhteissa kyllästyskosteus asettaa voimakkaamman rajoituksen sekoitussuhteen 
maksimi-arvolle. Tuulen nopeuden vuotuinen sykli on kvalitatiivisesti samanlainen 
molemmil-la merialueilla, mutta amplitudi on suurempi Golf-virran alueella.  
 
Kuvassa 60 on esitetty laskelmia havaittavan ja sidotun lämmön vuon, pinnan ja ilman 
lämpötilaeron, ja stabiilisuusparametrin 10/L vuorokausikeskiarvoista pohjoisella 
Itämereltä. Laskelmat perustuvat TA Arandalla vuosina 1991-1999 tehtyihin 
havaintoihin ja bulk-menetelmän käyttöön. Tuloksia on esitetty vain siltä osalta 
Itämerta (59-62°N) ja niiltä kuukausilta (huhti-elokuu), joilta havaintoaineisto on 
tilastollisesti edustava. Havaittavan lämmön vuon H0 kunkin kuukauden mediaanin 
itseisarvo on hyvin pieni, aina < 5 W m-2, ollen ilmasta mereen touko- ja kesäkuussa. 
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Valtaosa havaintoaineistosta edustaa tilanteita, jolloin pinnan ja ilman 
potentiaalilämpötilan eron itseisarvo on < 2 K. Touko- ja kesäkuussa kylmä 
merenpinta pienentää sidotun lämmön vuota LE0, mutta se on kuitenkin yleensä 
positiivinen (haihduntaa). Osa kuvassa 60 esiintyvistä negatiivisista LE0:n arvoista 
saattaa aiheutua pintalämpötilan mittauksen epätarkkuudesta, mutta yksittäisissä 
tapauksissa LE0:n havaittiin olevan kiistatta alaspäin, eli lämpimästä ja kosteasta 
ilmamassasta tiivistyi vesihöyryä kylmälle merenpinnalle. LE0 vaihtelee paljon 
laajemmissa rajoissa kuin H0. 72%:ssa havaintoaineistosta Bowenin suhde Bo = H0 / 
LE0  < 1. 40%:ssa aineistosta Bo < 0, mikä tarkoittaa että LE0 > 0 ja samanaikaisesti 
H0 < 0. Havaintoaineisto osoitti myös suuria vuosien välisiä vaihteluita: huhti-elokuun 
keskimääräinen LE0 oli 8 W m-2 vuonna 1994 ja 46 W m-2 vuonna 1995.  
 
5.5.2 Vuorokautinen sykli 
 
Kuvassa 61 on esitetty ilman lämpötilan, suhteellisen kosteuden ja tuulen nopeuden 
keskimääräinen vuorokautinen sykli kesällä ja talvella pohjoisella Itämerellä. Ilman 
lämpötilan maksimi havaitaan paikallista aikaa vasta noin 19-20 eli noin 4-5 tuntia 
myöhemmin kuin Suomen maa-alueilla. Kesällä vuorokauden korkeimman ja 
alhaisimman lämpötilan välinen ero on noin 1.7 K majakoilla Kalbådagrund ja Kemi 
I, mutta merellisimpiä olosuhteita edustavassa Bogskärissä vain 0.8 K. Valtamerillä 
vastaava ero on 0.5-0.6 K. Keskikokoisten Suomen järvien yllä ero on 7-12 K. 
Talvella vastaava lämpötilaero majakka-asemilla on vain 23-28% kesäisestä.  
 
Suhteellinen kosteus saavuttaa maksiminsa yleensä aamulla. Senkin suhteen 
vuorokautinen vaihteluväli on pienin merellisimmällä asemalla eli Bogskärissä (3%), 
kun se Kalbådagrundilla ja Kemi I:llä on 8%. Kesällä tuulen nopeuden minimi 
esiintyy Bogskärissä, Kalbådagrundilla ja TA Arandan havainnoissa aamulla, mutta 
Kemi I:llä iltapäivällä. Suomenlahdella yleinen maa-merituuli voi johtaa iltapäivä-
maksimiin, kun taas lämpimän mantereisen ilman advektio meren ylle voi 
stabiilisuusvaikutuksen kautta johtaa iltapäiväminimiin, mikä lienee dominoiva tekijä 
Kemi I:llä.  
 
Kuvassa 62 on esitetty havaittavan ja sidotun lämmön vuon, Bowenin suhteen ja 
stabiilisuusparametrin 10/L keskimääräinen vuorokautinen sykli huhti-elokuussa 
Itämerellä leveyspiireillä 59-62°N TA Arandan havaintojen mukaan tilanteissa, joissa 
tuulen pyyhkäisymatka meren yllä oli yli 30 km. On huomattava, että suureiden 
ajalliset vaihtelut määräytyvät ennenkaikkea synoptisen mittakaavan vaihteluiden 
perusteella, ja vuorokautinen sykli voidaan saada selville vain keskiarvoistamalla 
suuri määrä havaintoja (kuvaajien piikikkyys oletettavasti vähenisi, jos havaintoja 
olisi vielä enemmän). H0 saa suurimmat arvonsa aamulla ja pienimmät illalla. Syynä 
on se, että meren pintalämpötilalla on pienempi vuorokautinen sykli kuin ilman 
lämpötilalla. Vastaava H0:n vuorokautinen sykli on havaittu Ruotsin järvillä 
(Venäläinen et al., 1999). Sen sijaan LE0:n vuorokautinen sykli on päinvastainen kuin 
H0:n. Syynä on se, että tuulen nopeus ja meren pintalämpötila saavuttavat maksiminsa 
illalla, kun taas ilman ominaiskosteudella ei ole mainittavaa vuorokautista sykliä. 
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Kuva 58. Merimeteorologisten suureiden vuosi- ja kuukausikeskiarvot Golf-virran 
alueella (musta suorakaide kartassa) (Lindau, 2001). 
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Kuva 59. Merimeteorologisten suureiden vuosi- ja kuukausikeskiarvot Itämerellä 
(Lindau, 2001). 
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Kuva 60. Merimeteorologisten suureiden kuukausikeskiarvoja Itämerellä. Tulokset 
perustuvat TA Arandan havaintoihin vuosina 1991-1999 leveyspiireiltä 59-62°N 
tilanteissa, joissa tuulen pyyhkäisymatka meren yllä oli yli 30 km (Niros et al., 2002). 
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Kuva 61. Ilman lämpötilan, suhteellisen kosteuden ja tuulen nopeuden 
keskimääräinen vuorokautinen sykli kesällä ja talvella Bogskärissä (katkoviiva), 
Kalbådagrundissa (yhtenäinen viiva), Kemi I –majakalla (pisteviiva) ja Itämerellä 
leveyspiireillä 59-62°N TA Arandan havaintojen mukaan (katko-pisteviiva) (Niros et 
al., 2002). 
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Kuva 62. Havaittavan ja sidotun lämmön vuon, Bowenin suhteen ja 
stabiilisuusparametrin 10/L keskimääräinen vuorokautinen sykli huhti-elokuussa 
Itämerellä leveyspiireillä 59-62°N TA Arandan havaintojen mukaan tilanteissa, joissa 
tuulen pyyhkäisymatka meren yllä oli yli 30 km (Niros et al., 2002). 
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6. Rajakerroksen pilvet ja sumu  
 
Rajakerrospilvet syntyvät yleisimmin hyvin sekoittuneen kerroksen yläosaan tai 
stabiilin kerroksen alaosaan. Pilvet vaikuttavat lyhyt- ja pitkäaaltoisen säteilyn 
määrään ja pystyjakaumaan. Pilvien aiheuttaman säteilyvuon divergenssin ohella 
rajakerroksen lämpötalouteen vaikuttavat tiivistymiseen ja haihduntaan liittyvä 
lämmön vapautuminen ja sitoutuminen. Näiden prosessien kautta pilvet vaikuttavat 
rajakerroksen turbulenssiin. 
 
Pilvisen rajakerroksen prosesseja on kätevä tarkastella konservatiivisia suureita 
käyttäen. Niitä ovat mm. ekvivalentti-potentiaalilämpötila (θe) ja veden (höyryn + 
nestemäisen + jään) sekoitussuhde (rT). Kuva 63 esittää miten mainitut suureet 
käyttäytyvät eri prosesseissa. Esimerkiksi kahden kostean ilmamassan (alkuperäisiltä 
ominaisuuksil-taan pisteiden E ja F mukaiset) sekoittuessa syntyvä ilmamassa on 
ominaisuuksiltaa pisteitä E ja F yhdistävällä suoralla. Alkuperäisten ilmamassojen 
suhteellinen osuus määrää sen missä kohdassa suoralla sekoittuneen ilmamassan 
ominaisuudet ovat. Rajakerroksessa voidaan havaita esimerkiksi seuraava prosessi: 
ominaisuuksiltaan pisteen C kaltainen ilmamassa esiintyy pilven huipulla, ja 
säteilyjäähtyminen saa aikaan ominaisuuksien muutoksen pistettä D vastaaviksi. 
Säteilyjäähtyminen aiheut-taa voimakasta turbulenttista sekoittumista, jossa 
ilmamassojen ominaisuudet sekoittuvat pisteestä D alaoikealle piirrettävän suoran 
mukaisesti.  
 

 
 
Kuva 63. Termodynaaminen diagrammi konservatiivisille suureille: x-akselilla 
ekvivalentti-potentiaalilämpötila ja y-akselilla veden (nestemäisen + höyryn) 
sekoitussuhde. Sade, säteilyjäähtyminen ja sekoittuminen vaikuttavat suureisiin 
nuolien osoittamalla tavalla (Stull, 1988). 
 
6.1 Stratocumulus 
 
Säteilyn kannalta tärkeitä pilviin liittyviä suureita ovat mm. pilven vesisisältö, 
pisarakokojakauma, lämpötila, pinnan muoto, peittävyys, ja auringon korkeuskulma. 
Keskitymme seuraavassa vain yksinkertaisiin Stratocumulus-pilviin, jotka oletamme 
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horisontaalisesti homogeenisiksi. Merellä ja talvella maalla laajat stratocumulusalueet 
ovat yleisiä etenkin korkeapainetilanteissa, joissa subsidenssiin liittyvä yläinversio 
estää kosteuden sekoittumisen vapaaseen ilmakehään. 
 
Tyypilliset auringonsäteilyn ja pitkäaaltoisen säteilyn pystyprofiilit Stratocumulus-
pilven läpi on esitetty Kuvassa 64. Säteilyvuot on määritelty positiivisina ylöspäin. 
Auringonsäteily absorboituu pilven ylärajasta lukien joidenkin satojen metrien 
matkalla, mutta pitkäaaltoisen säteilyvuon divergenssistä suurin osa esiintyy noin 30 
m:n kerroksessa pilven huipun alla, missä alaspäin suuntautuvan säteilyvuon 
itseisarvo kasvaa voimakkaasti. Pienempi vuodivergenssi havaitaan suunnilleen 
samanpaksuisessa kerroksessa pilven alarajan lähellä, missä ylöspäin suuntautuva vuo 
pienenee, koska pilvi absorboi maanpinnan emittoiman säteily ja pilven 
emissiolämpötila on tyypillisesti pintalämpötilaa alempi (polaarialueilla tilanne on 
voimakkaan inversion vuoksi yleensä päinvastoin). 
 
 

 
 
Kuva 64. Auringonsäteilyn (K↑ ja K↓) ja pitkäaaltoisen säteilyn (I↑ ja I↓) tyypilliset 
pystyprofiilit Stratocumulus-pilven läpi (Nicholls, 1984). 
 
 
Säteilylämmitys määräytyy nettovuon divergenssin perusteella (vrt. yhtälö 33). 
Kuvassa 65 on esitetty tyypillinen lyhytaaltoisen nettosäteilyn profiili Stratocumulus-
pilven läpi. Nettosäteily on itseisarvoltaan suurin pilven huipulla ja sitten pienenee, eli 
säteilyvuota konvergeoituu pilvessä, erityisesti sen yläosassa. Näin lyhytaaltoinen 
säteilylämmitys on pilvessä positiivinen ja suurin sen yläosassa.  
 
Kuvassa 66 on vastaavasti esitetty tyypillinen pitkäaaltoisen nettosäteilyn profiili 
Stratocumulus-pilven läpi. Nettosäteily on kaikkialla positiivinen eli ylöspäin. 
Suurinta nettosäteily on pilven yläpuolella. Pilven ylärajalla se äkillisesti pienenee, 
koska pilven sisällä alaspäin suuntautuva pitkäaaltoinen säteily on lähes yhtä 
voimakasta kuin ylöspäin suuntautuva komponenttikin. Niinpä pilven ylärajalla 
esiintyy voimakasta säteilyvuon divergenssiä ja siihen liittyvää jäähdytystä. Pilven 
alapuolella pitkäaaltoinen nettosäteily on voimakkaampaa kuin pilvessä, eli vuo 
konvergoituu ja se aiheuttaa lämmitystä.  
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Kuva 65. Lyhytaaltoisen nettosäteilyvuon ja sen divergenssiin liittyvän lämmityksen 
pystyprofiilit idealisoidun Stratocumuluspilven läpi (Hanson, 1987). 
 
 

 
 
Kuva 66. Pitkäaaltoisen nettosäteilyvuon ja sen divergenssiin liittyvän lämmityksen 
pystyprofiilit idealisoidun Stratocumuluspilven läpi (Nicholls ja Leighton, 1986). 
 
Kuvassa 67 on esitetty idealisoituja profiileja Stratocumulus-peittoisessa hyvin 
sekoittuneessa rajakerroksessa. Ekvivalentti-potentiaalilämpötila ja veden (neste + 
höyry) sekoitussuhde ovat vakiota korkeuden suhteen. Sen sijaan virtuaalinen 
potentiaalilämpötila kasvaa korkeuden mukana kostea-adiabaattisesti. Myös neste-
mäisen veden sekoitussuhde kasvaa, mutta ei kuitenkaan aivan kostea-adiabaattisesti, 
mikä johtuu rajakerroksen ilman ja yläpuolella olevan kuivemman ilman sekoit-
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tumisesta (entrainment) rajakerroksen yläosassa. Pilvipisaroiden lukumäärällinen 
esiintymistiheys on kutakuinkin vakio pilven läpi, mutta pisarat ovat suurempia pilven 
yläosassa.  
 
 

 
 
Kuva 67. Idealisoituja pystyprofiileja Stratocumulus-peittoisessa hyvin sekoittuneessa 
rajakerroksessa: (a) pilven sijainti, (b) veden (nestemäinen + höyry) sekoitussuhde, (c) 
ekvivalentti-potentiaalilämpötila, (d) virtuaali-potentiaalilömpötila, (e) nestemäisen 
veden sekoitussuhde (katkoviiva kuvaa teoreettista kostea-adiabaattista sekoitus-
suhdetta), ja (f) pilvipisaroiden lukumäärällinen esiintymistiheys (Stull, 1988). 
 
On monia prosesseja jotka voivat ylläpitää sekoittumista Stratocumulus-pilvissä. 
Kaikki allamainitut prosessit (a-f) ovat riippumattomia maanpinnan 
säteilylämmityksestä ja toimivat siksi myös paksuissa yhtenäisissä Sc-pilvissä. Monet 
allamainituista makanismeista voivat vaikuttaa myös samanaikaisesti. 
 

a) Lämpimästä alustasta aiheutuva vapaa konvektio. Alustan säteilylämmityksen 
puutteessa mekanismi voi toimia ilman virratessa lämpimämmän alustan ylle 
(esim. maa, meri tai järvi). Alustojen lämpötilaerot ovat usein vuodenaikaisia, 
ja näin mekanismi voi aiheuttaa lähes stationäärisiä Sc- tai St-pilviä. Kylmä 
rintama voi aiheuttaa mekanismin lyhytaikaisesti. 

b) Lämmön advektion muutos korkeuden mukana. Tämä mekanismi voi 
aiheuttaa konvektiota ylemmässä rajakerroksesa myös tapauksissa, joissa 
maanpinta on ilmaa kylmempi. 

c) Pintakitkaan liittyvän tuuliväänteen aiheuttama mekaaninen sekoitus. 
d) Pilven yläpinnan säteilyjäähtyminen. Tämä on toinen vapaata konvektiota 

aiheuttava mekanismi, joka toimii a-mekanismille peilikuvan kaltaisesti. 
Kylmä ilmamassa vajoaa pilven huipulta ja sekoittaa rajakerrosta. Mekanismi 
on voimakkain kun yläpilveä ei esiinny.  

e) Pilven alaosan säteilylämmitys. Lämmitys on yleensä paljon vähäisempää kuin 
pilven huipun säteilyjäähdytys, sillä Sc-pilven alaosan ja maanpinnan 
lämpötilaero on yleensä pienehkö.  

f) Tuuliväänne pilvikerroksessa. Voimakas tuuliväänne on yleisin pilven ylärajan 
lähellä.  

 
Ollessaan paksu ja yhtenäinen pilvi merkittävästi vähentää maanpinnan saamaa 
säteilylämmitystä. Mikäli lyhytaaltoinen säteilylämmitys pilvessä on voimakasta, 
pilvikerroksen potentiaalilämpötila voi nousta suuremmaksi kuin alapuolisen 
rajakerroksen. Jos tuuli on heikko, pilvisen ja pilven alapuolisen rajakerroksen väliin 



 88

voi tällöin syntyä stabiili kerros, jolloin kerrokset eriytyvät. Kerrosten eriytymistä 
(decoupling) voi aiheuttaa myös voimakas sekoittuminen pilvikerroksen ja ylä-
inversion välillä. Kerrosten eriytyminen havaitaan usein auringon säteilyn 
vaikutuksesta päiväsaikaan, ja illansuussa kerrokset yhtyvät taas yhdeksi hyvin 
sekoittuneeksi rajakerrokseksi (Kuva 68). 
 

 
Kuva 68. Stratocumulus-peittoisen rajakerroksen mallitettu vuorokautinen kehitys 
keskileveysasteilla maan yllä. Päivällä havaitaan irtautuminen kahdeksi hyvin 
sekoittuneeksi kerrokseksi (Turton ja Nicholls, 1987). 
 
Turbulenttisen lämmönvuon pystyprofiiliin vaikuttavat monet tekijät: maanpinnan 
lämmitys, rajakerroksen ja yläinversion sekoittuminen, sekä pitkä- ja lyhytaaltoiset 
säteilylämmitykset pilvessä. Kuvassa 69 on esitetty eri mekanismien erillisiä ja 
yhdistettyjä vaikutuksia. Kuvassa on ns. kinemaattinen ekvivalentti-lämmönvuo 
(kinemaattinen lämmönvuo = H/(ρcp)), jossa potentiaalilämpötila on korvattu 
ekvivalentti-potentiaalilämpötilalla. Näin siinä tulee huomioiduksi myös sidotun 
lämmön osuus. Pystyprofiilien muoto riippuu oleellisesti siitä onko koko rajakerros 
hyvin sekoittunut vai ovatko pilvikerros ja alapuolinen kerros eriytyneet. 
Jälkimmäisessä tapauksessa maanpinnan lämmitys johtaa vain pilven alarajalle 
ulottuvaan lämmönvuohon. Pilven yläpinnan säteilyjäähtyminen aikaansaa 
turbulenttista sekoittumista ja siihen liittyvän ylöspäin suuntautuvan lämmönvuon. 
Eriytyneiden kerrosten tapauksessa se esiintyy vain pilvikerroksessa. Rajakerroksen 
yläosan ja yläinversion väliseen sekoittumiseen liittyvä lämmönvuo suuntautuu 
alaspäin (eli on negatiivinen), kun taas pilven alaosan pitkäaaltoinen säteilylämmitys 
ja pilven lyhytaaltoinen säteilylämmitys saavat aikaan ylöspäin suuntautuvan 
lämmönvuon. Ne esiintyvät vain pilvikerroksessa eivätkä siksi riipu siitä, onko 
pilvikerros eriytynyt alemmasta rajakerroksesta.  
 
Pilvettömässä rajakerroksessa vaikuttavat alustan lämmitys ja sekoittuminen 
yläinversion kanssa, ja lämmönvuon profiili on Kuvan 69f mukainen. Yöllisessä 
rajakerroksessa lämpimän alustan (esim. meren) yllä vaikuttavat lämmönvuo 
alustasta, pitkäaaltoiset säteilyvuot ja sekoittuminen yläinversion kanssa (Kuva 69g). 
Sen sijaan päivällä tilanteessa, jossa pilvi varjostaa maanpinnan niin tehokkaasti että 
lämmitystä alustasta ei esiinny ja jossa ei myöskään esiinny sekoittumista 
yläinversion kanssa, ainoastaan säteilyvoiden divergenssit määräävät turbulenttisen 
lämmönvuon profiilin, joka tällöin muodostuu Kuvan 69h mukaiseksi. Jos pilvikerros 
on eriytynyt alemmasta rajakerroksesta, päivällä tyypillinen lämmönvuon profiili on 
Kuvan 69i mukainen, jossa kaikki edellä kuvatut mekanismit vaikuttavat.  
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Kuva 69. Idealisoituja pilviin liittyviä prosesseja: (a) pinnan lämmityksestä aiheutuva kinemaattinen ekvivalentti-lämmönvuo '' ew θ  (jatkossa 
lyhyesti ’lämmönvuo’) (b) rajakerroksen ja yläinversion sekoittumiseen liittyvä lämmönvuo, (c) pilven huipun pitkäaaltoisen säteilyjäähtymisen 
aiheuttama turbulenttinen lämmönvuo, (d) pitkäaaltoisen säteilylämmityksen aiheuttama turbulenttinen lämmönvuo pilven alaosassa, ja (e) auringon 
säteilylämmityksen aiheuttama turbulenttinen lämmönvuo. Yhtenäinen viiva esittää voita hyvin sekoittuneessa ja katkoviiva eriytyneessä 
rajakerroksessa. Prosessien yhteisvaikutuksesta syntyvät turbulenttisen lämmönvuon profiilit seuraavissa tilanteissa: (f) pilvetön hyvin sekoittunut 
rajakerros, (g) inversiokerroksen kanssa sekoittuva yöllinen rajakerros lämpimällä alustalla, (h) rajakerros päivällä ilman pinnan lämmitystä ja 
sekoittumista yläinversion kanssa, ja (i) rajakerros päivällä tilanteessa, jossa pilvikerros ja pilven alapuolinen kerros ovat eriytyneet (Stull, 1988). 
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Tyypillisessä tilanteessa Sc-pilvi kattaa rajakerrosta, ja pilven ylärajalta alkaa 
inversiokerros. Tällöin pilven yläpinnan säteilyjäähtymisen suora vaikutus on 
inversiota vahvistava. Säteilyjäähtyminen saa kuitenkin aikaan turbulenttista 
sekoittumista rajakerroksessa, ja se voi edelleeen aiheuttaa sekoittumista raja-
kerroksen ja yläinversion välillä (entrainment). Tällöin inversio heikkenee, ja kun 
kuivempaa ja lämpimämpää inversiokerroksen ilmaa sekoittuu rajakerrokseen, myös 
haihdunta pilvipisaroista lisääntyy. Se puolestaan johtaa lisääntyvään jäähtymiseen 
pilven yläosassa, mikä edelleen tehostaa turbulenssia. Mekansimia on havainnollis-
tettu Kuvassa 70. Entrainment-prosessiin ja haihduntaan liittyvän positiivisen palaute-
efektin vuoksi inversion heikkeneminen on yleensä nettovaikutus, vaikka säteily-
jäähtymisen suora vaikutus onkin päinvastainen. Toisinaan palaute-efekti voi johtaa 
yhtenäisen Sc-peitteen hajoamiseen (Garratt, 1992).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 70. Pilven huipun säteilyjäähtymisen aikaansaamia prosesseja  
 
Cumulus-pilvet ovat rajakerroksen prosessien kannalta katsottuina Stratocumulusta 
monimutkaisempia, emmekä tarkastele niitä tällä kurssilla. Esimerkiksi Stull (1988) 
käsittelee rajakerroksen Cumulus-pilviä.  
 
 
6.2 Sumu 
 
Sumun esiintyminen määritellään näkyvyyden perusteella: sumussa näkyvyys on alle 
1 km. Näkyvyys onkin se sumun vaikutuksista, jolla on kaikkein konkreettisin 
käytännön merkitys mm. lento-, laiva- ja maaliikenteelle. Liikenteen kannalta sumu 
on ongelma, mutta sumusta on myös hyötyä. Esimerkiksi kasteluveden keruu sumusta 
on tärkeätä maanviljelykselle mm. Chilessä, Meksikossa ja Etelä-Afrikassa. 
 
Näkyvyyden kannalta pisaroiden konsentraatio on sumun tärkein ominaisuus. 
Näkyvyys on huonoin kun sumu koostuu suuresta konsentraatiosta pieniä pisaroita. 
Sumupisaroiden säteen on raportoitu vaihtelevan välillä 1 – 65 µm keskimääräisen 
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säteen ollessa yleensä 10-20 µm (Croft, 2002). Merellä sumu koostuu yleensä 
pienemmistä pisaroista kuin maan yllä, minkä vuoksi merisumuihin usein liittyy 
erityisen huono näkyvyys. 
 
Sumujen ennustaminen on vaikeata mm. seuraavista syistä: 
 
- sumun synty, kasvu ja hälveneminen riippuvat useiden fysikaalisten prosessien 
monimutkaisesta vuorovaikutuksesta. Prosesseja ovat säteily, turbulenssi, advektio ja 
mikrofysikaalinen pisaranmuodostus.  
- sumu esiintyy usein pieninä laikkuina, joiden koko on oleellisesti pienempi kuin 
ilmakehämallin hilaruutu. Data-assimilaation kannalta havaintoverkosto ei ole riittä-
vän tiheä kaikkien sumujen havaitsemiseen esim. merialueilla. Sumujen synnylle 
tärkeästä meren pintalämpötilastakaan ei usein ole riittävän tarkkaa tietoa.  
- sumukerroksen paksuus on usein pienempi kuin mallin alimman tason korkeus. 
- sumu esiintyy yleensä stabiilissa rajakerroksessa, jonka fysiikkaan liitty paljon 
huonosti tunnettuja piirteitä (kappale 2). 
 
On huomattava, että sumun synty ei välttämättä vaadi 100%:n suhteellista kosteutta, 
vaan voi tapahtua jo niinkin alhaisessa kuin 85%:n suhteellisessa kosteudessa (Croft, 
2002). Tämä on mahdollista, jos tiivistymisytimet ovat hygroskooppisia. Esimerkiksi 
merisuolakiteet ovat sellaisia, mikä tehostaa sumujen syntyä meren yllä.  
 
Syntymekanismiensa puolesta sumut voidaan jakaa seuraaviin tyyppeihin: säteily-
sumu, advektiosumu, rinnesumu, rintamasumu ja merisavu. Sumu siis syntyy kun 
suhteellinen kosteus nousee lähelle kyllästystilaa. Se voi aiheutua joko ilmamassan 
jäähtymisestä (säteily-, advektio- ja rinnesumut) tai ilman absoluuttisen kosteuden 
kasvusta (osa rintamasumuista ja merisavu). 
 
6.2.1 Säteilysumu 
 
Säteilysumu voi esiintyä olemukseltaan kahden tyyppisenä: (a) harvahkona usvana, 
joka on tiheintä maanpinnan lähellä ja harvenee vähitellen ylöspäin tai (b) hyvin 
sekoittuneena sumukerroksena, jolla on teräväpiirteinen yläraja. Maanpinnan 
negatiivinen säteilytase ja tuulen heikkous ovat perusedellytyksiä säteilysumun 
synnylle. 
 
Säteilysumun synty alkaa pinnan säteilyjäähtymisenä ja kasteen muodostuksena. 
Ilmasta pintaan suuntautuva lämmönvuo kylmentää alimpia ilmakerroksia ja ilmassa 
alkaa tiivistyä sumupisaroita. Kun ilma maanpinnan lähellä jäähtyy enemmän 
kastepisteen alapuolelle kuin ilma ylempänä, voi syntyä sumua, jossa nestemäisen 
veden pitoisuus on suurempi ala- kuin yläosissa. Tälläisella sumulla on diffuusi 
yläraja, ja koko kerros on usein hyvin ohut, vain 1-5 m. Sumu syntyy yleensä yöllä. 
Aamulla auringon säteilylämmitys voi tunkeutua sumun läpi, lämmittää maanpinnan 
ja haihduttaa sumun. Monin-Obukhov -teoria stabiilin tilanteen φ-funktioineen pätee 
sumukerroksessa ellei kerrostuneisuus ole hyvin stabiili (vrt. kappale 2.4). Sumun 
vesisisällön kasvaessa tiivistymislämmön vapautuminen kuitenkin heikentää Monin-
Obukhov -teorian pätevyyttä. 
 
Jos sumukerros paksuuntuu ja nestemäisen veden sisältö kasvaa riittävästi yön aikana, 
maanpinnan säteilyjäähtyminen vähenee. Pinta voi myös hieman lämmetä, jos 
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syvemmältä maasta johtuu lämpöä pinnalle. Yhä suurempi osa säteilyjäähtymisestä 
alkaa tapahtua maanpinnan sijasta sumukerroksen tiheimmistä osista. Sumusta tulee 
vähitellen niin paksu, että pitkäaaltoisen säteilyvuon divergenssi on suurempi lähellä 
sumukerroksen ylä- kuin alaosaa. Tällöin säteilyjäähtyminen aiheuttaa turbulenttista 
sekoittumista kylmän ilman vajotessa sekoittuen sumukerroksen läpi, samaan tapaan 
kuin pilven yläpinnan säteilyjäähtyminen aiheuttaa sekoittumista. Niinpä sumukerros 
tulee pystysuunnassa homogeenisemmaksi ja sille muodostuu selvä yläraja, mihin 
säteilyvuon divergenssi lokalisoituu. Hyvin sekoittunut sumukerros käyttäytyy Sc-
pilven tavoin, ja siinä esiintyy virtaussoluja, joiden horisontaalinen ulottuvuus on 2-3 
kertaa sumukerroksen paksuus.  
 
Kun säteilysumu on kehittynyt paksuksi kerrokseksi, kerroksen alaosissa voi tapahtua 
pisaroiden putoamista maahan ja haihduntaa pisaroista. Sen sijaan sumukerroksen 
yläosat kehittyvät edelleen säteilyjäähtymisen jatkuessa ja sumun kasvaessa ylöspäin. 
Niinpä sumu, jonka synty alunalkaen oli sensitiivinen paikallisen alustan olosuhteille, 
tulee myöhemmässä kehitysvaiheessaan riippumattomammaksi alustastaan. Heikko 
tuuli voi myös advektioda sumun kokonaan toisen tyyppiselle alustalle. Samoin 
sumupeitteen horisontaalinen rakenne, joka alunalkaen riippui alustan olosuhteista, 
tulee nyt riippuvaiseksi sumukerroksessa esiintyvistä heikoista virtaussoluista. 
Säteilysumun tiheys ja kerroksen paksuus riippuvat ennenkaikkea jäähtymisajan 
pituudesta, jäähtymisen voimakkuudesta ja saatavissa olevan kosteuden määrästä.  
 
Hyvin sekoittunut sumukerros voi säilyä aamulla pitkään, sillä suuri osa auringon 
säteilystä heijastuu sumun ylärajalta, jonka säteilyjäähtyminen voi tällöin jatkua 
päivälläkin. Säteilyn absorptio sumussa voi kuitenkin saada aikaan sumukerroksen 
nousun maanpinnasta, jolloin tällainen alunperin paksu sumu luokiteltaisiin St-
pilveksi (Stull, 1988). Sumu on usein horisontaalisesti epäyhtenäistä, ja auringon-
säteilyn absorptio maanpinnassa sumulaikkujen välissä voi edelleen tehostaa tätä 
epäyhtenäisyyttä. Tällöin maasta irtautuva sumu voi muuttua pilviksi. Kuva 71 esittää 
säteilysumun eri kehitysvaiheita. 
 
Sumun synty ja muuttuminen harvasta usvasta tiheäksi hyvin sekoittuneeksi 
sumukerrokseksi ja edelleen hälveneminen ovat vaikutusmekanismeilleen (tiivisty-
minen, säteilyn absorptio ja emissio, sumun huipun säteilyjäähtymisen aikaansaama 
turbulenssi) sensitiivisiä prosesseja. Niinpä säteilysumun synnyn ja hälvenemisen 
mallintaminen on vaikeata. 
 
Ilmamassan nopean jäähtymisen ja vähäisen sekoittumisen yhdistelmä on otollinen 
sumun synnylle. Niinpä alustan säteilyjäähtyminen todennäköisimmin johtaa sumun 
syntyyn silloin, kun alusta ja rajakerros ovat kosteita, taivas on pilvetön, 
kerrostuneisuus on stabiili, tuuli on heikko, ja alustan rosoisuus on pieni. Myös 
subsidenssi ylempänä ilmakehässä edesauttaa sumun syntyä, sillä tällöin ylemmät 
ilmakerrokset ovat yleensä kuivia, mikä tehostaa alustan ja rajakerroksen säteily-
jäähtymistä. Kuitenkin keskipäivällä yläpilvet edesauttavat sumun säilymistä, sillä ne 
vähentävät sumukerrokseen tulevaa lyhytaaltoista säteilyä. Sen sijaan jos pilvet ovat 
alhaalla, ne myös oleellisesti vähentävät sumun yläpinnan säteilyjäähtymistä.  
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Kuva 71. Sumukerrokset ja potentiaalilämpötilan profiilit kolmessa tilanteessa: (a) 
harvaa sumua, jossa nestemäisen veden pitoisuus vähenee korkeuden mukana, (b) 
tiheä hyvin sekoittunut sumu, ja (c) Stratocumulus-pilveksi noussut tiheä sumu. 
Pitkäaaltoiset nuolet kuvaavat pitkäaaltoista nettosäteilyä ja lyhytaaltoinen nuoli 
lyhytaaltoista nettosäteilyä (Stull, 1988). 
 
Sumujen esiintymistä voidaan tarkastella myös paikallisen mittakaavan näkökulmasta. 
Synoptisessa mittakaavassa korkeapaineen vallitessa tyypillisiä ovat maanpinnalle 
syntyvät säteilysumut. Sen sijaan matalapaine- ja rintamatilanteissa advektiosumut 
ovat yleisempiä. Mesoskaalan vaihtelut alustan ominaisuuksissa modifioivat 
synoptisten olosuhteiden vaikutusta, ja voivat myös tulla synoptisia olosuhteita 
tärkeämmiksi. Mikroskaalassa paikalliseen rajakerroksen tilaan vaikuttavat kasvilli-
suus ja rinteiden kaltevuus: esimerkiksi Suomen olosuhteissa säteilysumu syntyy 
tyypillisesti peltoaukealle, jossa säteilyjäähtyminen on esteettömintä ja jonne 
yöllisessä inversiotilanteessa ympäröiviltä rinteiltä valuu kylmää ilmaa.  
 
Kirkkaan ilman suora säteilyjäähtyminen on yleensä hidas prosessi, mutta se on 
merkittävä tekijä alueilla, joilla sumu on lähes pysyvää, esimerkiksi kylmän meren 
yllä.  
 
6.2.2 Advektiosumu 
 
Lämpimän ja kostean ilman advektio kylmemmän alustan ylle voi johtaa 
advektiosumun syntyyn, jossa siis sumu syntyy advektoituneen ilman jäähtyessä ja 
ilman kosteuden tiivistyessä. Tälläiset sumut ovat hyvin yleisiä rannikkoalueilla 
kylmien merivirtojen tai syvän veden kumpuamisalueiden yllä, esimerkiksi Etelä-
Amerikan ja Kalifornian länsirannikoilla. Monilla alueilla myös tuulikenttä ja meren 
pintalämpötila ovat melko vakioisia, mikä usein tekee advektiosumujen ennustamisen 
säteilysumuja helpommaksi. Sisäisen rajakerroksen kehittymisen ja ylipäätään 
stabiilin rajakerroksen dynamiikan onnistunut kuvaus on perusedellytys mallin-
tamiselle. Advektiosumuja syntyy keväällä myös lämpimän ilman virratessa järvien 
tai lumipeitteen ylle. 
 
Kun advektiosumu on syntynyt, sumun yläosan säteilyjäähtyminen voi lisätä 
sekoittumista ja tehdä sumukerroksen huipun teräväpiirteisemmäksi.  
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Tiheän, paksussa kerroksessa esiintyvän ja pitkäkestoisen sumun kannalta 
ihanteelliset olosuhteet ovat sellaiset, että alustan kosteusvarastot ovat 
rajoittamattomat (meri, lumi, tai märkä maa) ja alusta säilyy kylmänä (merellä suuri 
lämpökapasiteetti, lumella pintalämpötilan maksimi 0°C).  
 
6.2.3 Rinnesumu 
 
Ilmamassan pakotettu orografinen nosto voi johtaa rinnesumun syntyyn. Pitkään 
vallitseva suuren mittakaavan rinnettä ylöspäin suuntautuva synoptisen skaalan 
virtaus voi aiheuttaa sakean useiden päivien ajan esiintyvän rinnesumun laajoille 
alueille.  
 
Rinnesumut edustavat ilmiötä, jossa jäähtyminen kyllästystilaan tapahtuu vähitellen 
ilmamassan rinteen suunnassa kulkeman matkan suhteen. Sen sijaan säteilysumu 
syntyy tietylle paikalle mutta kehittyy ajan suhteen vähitellen.  
 
Heikko tuuli voi myös kuljettaa alunperin tasaiselle alustalle syntyneen sumun 
rinnettä ylös. Tällöin sumu voi joko tulla tiheämmäksi ja paksummaksi tai pudota 
sateena maahan. 
 
6.2.4 Rintamasumu 
 
Rintamasumuja on itse asiassa kolmea tyyppiä: ennen lämmintä rintamaa esiintyviä, 
kylmän rintaman jälkeen esiintyviä, ja rintaman ylitykseen liittyviä sumuja. Kaksi 
ensinmainittua sumua syntyvät sateen pudotessa kylmään stabiiliin ilmakerrokseen, 
jolloin voi esiintyä haihduntaa lämpimistä sadepisaroista ja kosteuden tiivistymistä 
sumuksi kylmässä ilmassa. 
 
Rintaman ylitykseen liittyvä sumu voi syntyä ilmamassojen sekoittuessa 
rajakerroksessa. Kyllästyskosteus riippuu lämpötilasta epälineaarisesti. Siksi kaksi 
kyllästymätöntä ilmamassaa voivat sekoittuessaan muodostaa kyllästyneen 
ilmamassan, jossa sumu tiivistyy. Todennäköisintä tämä on, kun ilmamassojen 
lämpötilaero on suuri ja lämmin ilma on lähellä kyllästystilaa. 
 
6.2.5 Merisavu 
 
Merisavu on tavallisinta kylmän ilman advektoituessa pienten avovesialueiden kuten 
railojen ylle. Sumu syntyy siis konvektiiviseen pintakerrokseen. Tällaisessa 
tilanteessa merestä siirtyy ilmaan lämpöä sekä havaittavan että sidotun lämmön 
muodossa. Kylmissä olosuhteissa H0 on yleensä suurempi kuin LE0, mutta H0:sta 
aiheutuva ilman lämpeneminen ei riitä pienentämään suhteellista kosteutta railojen 
yllä, vaan pienikin vesihöyryn vuo kylmään ilmaan johtaa helposti kyllästymiseen. 
Jos tuulen pyyhkäisymatka avoimen meren yllä on oleellisesti pidempi (kilometrien 
tai kymmenien kilometrien luokkaa), merisavu usein hälvenee, sillä konvektiivisen 
rajakerroksen kasvaessa entrainment-prosessi tuo kuivaa ilmaa myös pinnan lähelle. 
 
On huomattava, että vaikka merisavun synty edellyttää advektiota, syntymekanismi 
on kokonaan toinen kuin advektiosumussa, missä sumuksi tiivistyvä kosteus on 
peräisin advektoituvasta ilmamassasta eikä alustasta. Merisavu koostuu nestemäisistä 
vesipisaroista. Lämpötilan ollessa alle -30°C syntyy jääkidesumua. Siinä jääkiteet 
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ovat merisavupisaroita suurempia ollen paksuissa sumuissa halkaisijaltaa jopa 1.2 
mm. 
 
Sama mekanismi, joka aikaansaa merisavua voi erityisesti syksyllä aiheuttaa sumuja 
järvien ja jokien yllä, samoin kuin talvella voimakkaasti virtaavien avoimien jokien 
yllä. Samoin kesällä sateen jälkeen auringonsäteily voi lämmittää kostean maan 
saaden aikaan voimakasta haihduntaa ja tiivistymisen sumuksi pinnanläheiseen 
ilmaan, joka ei ole vielä ehtinyt lämmetä sateen jäljiltä. 
 
Mainitut sumujen syntymekanismit voivat vaikuttaa myös samanaikaisesti, kuten 
advektiosumun yhteydessä on todettu. Myös säteilysumu voi advektoitua 
syntyalueeltaan toisaalle. Subsidenssi yksin voi myös aiheuttaa sumua. Erityisesti 
valtamerillä korkeapainetilanteissa matala pilvi (yläraja alle 500 m:ssä) saattaa 
laskeutua meren pinnalle.  
 
 
 
7. Yhteenveto 
 
Kurssilla on käsitelty rajakerroksen olosuhteita ja ilmiöitä, joista kaikkia ei vielä 
erityisen hyvin tunneta, vaan ne muodostavat mielenkiintoisia haasteita tulevalle 
tutkimukselle. Hyvin stabiilin rajakerroksen prosesseja ei kunnolla ymmärretä 
teoreettisesti ja tarkkojen havaintojen teko on ongelmallista. Havaintojen tulkintaa 
vaikeuttavat teoreettisen ymmärryksen puute ja eri prosessien – erityisesti 
turbulenssin, gravitaatioaaltojen ja säteilyn – vuorovaikutus. Mahrtin (1999) mukaan 
stabiilin rajakerroksen perusfysiikan ja prosessien tuntemisessa ei ole odotettavissa 
nopeata edistystä. Olemassa olevan tiedon tarkempi ja perusteellisempi soveltaminen 
ilmakehämalleissa sattaa käsittääkseni kuitenkin johtaa käytännön edistykseen 
stabiilin rajakerroksen mallintamisessa. 
 
Rajakerros heterogeenisilla alustoilla on ongelma kahdesta syystä: ei ole olemassa 
teoriaa joka kuvaisi rajakerroksen rakennetta (kuten pystyprofiilien ja turbulenttisten 
voiden yhteyttä) heterogeenisen alustan yllä, ja ilmakehämallien hilamittakaavassa 
alusta on mantereilla lähes aina enemmän tai vähemmän heterogeeninen. 
Heterogeenisuuden mittakaava on tärkeä tekijä rajakerrosprosessien kannalta, ja sen 
huomioon ottaminen mallintamisessa on haasteellista. 
 
Tutkittaessa rajakerrosta talvella polaarisilla merialueilla stabiiliin rajakerrokseen ja 
heterogeeniseen alustaan liittyvät ongelmat yhdistyvät. Paikallinen konvektio railojen 
yllä muuten stabiilissa rajakerroksessa on ilmiö, jolla on vaikutusta sekä ilmakehälle, 
merijäälle että merelle. Napajäätiköiden sisäosissa alusta on sen sijaan suhteellisen 
homogeeninen, mutta stabiili rajakerros esiintyy kaltevalla alustalla, mikä tekee 
tilanteen monimutkaisemmaksi. Tällöin rajakerroksen vaikutus ilmakehälle on ehkäpä 
suurimmillaan, sillä synoptisen tilanteen sijasta rajakerrosilmiö, katabaattinen tuuli, 
yleensä kontrolloi pinnanläheistä tuulikenttää suurimmassa osassa Antarktiksen 
mannerjäätikköä. 
 
Rajakerros avoimen meren yllä on yleensä homogeeninen ja lähes neutraali, eli vapaa 
edelläkuvatuista ongelmista. Merellisen rajakerroksen tuntemista haittaa kuitenkin 
kaksi perusongelmaa: tarkkojen havaintojen vähyys ja turbulenttisten prosessien 
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monimutkaisuus nestemäisellä aaltoilevalla pinnalla. Jälkimmäiseen liittyy mm. 
ajoittain esiintyvä liikemäärän vuo mainingista ilmakehään sekä roiskepisaroiden 
suuri vaikutus sidotun ja havaittavan lämmön vaihtoon kovien tuulien vallitessa 
erityisesti lämpimien merien yllä.  
 
Rajakerroksen pilviin ja sumuun liittyy turbulenssin, säteilyn, faasimuutosten ja 
toisinaan myös advektion vuorovaikutus. Pilvillä on usein ratkaiseva merkitys 
rajakerroksen stabiilisuudelle, mutta merkitys vaihtelee leveyspiirin sekä vuoden- ja 
vuorokaudenajan mukaan. Vastaavasti rajakerroksen rakenne vuorovaikuttaa pilvien 
ja sumun syntyyn. 
 
Rajakerroksen perustutkimukseen liittyy vielä monia ajankohtaisia aiheita, joita emme 
ole tällä kurssilla käsitelleet. Niitä ovat mm. mallien hilamittakaavaa pienempien 
maanpinnan korkeuserojen vaikutus, kasvillisuuden ja rajakerroksen vuorovaikutus 
sekä rajakerros kaupungeissa.  
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