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K uusi päivää ennen Kiira-rajuilmaa Il-
matieteen laitoksen turvallisuussää-
päivystyksessä tulkitaan numeerisia 

sääennustemalleja. Ne antavat ensimmäisen 
signaalin siitä, että lämmin ja kostea ilmamas-
sa on saapumassa Suomeen. Saapuessaan se 
altistaisi osan maasta ukkossateille. 

Päivystävä meteorologi kiinnostuu tulevan 
säätilanteen merkeistä ja kirjaa ne samana päi-
vänä Luova-seurantaan. Se on verkkopalvelu, 
jolla turvallisuussääpäivystys tiedottaa sääil-
miöistä sisäisesti, mutta myös viranomaisille. 

Lämpimän ilmamassan saapuminen on 
vielä niin epävarmaa, että havainnosta ei teh-
dä yleistä ennustetta.

Liian aikaista ennustaa

Kaksi päivää myöhemmin lämpimän ja kos-
tean ilmamassan arvellaan saapuvan etelästä 
maan etelä- ja itäosiin. Samalla voimakkaiden 
ukkospilvien esiintyminen alkaa näyttää yhä 

todennäköisemmältä etenkin Baltiassa ja en-
nustetulla alueella Suomessa. 

Yltääkö ukkosille otollinen ilmamassa kun-
nolla Suomeen, oli ennustemallienkin mu-
kaan vielä kysymysmerkki. 

Säätilanteesta kerrotaan edelleen vain Luo-
va-seurannassa eikä erillistä Luova-tiedotetta 
tehdä.

”Meteorologit tietävät kokemuksesta, että 
4–5 päivän ukkospilviennusteisiin liittyy ta-
vanomaisesti erittäin suurta epävarmuutta”, 
turvallisuussääpäivystyksen meteorologi Paa-
vo Korpela sanoo.

Ehkä kesän rajuin ilma tulossa

Seuraavana päivänä, kolme päivää ennen ra-
juilmaa, voimakkaiden ukkospilvien kehitty-
minen näyttää entistä todennäköisemmältä. 
Myös ilmakehän voimakkaat ilmavirtaukset 
näyttävät suosivan ukkospilvien järjestäyty-
mistä ja voimakkaiden ukkospuuskien mah-

dollisuutta. Ilmakehässä on runsaasti vesihöy-
ryä, mikä puhuu meteorologeille myös rank-
kasateiden puolesta.

”Vastaavaa ilmamassaa ei aiemmin tänä ke-
sänä ole vielä Suomessa esiintynyt. Kyseessä 
on potentiaalisesti kesän tähän mennessä pa-
hin rajuilmapäivä”, Korpela kirjoittaa Luova-
seurantaan. 

Sää aiheuttaa vaaran

Torstaina, kaksi päivää ennen rajuilmaa, 
Korpela kirjoittaa ensimmäisen Luova-tie-
dotteen. Sen mukaan lauantaina sää tulee ai-
heuttamaan vaaraa säälle alttiissa toiminnas-
sa. Vaara-ajaksi Korpela ennustaa aamuyh-
deksästä yökolmeen. 

Aiempia ennusteita todennäköisempää on, 
että vaara-alueelle maan etelä- ja itäosiin saa-
puu lämpimän ja kostean ilman kieleke. Sen 
yhteydessä voi esiintyä erittäin voimakkaita 
ukkospilviä, jotka saattavat järjestäytyä isom-
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miksi ryppäiksi ja lopulta pitkiksi ukkospilvi-
nauhoiksi. Tiedotteen mukaan jopa 25 met-
riä sekunnissa eli 90 kilometriä tunnissa -voi-
makkuudella puhaltavat ukkospuuskat ja 30 
millimetriä tunnissa -sateet ovat mahdollisia. 
Ennusteeseen sisältyy silti epävarmuutta. Siksi 
vaaratasoa ei nosteta, vaikka tilanteessa näh-
dään jo mahdollisesti vakavampikin vaara.

Vaarataso nouse

Perjantaina kello 15 turvallisuussääpäivystys 
varoittaa edelleen 25 metriä sekunnissa pu-
haltavista ukkospuuskista ja rankkasateista. 
Varoituskartalla ne asettuvat Suomenlahdelle, 
Pohjois-Itämerelle, Saaristomerelle sekä etelä-
rannikon maakuntiin. 

Korpela nostaa toisessa Luova-tiedotteessa 
sääilmiön vaaratasoa. Lukija huomaa tämän 
heti tiedotteen pohjan väristä. Se on muuttu-
nut keltaisesta oranssiksi. 

Viranomaisille taustatietoineen välitetty 

viesti kiteytyy kolmeksi sanaksi: ”Säätilanne 
on vaarallinen.”

Illalla turvallisuussääpäivystyksen meteo-
rologi twiittaa varoituksen Helsinkiin lau-
antaina tuleville maratoonareille: ”A risk of 
strong t´storms on late Sat afternoon/eve-
ning hours near/ at #Helsinki; gusty winds, 
lightning and intense rain. #helsinkicityma-
rathon.”

Kiiran sisar riehuu Puolassa

Suomessa viisi päivää aiemmin havaittu ilma-
massa äityy perjantai-iltana Puolassa rajuksi 
ukkosmyrskyksi. Se riehuu tuhojälkien pe-
rusteella jopa voimakkuudella 40–50 metriä 
sekunnissa ja syöksee viiden senttimetrin ko-
koisia rakeita. Voimakkaat syöksyvirtaukset 
vaativat jopa ihmishenkiä. 

Turvallisuussääpäivystyksen yövuoro kor-
jaa lauantain ennusteen koskemaan myös 
pohjoisempia alueita. Se, miten ukkossää 

lopulta leviää, riippuu siitä, miten Etelä-Itä-
meren yllä oleva lämpömassa alkaa liikkua, 
ja missä tarkkaan ottaen ukkospilvet alkavat 
kehittyä. 

Puolassa riehuva myrsky kuolee Itämerelle, 
mutta lämmin ja kostea ilmamassa jatkaa lii-
kettään kohti Suomea. Lauantaiaamuna puoli 
kahdeksan aikaan satelliittikuvista nähdään, 
kuinka Puolan rajuilman jäänteet saapuvat 
pilvipyörteenä Suomen lounaisrannikolle. 

”Meteorologit seuraavat pilvipyörrettä sil-
mä kovana. Nimittäin joskus kookkaan rajuil-
man jäänteet toimivat uuden ukkospilvikehi-
tyksen käynnistäjänä, mutta tällä kertaa niin 
ei käynyt. Puolan rajuilman jäänteet kulkeu-

↑ Kiiran runsaimmin salamoiva osa osui 
verrattain pieneen osaan maata. Sateen 
ohitettua salamointi jatkui vielä pitkään idän 
suunnassa. Mikael Rantalainen kuvasi sala-
man Tuomiokirkon takana Hotelli Tornista 
Helsingissä.
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tuvat Etelä-Suomen yli koilliseen”, Korpela 
sanoo.

Turvallisuussääpäivystyksen puhelimet 
soivat. Eri tahot utelevat Puolan tapahtumis-
ta ja siitä, mitä Suomessa tulee tapahtumaan.

Toimittajat käyvät kuumana

Rajuilmapäivän aamuna turvallisuuspäivys-
tyksestä pidetään viranomaisten, sähköyhtiöi-
den ja muiden yhteistyökumppanien video-
sääbriefaus. Helsingin pelastuslaitoksella on 
teknisiä ongelmia eikä se voi osallistua. Me-
teorologi soittaa pelastuslaitokselle erikseen 
ja välittää briefin tiedot, sillä rajuilma tulee 
koskemaan myös pääkaupunkia. 

Puoliltapäivin toimittajat käyvät jo kuumi-
na. He tivaavat: missä luvattu ukkonen viipyy? 
Meteorologien näkökulmasta oli kuitenkin 
selvää, että Suomessa ukkostaisi vasta myö-
hään iltapäivällä tai illalla.

”Itämereltä lähestyvän säärintaman yhtey-
teen ennakoitu voimakas ukkospilvikehitys 
antoi odottaa itseään kauemmin kuin piti. 
Meteorologitkin odottivat kärsimättömänä 
tilanteen käynnistymistä, koska ukkospil vien 
kehityttyä on helpompi ennakoida tulevaa, 
tarkentaa vaara-aluetta sekä arvioida ukkos-
puuskien ja rankkasateiden mahdollisuutta.”

Yhdeltä iltapäivällä viranomaisille päivite-

tään kolmas Luova-tiedote. Se kertoo säätilan-
teen olevan vaarallinen myöhäisiltapäivän ja 
illan aikana Varsinais-Suomesta Pohjois-Sa-
voon ulottuvalla alueella. Luvassa on myös 
rajua salamointia ja voimakkaita ukkospuus-
kia, joiden mahdollisuus on suurin alueen 
eteläosassa.

”Toiveissa oli, että kolmanteen päivityk-
seen mennessä ukkostilanne olisi ollut jo edes 
osittain käynnissä, että olisi voitu antaa aiem-
paa tarkempia ennusteita.” 

Ukkoskimppu saapuu 
Suomenlahdelle 

Iltapäiväkahdelta, pian sen jälkeen, kun kol-
mas Luova-tiedote on annettu, alkaa tapah-
tua. Rajuilma saa alkunsa Gotlannin ja Lat-
vian merialueella yhdestä kahteen tuntia myö-
hemmin ja noin 150 kilometriä idempänä kuin 
yksikään säämalli oli osannut ennakoida. Uk-
kospilvet alkavat kehittyä nopeasti.

Puoli neljän aikaan Länsi-Latvian niemi-
maalla ja sen merialueella muodostuu ”uk-
koskimppu”, joka kasvaa erittäin rajusti. Se 
liikkuu nopeasti koilliseen kohti Saarenmaa-
ta ja Suomea. 

Neljän aikaan ukkosalue kasvaa edelleen ja 
lisää vauhtiaan. Se pyyhältää Hiidenmaan yli 
vartissa. Meteorologeille ukkospilviryppään 

kiihtyvä liikenopeus kertoo siitä, että voi-
makkaita ukkospuuskia ilmaantuu todennä-
köisemmin. 

Helle muuttuu rajuilmaksi

Helsinki on juuri saanut kesän ensimmäisen 
hellepäivänsä, Malmilla on mitattu +25,2 °C. 
Yksi meteorologeista alkaa sovitusti seurata 
pelkästään ukkossysteemin tuloa.

Ennen iltaviittä tutkalta varmistuu, että uk-
kosrintama saapuu kohti Suomea ja sillä on 
nopeutta 70–80 kilometriä tunnissa. Säätut-
kalla mitattujen kaikujen perusteella arvioi-
daan, että rajuilman yhteydessä sataa 1,5–3,5 
millimetrin kokoisia rakeita.

Uusi videosääbriefaus pidetään kello 17.15. 
Mediapuhelin hiljennetään briefauksen ajak-
si. Samalla yksi meteorologeista kirjoittaa jat-
kuvasti rutiiniennusteita, sillä deadlinet lähes-
tyvät.

Kuudelta illalla Luova-tiedote päivitetään 
vielä kerran. Tiedotteessa kerrotaan ukkos-
kuuroista, jotka saattavat järjestäytyä lounais-
koillis-suuntaiseksi nauhaksi, joka liikkuu il-
lan aikana vaara-aluetta pitkin itään. Ukkos-
pilviryppäiden arvioidaan saapuvan pääkau-
punkiseudulle kello 18–21 ja maan kaakkois-
osaan kello 21–24. 
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↑ Myrsky kaatoi puita pihapiireistä Kymenlaaksossa. Pohjoisen alueen palokunnat joutuivat rajuilman jälkien raivaustöissä suurelle rasitukselle.

Yltääkö ukkosille otollinen ilmamassa kunnolla Suomeen,  
oli ennustemallienkin mukaan vielä kysymysmerkki. 


