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Sääkysymyksiä 
1. Lue seuraava säätiedotus ja vastaa kysymyksiin. 

Säätiedotus merenkulkijoille 6.9.2016 klo 6 

Kovan tuulen varoitus: 
Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeri, Saaristomeri ja Selkämeri: 
Lounaistuulta illasta tai yöstä alkaen 14 m/s. 

Huomautus veneilijöille: 
Suomenlahden itäosa, Ahvenanmeri ja Merenkurkku: 
Lounaistuulta illasta tai yöstä alkaen 12 m/s. 

Perämeri: 

Etelätuulta illasta tai yöstä alkaen 12 m/s. 

Aallokkovaroitus: 

Suomenlahden länsiosassa, Pohjois-Itämerellä ja Selkämerellä esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa 

merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. 

Suomen yllä oleva korkeapaineen selänne väistyy itään. Laaja matalapaineen saapuu lännestä 

Norjanmerelle. 

Odotettavissa huomisaamuun asti: 
Suomenlahti: 
Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 m/s. Päivällä voimistuvaa lännen ja lounaan välistä tuulta, illasta 
alkaen 8-12 m/s, yöllä Suomenlahden länsiosassa ylimmillään 14 m/s. Hyvä näkyvyys. 

Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri ja Merenkurkku: 

Tuuli kääntyy ja on enimmäkseen lounaanpuoleista, aamupäivällä 5-9 m/s. Päivällä tuuli voimistuu, illalla 

9-12, yöstä alkaen Pohjois-Itämerellä, Saaristomerellä sekä Selkämerellä ylimmillään 14 m/s. Hyvä 

näkyvyys, yöllä joitakin sadekuuroja. 

Perämeri: 

Lounaistuulta, Perämeren pohjoisosassa kaakkoistuulta, 5-9 m/s. Iltapäivällä tuuli kääntyy etelän 

puolelle sekä voimistuu vähän, illasta alkaen 8-12 m/s. Hyvä näkyvyys, illalla lännestä ajoittain sadetta. 

Saimaa: 

Lännenpuoleista tuulta 2-6 m/s. Myöhemmin illalla tuuli kääntyy etelään sekä voimistuu vähän, yöstä 

alkaen 4-8 m/s. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. 

a. Aallokkovaroituksessa yllä sanotaan että merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 m. Mikä voi olla 

yksittäisten aaltojen korkeus? 

b. Mitä hyvä näkyvyys tarkoittaa (kuinka pitkälle voi nähdä)? 

c. Kuinka pitkäksi aikaa sääennuste annetaan? 

 

2. Tuulivaroitukset. 

a. Milloin annetaan huomautus veneilijöille? 

b. Milloin annetaan kovan tuulen varoitus veneilijöille? 

3. Näkyvyys. 
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a. Mikä on näkyvyys, kun sääennuste lupaa sumua? 

b. Mikä on kohtalainen näkyvyys? 

4. Katso seuraavaa sääkarttaa (11.9.2016 klo 16:20) ja vastaa kysymyksiin. 

 

a. Mikä on tuulen suunta Suomen länsi-rannikolla? 

b. Millainen on tuulen voimakkuus Itä-Suomessa? Perustele. 

 

5. Mihin suuntaan tuuli kiertää pohjoisella pallonpuoliskolla 

a. matalapainetta 

b. korkeapainetta 

 

6. Mitkä paikalliset tekijät vaikuttavat tuulen nopeuteen? 

 

7. Miten tuulen nopeus mitataan sääennusteisiin? 
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8. Miten ilmanpaine on merkitty sääkarttaan? 

 

9. Mitä ilmanpaineen nopea muutos tarkoittaa? 

 

 

10. Miten syntyy 

a. merituuli 

b. maatuuli 

 

11. Miten voit itse päätellä, missä päin on matalapaine ja missä korkeapaine sijannistasi? 

 

12. Miten esteet (kuten korkea saari) vaikuttaa tuulen suuntaan ja voimakkuuteen? 

 

 

13. Mistä voit päätellä tuulen voimakkuuden (ts. onko tuuli kevyttä tai voimakasta) sääkartalla? 

 

14. Mikä on NAVTEX? 

 

 

15.  Mistä eri lähteistä voit saada tietoa säätietoja?  Arvioi niiden luotettavuutta. 


