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Linnunradan galaktinen keskus                               

ja sen eteerisen laadun määrittäminen  (2013) 

 

Jaana Koverola 

 

Emme ehkä tule aivan helposti ajatelleeksi, että oman galaksimme, Linnunradan 
keskuksella, jota lyhyemmin kutsumme Galaktiseksi keskukseksi, olisi jotain 
tekemistä päivittäisen sään kanssa. Olemme jo tottuneet ajatukseen, että 
aurinkokuntamme planeetat vaikuttavat Maan ilmakehän tapahtumiin, mutta että 
myös Galaktinen keskus osallistuisi säänmuodostukseen, on ajatuksena ehkä 
vieraampi. Keskus sijaitsee Maasta katsottuna Skorpionin ja Jousimiehen tähdistöjen 
rajalla, eikä kyseinen osa Linnunrataa näy Suomessa. 

Galaktisen keskuksen säävaikutusten seuraaminen ei ole aina helppoa, koska 
vaikutukset saattavat hukkua lukuisten muiden vaikutusten joukkoon, vaikka 
seuraisimme sääpartituuria1 tarkastikin. Vaikutusten erottamiseksi meidän tuleekin 
tietää mikä on Galaktisen keskuksen oma eteerinen laatu2, kuten jo tunnemme 
aurinkokuntamme planeettojen3 ja kääpiöplaneettojen4 sekä itse Auringon eteeriset 
laadut.  Niiden me tiedämme vaikuttavan päivittäiseen säähämme.  

Muistamme, että Auringon eteerinen laatu on maaelementti.3 Galaktista keskusta 
kutsutaan joissakin kirjoituksissa Keskusauringoksi5. Mikäli valitsemme  myös 
Keskusauringon hypoteettiseksi eteeriseksi laaduksi maaelementin, pitäisi sillä siinä 
tapauksessa olla kylmentävä vaikutus säähän, se aiheuttaisi aika ajoin myös sateita, 
ja erikoisen kylmentävästi se vaikuttaisi yhdessä valoelementin kanssa, varsinkin 
öisin. Voimakkaimmat vaikutuksensa Suomessa sillä pitäisi olla Lapissa ja 
Kuusamossa ja ennen kaikkea talvella.6-7 Onko näin? 

 

Auringon ja Galaktisen keskuksen konjunktio 

Aloitamme vertailumme Auringon ja Galaktisen keskuksen konjunktiosta.10 Miltä 
tämä ajankohta näyttää Ilmatieteen laitoksen Ilmastokatsauksen lämpökäyrällä 
Sodankylässä ja Kuusamossa joulukuussa 2012?8  

Kuvassa 1 näemme Sodankylän ja Kuusamon lisäksi eteläisempienkin havainto-
asemien lämpökäyrät. Aurinko tavoittaa Maasta katsottuna Galaktisen keskuksen 
sideerisen asteluvun 18. päivänä joulukuuta, mutta vaikutus voi tuntua useammankin 
päivän ajan tarkan hetken molemmin puolin, jos muita voimakkaita tekijöitä ei ole 
aivan äärellä. Huomaamme kuvasta, että mitä pohjoisemmaksi siirrytään, sitä 
jyrkempi on kylmä pudotus lämpökäyrässä, kunnes Jäämeren rannalla Utsjoella 
veden tasoittava vaikutus nostaa käyrää taas kohti keskimääräisempiä arvoja. 
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Kuva 1.  Auringon ja Galaktisen keskuksen konjunktio 18. joulukuuta 2012                   Sääpartituuri                    

 

Entä onko tuo vaikutus varmasti juuri Auringon ja Galaktisen 
keskuksen konjunktion aiheuttama? Näemme joulukuun 
sääpartituurista1, että samana päivänä ei ole muita kovin 
voimakkaasti kylmentäviä tekijöitä, pikemminkin lämmittäviä 
vesi- ja lämpökonstellaatioita. Edellisenä yönä Kuu on tosin 
tehnyt nopean ja kylmän maa-valo-siirtymän ja lisäksi Venus on 
edellisenä päivänä ollut neliössä kääpiöplaneetta 2007OR10:n 
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(”Snow White”) kanssa, mikä valovaikutus on varmasti 
kylmentänyt yötä. Ne ovat aloittaneet lämpöpudotuksen, jota 
ilmeisesti Auringon ja Galaktisen keskuksen konjunktio jatkaa. 
Lisää esimerkkejä tarvitaan kuitenkin vielä tarkasteltavaksi. 

 

Venuksen ja Galaktisen keskuksen kvintiili    

Marraskuun 9.-10. päivinä 2012 valoelementin planeetta 
Venus tekee kvintiiliä (72o) Galaktisen keskuksen kanssa, ja 
tämän pitäisi nyt kylmentää säätä voimakkaasti (maa-valo-
yhdistelmä9). Galaktisella keskuksella ei ole muita 
konstellaatioita aivan äärellä. Edeltäviä kylmiä 
konstellaatioita ovat Venuksen ja Jupiterin trigoni10 (120o) 

maaelementin alueella (maa-valo-yhdistelmä) sekä Quaoarin 
ja Auringon puolikvintiili (36o), jota kuitenkin   Marsin 
vesikonjunktio lieventää. Sen sijaan seuraavana päivänä 
Venus tekee 135 asteen kulmaa kääpiöplaneetta 2007OR10:n 
kanssa,  millä on voimakas valovaikutus.  

Huomaamme kuvasta 2, että kylmentävä vaikutus näkyy 
minimilämpötiloissa erityisesti Lapissa ja Kuusamossa, mutta 
jossain määrin etelämmässäkin.11 

Ilmatieteen laitoksen Ilmastokatsaus sanoo marraskuusta 
2012 seuraavasti: 

”Marraskuu oli koko maassa tavanomaista lauhempi ja maan 
pohjoisosissa tavanomaista sateisempi. Sen sijaan maan 
länsiosassa oli selvästi tavanomaista vähäsateisempaa. 

- - - - Syvenevä matalapaine liikkui 6. päivänä maan 
kaakkoisosan yli koilliseen, ja sen yhteydessä saatiin maan 
etelä- ja itäosassa sadetta, joka tuli osaksi lumena. Tämän 
jälkeen suursäätila muuttui ja luoteesta levisi kuivempaa ja 
kylmempää ilmaa. Päivälämpötila jäi maan keski- ja 
pohjoisosassa nollan alapuolelle. Kymmenennen päivän 
tienoilla liikkui korkeapaineenselänne maamme yli itään, ja 
sen jälkeen alkoi uudelleen lauhaa ilmaa virrata lounaasta.” 
12 

Edellisen lainauksen alleviivatun kohdan kylmyyden voi 
katsoa Galaktisen keskuksen ja Venuksen aiheuttamaksi, ja 
korkeapaineenselänteen liittyvän sen jälkeisiin  
valovaikutuksiin.  

Kuitenkin Venuksen ja Jupiterin trigoni jäi vielä 
askarruttamaan. Miten suuri osuus sen maa-valo-
vaikutuksella oli kylmenemiseen? Voimme verrata esimerkki-
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tapaustamme seuraavaan vastaavaan trigoniin, joka löytyy vuoden 2013 helmikuun 
sääpartituurista 7. päivän kohdalta13. Venus ja Jupiter sijaitsevat siinä edelleen 
maaelementin alueella kumpikin. (Kuva 3) 

 

Kuva 2.  Venuksen ja Galaktisen keskuksen kvintiili (72o)  9.-10. marraskuuta 2012 
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Arvioitaessa marraskuun trigonin vaikutusta huomataan, että marraskuussa 
päivälämpötilat alenevat Sodankylässä ja Kuusamossa n. viisi astetta kumpikin, 
samoin helmikuussa Sodankylässä. Helmikuun yölämpötila alenee Sodankylässä 
runsaan kymmenen astetta,  mikä voisi olla trigonin osuus myös marraskuussa, ja 
silloin loppuosa pudotuksesta jäisi Galaktisen keskuksen vaikutukseksi. Lähtötilanne 

Kuva 3.  Venuksen ja Jupiterin trigoni (120o)  7. helmikuuta 2013  (keltainen)  sekä  

Auringon ja Galaktisen keskuksen kvintiili (72o)   27.-28. helmikuuta 2013  (violetti) 14 
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on helmikuussa vain erilainen, koska erityisesti Venuksen ja Auringon maa-valo-
siirtymät aiheuttavat Lappiin pakkasjakson kuukauden alkupuolelle.13  

Helmikuun 27. päivänä Aurinko ja Galaktinen keskus tekevät kvintiiliä keskenään, ja 
tämän kylmentävä vaikutus näkyy jälleen paremmin pohjoisemmilla 
havaintoasemilla.14 

 

Esimerkkejä vuoden 2007 eri kuukausilta 

Seuraavassa on kerätty vuoden 2007 Ilmastokatsauksista selkeimpiä esimerkkejä 
Galaktisen keskuksen konstellaatioiden vaikutuksista eri kuukausina. Niissä kannattaa 
huomioida suuri ero Lapin talvi- ja kesäajan vaikutuksissa, mikä johtuu auringon 
pitkään jatkuvasta poissaolosta tai läsnäolosta. Kesäaikana valokonstellaatioissa 
auringon lämmittävä vaikutus näkyy voimakkaana ja talvella vastaavasti sään 
kirkkaus kiristää pakkasta. 

 

 

 

 

 

 

 

Tammikuun 2007 Kuvista huomaamme, että Galaktisen keskuksen ja Venuksen 
puolikvintiili (36o) 6.-7. päivinä kylmentää säätä huomattavasti, ja samoin tekee Erisin 
kohdalla voimakas maa-valo-yhdistelmä 10.-11. päivinä, ja jota puolestaan Marsin ja 
Galaktisen keskuksen vesikonjunktio seuraavaksi lieventää. Auringon puolikvintiili 23. 
pnä aiheuttaa myös huomattavaa kylmyyttä. Sen sijaan lämpökonstellaatiot nostavat 
käyrää nopeasti ylöspäin.  

Seuraavassa helmikuun 2007 käyrässä nähdään jälleen maa- ja valokonstellaatioiden 
lämpötilaa pudottava ja lämpökonstellaatioiden nostava vaikutus. 
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Seuraavissa kesäkuun ja heinäkuun 2007 kaavioissa näkyy selkeästi kesän 
valokonstellaatioiden lämmittävä vaikutus. Vesikonstellaatioiden pilvisyys puolestaan 
laskee kesällä lämpötilaa, kun taas talvella pilvisyys lauhduttaa pakkasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lämpökäyriä kannattaa verrata myös kokonaisiin sääpartituureihin osoitteessa  
www.quintile72.net/200706.htm . Silloin näkyvät muutkin lämpötilaan vaikuttavat 
tekijät, eli Pohjois- ja Koillis-Suomessa erityisesti maaelementin kääpiöplaneetat 
Sedna, Haumea ja Quaoar sekä myös Aurinko. Eri elementtien kohdalla kannattaa 
muistaa myös niiden ensisijaiset vaikutusalueet.7 

http://www.quintile72.net/200706.htm
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Otamme vielä muutaman hieman erikoisemman esimerkin vuoden 2011 
tammikuulta ja kierrämme myös maapallon eri puolille. 

 

Ensin kylmää, sitten märkää tammikuussa 2011 

Vuoden 2011 tammikuun sääpartituurissa on alussa hyvin voimakas valojakso. 
Valoplaneetat Uranus ja Jupiter tekevät neliötä (90o) Galaktisen keskuksen kanssa ja 
lisäksi Venus lievää 30 asteen kulmaa. Samaan aikaan kyseisillä planeetoilla on useita 
muitakin valokonstellaatioita, jotka näkyvät partituurin yläosassa. Tämän jälkeen 
alkaa sadejakso. Neptunus ja Galaktinen keskus tekevät voimakasta 60 asteen 
sadekulmaa ja  Mars lievempää sadekulmaa. Myös Merkurius konjunktiollaan 
vaikuttaa matalapaineen suuntaan (sääpartituuri on suurempana seuraavalla sivulla). 

 

  

 

 

Mainitulla sadejaksolla esiintyy myös useita muita maa- ja vesiplaneetojen  

konstellaatioita, jotka ilman muuta ovat myös osaltaan aiheuttamassa runsaita ja 

voimakkaita sateita. Vertailtaessa päiviä vahvistuu kuitenkin myös Galaktisen 

keskuksen ja Neptunuksen sekstiilin osuus sateiden valtavaan määrään. 



9 

 

llmatieteen laitoksen Ilmastokatsaus kertoo tammikuun 2011 numerossaan 
säätapahtumista maailmalla mm. seuraavaa (alleviivaukset J.K.): 

”Pohjolassa vaihtelevaa talvisäätä 

Tammikuu oli Pohjolassa pääosin vähän tavanomaista lauhempi. Norjan ja Ruotsin 
keskiosissa ja osassa Etelä-Norjaa poikkeama oli +3…+4 oC. Kireimmät pakkaset 

havaittiin toisaalta kuun 5. päivänä, jolloin 
Ruotsin Lapissa (Nikkaluokta) mitattiin           
X-38,7 oC sekä 15. päivänä, jolloin Norjan 
Ruijassa (Karasjok) mitattiin -36,6 oC (Vrt. 
Utsjoen Kevojärvi -37,0 oC.  - - - -    

Aasiassa suuria lämpötilapoikkeamia  

Siperian keskiosissa tavallista kylmemmän 
ilmamassan alue oli suppeampi kuin 
joulukuussa ja oli siirtynyt osittain Kiinan 
puolelle sekä Korean niemimaalle ja Japaniin. 
Poikkeamat olivat jopa -8 asteen luokkaa. 
Huomattavan lämmintä oli Pohjois- ja Itä-
Siperiassa. Siitä huolimatta lämpötila laski 6. 
päivänä Oimjakonissa -61,2 asteeseen.  
Voidaan mainita myös Intiassa kuukauden 
alussa sattunut kylmä jakso, jolloin Jammun 
ja Kashmirin osavaltiossa mitattiin -24 oC.” 15    

Intian osalta kylmenemiseen lienee  
vaikuttanut voimakkaasti myös Auringon 
kvintiili Jupiterin sekä Uranuksen kanssa, 
koska Auringon sijainti lämpöelementin 
alueella ohjaa vaikutuksia etelään.7 

Sitten siirrymme sadejaksoon:  

”Rankkasateita eri puolilla eteläistä 

pallonpuoliskoa 

Etelä-Amerikan merkittävin säätapahtuma oli 

Brasilian eteläosien rankkasateet, jotka 

alkoivat kuun 6. päivänä. Kymmeneen 

vuoteen pahimmat tulvat ja maanvyörymät 

jättivät jälkeensä yli 800 kuolonuhria. 

Rankimmat sateet tulivat 11. ja 12. päivinä 

Rio de Janeiron pohjoispuolella, kun 

muutamassa tunnissa satoi noin 300 mm.- - -” 

Ja vähän aiemmin: 

”Pohjois-Amerikassa talvimyrskyjä 
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- - - Maininnan ansaitsee 9.-13. päivänä eteläisissä ja itäisissä osissa maata  

[Yhdysvallat] vaikuttanut talvimyrsky. Myrskyn jälkeen Floridaa lukuunottamatta 

kaikissa osavaltioissa maa oli ainakin osittain lumen peitossa (71% maan pinta-

alasta). Suurin lumenkertymä, 51 cm mitattiin Pohjois-Karolinassa (Bakersville).” 15  

 

Lumisateiden esiintyminen noinkin laajoilla alueilla Yhdysvaltoja mainitun sadejakson 

aikana selittyy sillä, että maa- ja vesikonstellaatioita tekivät niin monet eri planeetat. 

Niiden erilaiset eteeriset ominaislaadut aiheuttivat sen, että myös eri alueiden 

erilaiset vastaanottavat laadut saivat osansa maa- ja vesielementin vaikutuksista. 

Kuitenkin suurin lumenkertymä satoi Appalakkien vuoristoalueella Bakersvillessä 

maaelementin vaikutuspiirissä. 

 

Ilmakehäluotaukset (Lisäys 2014) 

Myös Brasiliassa Rio de Janeiron pohjoispuolella maa on vuoristoista. Alue sijaitsee 

lisäksi Etelä-Amerikan valoalueen reunamilla7 (maa-valo-yhdistelmä), joten 

Galaktisella keskuksella pitäisi olla kylmentävä vaikutus sielläkin.  

 

Wyomingin yliopisto on koonnut ilmakehäluotauksia kattavasti maapallon eri puolilta16  

ja Rio de Janeiron pohjoispuolella sijaitsevan Belo Horizonten kaupungin lentokenttä 

Confis on yksi luotauspisteistä. Sen luotaustietoja on kerätty tammikuun 2011 

sääpartituuriin, esim. ’Precipitable water [mm] for entire sounding’. Suomennettuna 

se tarkoittaa suurin piirtein luotauksessa havaittua kosteutta vesimääränä  jos se 

sataisi alas, mikä on eri asia kuin varsinainen mitattu sademäärä.  

 

Huomaamme, että vesikäyrässä (kuva alla) on kolme huippukohtaa: kuukauden alku 

voimakkaiden valokonstellaatioiden aikana, toisena Galaktisen keskuksen ja 

Neptunuksen sekstiilin toinen päivä 11. tammikuuta, sekä kolmantena sen jälkeisten 

muiden maa- ja vesikonstellaatioiden sekä myös Merkuriuksen lämpökvintiilin 

vaikutukset 14.-15. tammikuuta.  

 

Kuukauden alun vesimäärä ilmakehässä Galaktisen keskuksen valokonstellaatioiden 

aikana voi herättää kummastusta. Jos Galaktinen keskus edustaisi valoelementtiä, 

sillä olisi varmasti voimakas kuivattava vaikutus säähän ja käyrä notkahtaisi alaspäin 

siitä huolimatta, että ajankohta pitää sisällään myös useita vesikonstellaatioita. 

Kuitenkin maaelementti Galaktisen keskuksen eteerisenä ominaislaatuna aiheuttaa 

yhdessä valoelementin kanssa ennen kaikkea kylmyyttä, mikä tiivistää ilmassa 

olevaa kosteutta ja tämä näkyy käyrässä. Varsinaiset rankkasateet alkoivat 

valokonstellaatioiden jälkeen kuudentena tammikuuta. 

 

Vesikonstellaatioiden aiheuttamat sateet syntyvät yleensä merellä, josta sadealue 

siirtyy sitten mantereelle. Näin ollen sateilla saattaa olla päivän tai parin viive 

saapuessaan mantereella sijaitsevaan tarkkailupisteeseen. 

 

Käyrät on laadittu päivällä klo 12 tehdyistä luotauksista, koska keskiyön 

luotaustiedoissa oli paljon aukkoja. Tiedossa olevat yöluotausten arvot on kuitenkin 

merkitty kaavioihin mustilla pisteillä (00Z). 
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           Veden määrä Confisin lentokentän ilmakehäluotauksissa Brasiliassa tammikuussa 2011 

 

Lämpötila painepinnalla 250 hPa 

Painepinta 250 hPa (hehtopascallia) tarkoittaa noin 11 kilometrin korkeutta. Tällä 

korkeudella kosmisten vaikutusten on ajateltu erottuvan selvemmin kuin lähempänä 

maanpintaa, jossa maan lämpösäteily sekä paikalliset pinnanmuodot pääsevät 

aiheuttamaan omia vaikutuksiaan mm. lämpötilaan.  

Huomionarvoista alla olevassa lämpökäyrässä on 10. päivän vastaisen yön 

lämpötilan nopea nousu (rengastettuna). Se näyttää aiheutuneen ennen kaikkea 

Galaktisen keskuksen ja Neptunuksen sadesekstiilistä. 

Vertailun vuoksi on laadittu käyrä myös toisesta luotauspisteestä, jonka ympäristö on 

mahdollisimman samantapaista eli vuoristoista. Siinä erottuu vastaava nousu 

lievempänä yhdeksännen päivän puolella yöllä ja kymmenennen puolella päivällä. 

Galaktisen keskuksen ja Auringon kylmentävä puolikvintiili (36o) 23. päivänä erottuu 

molemmissa luotauksissa hyvin. 
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Lämpötila painepinnalla 250 hPa Confisin lentokentän ilmakehäluotauksissa 

Brasiliassa tammikuussa 2011   

Lämpötila painepinnalla 250 hPa pääkaupunki Brasílian lentokentän 

ilmakehäluotauksissa tammikuussa 2011. 
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Tropopaussin sijainti painepinnoilla 

Mielenkiinnosta on haluttu vielä tutkia miten tropopaussi käyttäytyy verrattuna 

tammikuun 2011 sääpartituurin tapahtumiin.  

 

Tropopaussi on ilmakehän alimman osan, troposfäärin, ja sen yläpuolella sijaitsevan 

stratosfäärin raja. Tropopaussissa ilmakehä alkaa ylöspäin siirryttäessä lämmetä. 

Tropopaussin korkeussijainti vaihtelee, navoilla se on matalalla noin 5 km:n 

korkeudessa, kun taas tropiikissa se on korkealla suunnilleen 15 km:ssa.17  

 

Ilmanpaine pienenee ylöspäin mentäessä: viiden kilometrin korkeudessa se on n. 

500-550 hPa ja viidentoista kilometrin korkeudessa n. 100-130 hPa. Lämmin ilma 

nostaa tropopaussia ylemmäs ja kylmä ilma laskee sitä alemmas. Niinpä tammikuun 

2011 luotaustiedoista on laadittu käyrä tropopaussin sijainneista eri painepinnoilla ja 

siten voidaan tarkastella kyseisen kuukauden konstellaatiovaikutuksia tropopaussiin.  
 

Vertailussa on käytetty tropopaussin painepintoja korkeuskilometrien sijaan siksi, 
että konstellaatiovaikutusten erot tulevat näin selvemmin näkyviin. Tropopaussin 
painepinnat on merkitty ylemmässä käyrässä miinusmerkkisinä, jotta saataisiin 0-
arvo ylimmäksi. Silloin tropopaussi nousee ja laskee käyrässä visuaalisesti 
todenmukaisena. 

Alemmasta lämpökäyrästä huomaamme, että kuukauden alussa valo-
konstellaatioiden kohdalla lämpötila on melko keskimääräinen -78,5 oC (painepinta 
100 hPa). Käyrällä olisi ilmeisesti taipumusta käydä alempanakin, mutta 
samanaikaiset vesikonstellaatiot pidättävät sitä keskialueella. 

Viidennen päivän kohdalla painepinnoissa on lämpökonstellaatioista johtuva pieni 
nousu (myös Kuu on lämpöalueella) ja seuraavana päivänä tapahtuu jyrkkä pudotus, 
mikä näyttää johtuvan sekä Auringon kvintiileistä (72o) Jupiterin ja Uranuksen kanssa 
(kts. partituurin yläosa) että Galaktisesta keskuksesta ja mikä merkitsee kylmää 
ilmaa. Toisaalta sitten alempana ilmakehässä lämpötila nousee hieman.   

Haumean maa-valo-konstellaatiot kylmentävät ilmaa 9. päivän kohdalla, jonka 
jälkeen Galaktisen keskuksen vesi- ja lämpökonstellaatiot taas nostavat lämpötilaa. 

Lämpökäyrästä havaitsemme myös, että Auringon ja Marsin siirtyminen 
lämpöelementistä maaelementtiin neljännentoista päivän tienoilla, samoin kuin 
vesikonstellaatioiden väheneminen vaikuttaa viilentävästi kokonaislämpötilaan 
kuukauden loppuosassa. 

Kaikesta esitetystä huomaamme, että maaelementti Galaktisen keskuksen eteerisenä 
laatuna näyttää hyvin loogiselta, vaikka se ei jokaisessa konstellaatiossa  aina 
tulekaan parhaimmalla tavalla esille. 

 

Alla Belo Horizonten lentokentän Confisin luotaukset tropopaussista sijoitettuna 

tammikuun 2011 sääpartituuriin. Ylemmässä käyrässä näkyvät tropopaussin sijainnit 

painepinnoilla ja alemmassa näiden painepintojen lämpötilat. 
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