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Käytössä olevat havaintojärjestelmät 
lentoasemilla - tilanne lokakuussa 2019

EFHK: AviMet käyttöönotettu 06/2019

ARWO, yksityiset lentoasemat

ILMARI käytössä

ILMARI –käyttöönotot 2019



ILMARI-järjestelmä

• Hajautettu – kullakin lentokentällä oma järjestelmä

• Kahdennettu – kaikki järjestelmän keskeiset osat kahdennettu

• Verkottunut – data saatavilla verkon yli reaaliajassa

• Huomattavasti enemmän havaintolaitteita kuin aiemmissa järjestelmissä

• Pienemmillä kentillä aikaisemmin tyypillisesti vain toisessa päässä anturit, 
uusintojen jälkeen molemmissa päissä

• Toimintavarmuus

• Havaintojen laatu

• Erillinen jäätämisanturi jokaisella lentokentällä

• Tutkadataan perustuva CB-analyysi

• TS-syöte salamanpaikannusjärjestelmästä



Tyypillinen laitteisto

• paine, lämpötila, kosteus, tuuli – 2 mittauspaikkaa

• vallitseva sää ja näkyvyys – 2-3 mittauspaikkaa

• RVR pienemmillä lentokentillä sirontamenetelmällä, osalla isommista

kentistä lisäksi myös transmissometrit

• pilvenkorkeusmittari (ceilometri) – 2 mittauspaikkaa

• jäätämisanturi

• sääkamerat, 2 kpl

• erillinen varanäyttö joka toimii pääjärjestelmästä riippumatta

• ulkoinen syöte CB/ TS-tiedoista

• GR-syöte tulossa testikäyttöön



Lentosäähavaintojen
kehitysnäkymiä lähivuosina

• Jäätämisalgoritmin ja havaintomenetelmien kehitys
• Haasteena Suomessa jäätävien ilmiöiden kokoluokka: tihkuja jopa 80% 

tapauksista, vaikeampi havaita antureilla

• Tutkadataan perustuva rae-syöte (GR)
• Automaattisiin sanomiin tieto rakeista, jos niitä havaitaan säätutkalla

lentokentällä tai sen lähialueella (vicinity, VC)

• Automaattisen näkyvyyshavainnon kehittäminen
• Konenäkö, kameratekniikan hyödyntäminen, koneoppiminen

• Pilvisyyden automaattisen määrittämisen kehitys



AWOSVIEW -näyttöpalvelu

• Netin kautta käytettävä ulkoinen näyttöpalvelu 

• Pohjautuu ILMARI-näkymään

• Kaikki reaaliaikaiset lentosäähavaintojärjestelmän datat 

”lennonjohtajan” näkymässä ja graafinäytöillä

• Loputkin ILMARI-kentät tulevat AWOSVIEW-palveluun 
käyttöönottojen myötä

• Ensi vuonna laajentuu mahdollisuus ostaa palvelu myös 
harrasteilmailukäyttöön (esim. lentokerhot tms.)

• Yhteydenotot ilmailu@fmi.fi

• Helsinki-Vantaan säätiedot eivät ole palvelussa mukana 
(eri järjestelmä käytössä)



Esimerkki AWOSVIEW:n näkymästä 1/4



Esimerkki AWOSVIEW:n näkymästä 2/4



Esimerkki AWOSVIEW:n näkymästä 3/4



Esimerkki AWOSVIEW:n näkymästä 4/4



AWS-METAR

• Ilmatieteen laitos tuottaa omilta 
pintasäähavaintoverkon AWS-asemilta 
(Automatic Weather Station, AWS) 
myös METAR-muotoon koodattua ns. 
AWS-METAR –sanomaa tällä hetkellä 
88 asemalta

• Asemalla tulee olla ns. normaaliantureiden 
lisäksi ceilometri ja sirontamittari, jotta mm. 
näkyvyys, vallitseva sää ja pilviryhmät 
voidaan esittää sanomassa

• Tästä johtuen AWS-METAReita ei tuoteta 
kaikilta IL:n AWS-asemilta

• Uusimpana asemana Pyhtään 
lentokenttä (ILPR) 12.9.2019 alkaen



Kiitos!

Marjo Hoikkanen

marjo.hoikkanen@fmi.fi


