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Tiivistelmä

Suomen lentosäähavainnot käyvät läpi murrosta kohti automaatiota. Automaattisiin
havaintoihin liittyy laatuongelmia, joten syntyi idea tehdä aiheesta laajempi tutkimus.
Tutkimusaineistona käytettiin Rovaniemen lentoaseman havainnontekijöiden vuodesta
2011 lähtien täyttämää verifiointitaulukkoa, jossa ideana on kirjata manuaalisen havainnon
tekohetkellä ylös automaattijärjestelmän tarjoamat arvot eri sääsuureille. Vertailtavat
parametrit ovat näkyvyys, pilven alaraja ja vallitseva sää. Parametrien automaatin ja
ihmisen määrittämät arvot ristiintaulukoitiin jokaiselle kolmelle parametrille erikseen.
Tulokset eivät antaneet kovin hyvää kuvaa automaattihavaintojen nykyisestä laadusta, sillä
kaikkien kolmen parametrin osalta havainnoista löytyi merkittäviä puutteita arvojen
tarkkuudessa ja ajantasaisuudessa. Erot tarkaksi oletettuihin ihmishavaintoihin olivat niin
suuria, että esiin nousi kysymyksiä lentoturvallisuuteen ja automaattihavaintojen käytön
järkevyyteen liittyen. Tulosten pohjalta esitetään ratkaisuksi merkittäviä parannuksia
havaintojärjestelmään sekä havaintojen tilapäistä manualisointia parannusprosessin ajaksi.
Tutkielmassa käydään varsinaisen tutkimusosion lisäksi läpi Suomen lentosäähavaintojen
teoriaa. Tekstissä pureudutaan syvemmin manuaalisen ja automaattisen
havaintomenetelmän perusperiaatteisiin sekä esitellään Suomen lentosäähavaintojen
historiaa pääpiirteittäin.
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1 JOHDANTO

Laadukas ja täsmällinen sääpalvelu on erittäin tärkeää lentoliikenteen turvallisuuden ja

sujuvuuden kannalta. Lentoaseman sääolosuhteista on koko ajan informoitava kentälle

laskeutuvalle sekä sieltä lähtevälle liikenteelle. Kenttäalueen vallitsevasta säätilasta

tiedotetaan METAR-sanomilla (Meteorological Aerodrome Report, lentosääsanoma).

Sanomassa ilmoitetaan järjestyksessä koodimuodossa tuuli, vallitseva näkyvyys, vallitseva

sää, pilvisyys, lämpötila, kastepiste ja ilmanpaine. Lentokentän säätä ennustetaan

samanlaisella koodimuotoisella TAF-ennusteella (Template Aerodrome Forecast,

lentopaikkaennuste).

Suomessa havaintoja ovat aikojen saatossa tehneet Finavia sekä Ilmatieteen laitos.

Suomessa on 24 lentokenttää, joille tehdään lentosäähavaintoja ja TAF-ennusteita (HAV,

2021). Kentistä 18 ovat siviilikenttiä, 2 sotilaskenttiä ja 4 yhteistoimintakenttiä. Kuvassa 1

havainnollistetaan niiden maantieteellinen sijoittuminen. Havaintoja tehdään puolen tunnin

välein, 20 yli ja 10 vaille tasatunnin.

Suomen METAR-havainnot noudattavat pitkälti kansainvälisiä sopimuksia, joissa on

määritelty esimerkiksi SPECI-rajat. Ne ovat säälle asetettuja raja-arvoja, joiden

rikkoutuessa on tehtävä SPECIAL-sanoma (Special Report, erikoissanoma) muuttuneista

sääolosuhteista. Sään huonontuessa SPECIAL tulee tehdä mahdollisimman pian ja sään

parantuessa on käytössä 10 minuutin varoaika, jotta voidaan olla varmoja paranemisesta

(Havainto-ohje). SPECI-rajat on koottu Taulukkoon 1.

Näkyvyys
(m)

8000 5000 3000 1500 800

BKN- tai OVC-
pilven
alaraja(ft)
Huonontuessa
ohitetaan ja
parantuessa
saavutetaan.

1500 1000 500 300 200 100 tämän lisäksi
alle 1500ft
pilven
määrän
muutos SCT
-> BKN tai
BKN -> SCT
merkitsevä

Taulukko 1: SPECI-luokat
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Lentosäähavainnot ovat käymässä läpi muutosta. Automaatio valtaa alaa ja ihmisen

tekemiä havaintoja on yhä vähemmän. Syynä on toisaalta tekniikan kehittyminen ja

toisaalta taloudellinen hyöty. Tämän lisäksi usean kentän havainnontekijöinä toimivat

lennonjohtajat, joten havaintojen automatisointi lisää heidän lennonvarmistustyöhön

käytettävissä olevaa työaikaansa.

Automatisointiprosessi ei kuitenkaan ole mutkaton. Sään havaitseminen ja siitä

raportointi ovat tekoälylle vaikeita, sillä lentosäässä ei riitä pelkkien mittariarvojen

katsominen vaan pitäisi olla tieto olosuhteista koko taivaankannella ja kaikissa

ilmansuunnissa. Tämän vuoksi automaattisten lentosäähavaintojen on havaittu olevan

melko usein ristiriidassa sään kanssa. Jotain myös paljastaa se, että joillain kentillä jo

kertaalleen automatisoitu havainnonteko on jouduttu asiakkaan pyynnöstä muuttamaan

takaisin manuaaliseksi (Nissilä, 2013). Tämä luo syyn alkaa tutkia automaattisten ja

manuaalisten havaintojen eroavuutta toisistaan. Automatiikan ja ihmistyön eroja on tutkittu

jo aiemmin muun muassa sadehavainnoissa ja saatu selville, että näissä voi todella olla

keskenään merkittävää eroa (Rannisto, 2020). Myös lentosäähavaintoja on verifioitu

aiemmin ja huomattu, että havaintomenetelmillä on keskenään eroa tuloksissa (Japan

Meteorological Institute, 2016).

Tässä tutkielmassa on tarkoitus selvittää, onko automaattisella ja samanaikaisesti

tehdyllä manuaalisella METAR-havainnolla merkittävää eroa keskenään.

Tutkimusaineistona ja motivaationa tutkimuksen aloittamiselle toimii Rovaniemen

lentoasemalla havainnontekijöiden täyttämä verifiointitaulukko, jossa havaintoa tehdessä

on myös kirjattu ylös automaatin ehdottamat arvot ja tehty merkintä, jos joku parametri on

eri luokassa kuin pitäisi. Itse vertailun lisäksi tässä tutkielmassa käydään läpi Suomen

lentosäähavaintojen tuotannon periaatteita ja historiaa. Tarkoitus on esitellä toisaalta

keskeiset manuaalisen havainnon tekomenetelmät ja toisaalta automaattisen havainnon

vastaavat.
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Kuva 1: Suomen lentokentät, joilla tehdään METAR-havaintoja. + merkki tarkoittaa, että kyseisellä havaintoasemalla on
ollut käytössä myös jonkun muun, kuin Ilmatieteen laitoksen ja Finavian havaintojärjestelmiä(HAV, 2021)
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2 LENTOSÄÄHAVAINNOT SUOMESSA

2.1 HISTORIAA

Suomessa on tehty lentosäähavaintoja jo varsin pitkän aikaa ja vaihtelevin menetelmin.

Ensimmäisen kerran lentosäähavaintoja on jossain muodossa tehty jo vuonna 1908

Kuusamon lentoasemalla (HAV, 2021). Kansainvälisellä tasolla ilmailusäähän luotiin

ensimmäisen kerran yhteiset pelisäännöt vuonna 1947 ja siitä seuraavana vuonna otettiin

käyttöön koodimuotoinen sääolojen ilmoittaminen (ICAO Annex 3). Tästä lähtien

lentosäähavainnot ovat alkaneet kehittymään nykyisen näköisiksi. Alussa kaikki

METAR-sanoman sääsuureet määritettiin manuaalisesti lukemalla mittareista arvot. Tästä

ajasta muistona esimerkiksi Helsinki-Vantaan havaintoasemalta löytyy vaikkapa edelleen

toimiva barografi ilmanpaineen määrittämistä varten.

Ensimmäinen askel automaatiota kohti otettiin Suomessa vuonna 1995, kun Finavian

kehittämä lentosääjärjestelmä ARWO (AiRport Weather Observation software) otettiin

käyttöön monilla lentokentillä (HAV, 2021). Kyseessä ei ollut vielä täysautomaattinen

järjestelmä, sillä havainnontekijä vahvisti ja hyväksyi useat parametrit käsin (ARWO-ohje).

ARWO:ssa oli toki myös täysautomaattinen tila, mutta sen tuottamat havainnot olivat vielä

liian huonolaatuisia (Nissilä, 2013). ARWO:n lisäksi 2000-luvun alkupuolella on käytetty

joillain kentillä Frequentis-yhtiön WDPS-järjestelmää (Weather Data Processing System),

joka monin osin muistuttaa ARWO:a (HAV, 2021). Vuonna 2010 silloinen

lentosäähavaintojen vastuuorganisaatio Finavia otti kuudella lentokentällä käyttöön täysin

automaattiset lentosäähavainnot. Kuitenkin asiakkaat kokivat tämän erittäin huonoksi

päätökseksi, sillä virheellisten havaintojen nähtiin olevan vaaraksi lentotoiminnalle (Nissilä,

2013). Lopulta manuaalinen havainto palautettiin esimerkiksi Rovaniemen lentoasemalle

osittain siten, että manuaali-METAR tuotettiin arkipäivisin asiakkaan toiminta-aikana. Näin

siellä toimitaan edelleen. Havinnontekijöiden palattua Rovaniemelle aloitettiin

METAR-validiointilomakkeen täyttäminen. Siitä on alkuaikoina tehty pienimuotoinen
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tutkimus, jossa ei kuitenkaan suoraan otettu kantaa virheellisten havaintojen osuuteen

kaikista havainnoista (Blanco Sequeiros, 2011).

Vuonna 2012 lentosäähavainnot siirtyivät virallisesti Finavialta Ilmatieteen laitoksen

(IL) vastuulle. Tätä ennenkin Helsinki-Vantaa sekä muutama sotilaskenttä olivat IL:n

vastuulla (Leminen, 2011). Samalla alkoi säähavaintojärjestelmien uusinnan suunnittelu,

sillä ARWO alkoi olla käyttöikänsä päässä. Viime vuosina melkein kaikkien Suomen

lentoasemien havaintojärjestelmät on uusittu ja käyttöön on otettu ILMARI AWOS

-järjestelmä, Helsinki-Vantaalla poikkeavasti Vaisalan Avimet (HAV, 2021). Nämä

järjestelmät soveltuvat automaattisten havaintojen tekoon paremmin, mutta siitäkin

huolimatta monilla kentillä ainakin osan vuorokaudesta havaintoja tekee ihminen.

Helsinki-Vantaan havainnot tehdään lentoaseman tärkeän statuksen vuoksi edelleen

täysin manuaalisesti.

2.2 MANUAALINEN HAVAINTO

Manuaali-METAR kuvaa pistemäisestä luonteestaan huolimatta koko kenttäalueen

säätilaa. Sen on otettava huomioon kenttäalue 8 kilometrin sekä koko kenttäympäristö 16

kilometrin säteeltä kentän referenssipisteestä katsottuna (ICAO Annex 3). Kuten aiemmin

mainittiin, nykyisin manuaaliset lentosäähavainnot ovat pikemminkin puoliautomaattisia,

joissa osa sääsuureista tulee suoraan automaatista ja osa määritetään ihmissilmällä.

Automaatista tulevat suureet ovat tuulen nopeus ja suunta, lämpötila, kastepiste,

ilmanpaine (QNH, Q-radiokoodi Nautical Height, vapaalla käännöksellä merenpintapaine)

sekä osittain pilven alarajan korkeus. Ihmissilmän avulla määritetään pilvien määrä ja osin

niiden alaraja, näkyvyys sekä vallitseva sää. Seuraavaksi keskitymme juuri näihin kolmeen

viimeiseen lentosään kannalta hyvin keskeiseen parametriin.

2.2.1 Pilvisyys

Pilvisyyden määrityksessä katsotaan alarajan korkeus pilvipiirturin eli ceilometrin

havainnoista. Laite mittaa lasersäteen avulla pilven etäisyyden laitteesta, eli korkeuden.

Mikäli taivaalla olevat pilvet eivät osu ceilometrin lasersäteeseen, niiden korkeutta voidaan

ainakin kumpupilvien osalta arvioida empiirisellä kaavalla, joka antaa likimäärin
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nostotiivistystason korkeuden, tason johon pilven alaraja asettuu. Myös kokeneemman

havainnontekijän silmäkin erottaa jo tuhannen jalan tarkkuudella korkeuden kunhan

pilventunnistus on hallussa ja korkeutta pystyy vertaamaan maanpinnan

referenssipisteisiin kuten mastoihin. Havaittu pilvenkorkeus ilmoitetaan sanomassa

kymmeninä jalkoina. Jos pilvenkorkeus on yli 5000 jalkaa, pilviä ei ilmoiteta sanomassa

lainkaan (ICAO ANNEX 3).

Pilvien määrä ilmoitetaan perinteisesti kahdeksasosina. Lentosäässä on käytössä

tekstimuotoiset koodit pilvien määrälle siten, että 8/8=OVC, 5-7/8=BKN, 3-4/8=SCT ja

1-2/8=FEW. Pilvetön taivas oli aiemmin SKC, nykyisin NCD tai NSC (havainto-ohje).

Pilven määrän voi arvioida jakamalla taivaan mielessään kahdeksasosiin ja siirtämällä

kaikki pilvet tiettyyn osaan taivasta. Manuaalihavainnossa suuri hyöty on, että ihmissilmä

pystyy arvioimaan koko taivaan samalla kertaa. Manuaalisen pilvisyyden määrityksen

heikkous on yöaikana, jolloin silmällä on vaikea erottaa pilviä. Kuitenkin siinä helpottavana

menetelmänä on mahdollista käyttää valonheitintä, peilikulmamittaria ja trigonometrian

laskusääntöjä.

Tavallisten pilvien lisäksi lentosääsanomaan merkitään CB-pilvet (Cumulonimbus,

kuuro- ja ukkospilvi), sekä TCU-pilvet (Towering Cumulus, korkeaksi pullistunut

kumpupilvi). Näissä pilvissä esiintyy lentoliikenteelle vaarallista turbulenssia, jäätämistä

sekä mahdollisesti suuria rakeita, joten niistä on tärkeää raportoida METAR:issa. CB:n ja

TCU:n tunnistaminen on melko yksinkertaista kunhan havainnontekijällä on tietämys

pilvien ulkonäön erityispiirteistä. Etäisyyden arviointi ilman apuvälineitä on jossain määrin

vaikeaa pilvien kauas näkyvän korkean muodon takia.

2.2.2 Näkyvyys

Näkyvyyden määrittämiseen ihmissilmän avulla on kaksi tapaa. Valoisana aikana etsitään

horisontista tunnistettavissa olevia kiintopisteitä ja määritetään näkyvyys kaukaisimman

näkyvän kiintopisteen etäisyyden perusteella. Pimeänä aikana etsitään erottuvia ja

tunnistettavia valoja, kuten katulamppuja tummaa taustaa vasten. Näkyvvyden yksikkönä

käytetään metrejä. Näkyvyys katsotaan joka suunnasta ja sen jälkeen arvoidaan vallitseva

näkyvyys. Vallitsevan näkyvyyden määritelmä on vähintään 50% osuus

horisonttiympyrästä (havainto-ohje). Jos kuitenkin näkyvyys vaihtelee jossain suunnassa,
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voidaan jomman kumman ehdon seuraavista toteutuessa käyttää kahta näkyvyyttä

sanomassa: Joko poikkeava näkyvyys on alle 1500 m tai poikkeava näkyvyys on alle 5000

m ja poikkeaa vähintään 50% vallitsevasta näkyvyydestä. Jos vallitseva näkyvyys on

vähintään 10 km, se ei ole enää merkitsevä ja siten merkitään sanomassa koodilla 9999.

Manuaalisen näkyvyyshavainnon iso etu on mahdollisuus katsoa kaikkiin ilmansuuntiin ja

arvioida kokonaisuutta. Lisäksi havaintoja käyttävät lentäjät käyttävät myös silmää

näkyvyyden arvioinnissa. Tietynlaisena puutteena voidaan pitää havainnointitavan

erilaisuutta eri vuorokaudenaikoina. Nimittäin siinä vaiheessa kun mäennyppylä on

esimerkiksi sumun peitossa, mäen laella olevan maston valo voi olla edelleen näkyvissä.

Siten pimeällä ja valoisalla havaitut näkyvyydet voivat poiketa hieman toisistaan.

2.2.3 Vallitseva sää

Manuaalinen vallitsevan sään määrittäminen Suomessa on varsin monipuolista, sillä

periaatteessa kaikki tunnetut sateen olomuodot ovat täällä mahdollisia. Vallitsevan sään

määrityksessä tärkeintä on mennä ulos ja kokeilla tuntuuko taivaalta tulevan sadetta. Jos

ei ole sadetta, mutta näkyvyys on huono, silloin katsotaan, täyttääkö näkyvyys udun tai

sumun kriteerit. Jos ei, sanomaan ei merkitä vallitsevaa säätä. Jos sääilmiö havaitaan, se

merkitään lyhyellä koodilla sanomaan. Esimerkiksi vesisadetta merkitään koodilla RA.

Sadeilmiöissä sekä esimerkiksi ukkosessa ja pölymyrskyssä on laadun lisäksi selvitettävä

ilmiön voimakkuus. Tähän on useampi tapa. Voimakkaampi sade heikentää näkyvyyttä

sekä aiheuttaa märemmän/lumisemman maanpinnan nopeammin, joten näitä seuraamalla

voidaan tulkita sateen muuttuneen kohtalaiseksi tai kovaksi (NIkkanen, 2012). Nykyään

havainnon tueksi automaatti antaa intensiteettidataa, josta voidaan haarukoida eri

voimakkuuksia. Vallitsevan sään määrittäminen manuaalisesti on varsin varma ja

luotettava menetelmä, kunhan perehdytys havainnontekoon on toteutettu kunnolla.
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2.3 AUTOMAATTINEN HAVAINTO

Automaattisen lentosäähavainnon muodostamiseen ei puutu ihminen missään vaiheessa.

Kaikkien sääsuureiden arvot määrätään antureilta saadun tiedon perusteella. Suomessa

käytössä olevat automaattiset säähavaintojärjestelmät ovat Vaisalan Avimet ja Ilmatieteen

laitoksella kehitetty Ilmari (HAV, 2021). Sääsanomaan tuleva AUTO-tunnus kertoo, että

kyseessä on pistemäinen automaattihavainto manuaalisesta havainnosta poiketen.

Kuitenkin kyseessä on edelleen METAR-havainto, jonka sääntöjen mukaan kuuluisi

edustaa koko kenttäalueen säätä. Tästä seuraa ongelmia, joita esitellään seuraavissa

alaluvuissa havaintomenetelmän kuvauksen yhteydessä.

2.3.1 Pilvisyys

Pilven alaraja sekä määrä määritetään automaattihavainnossa kokonaan ceilometrin

mittauksilla. Ceilometrin laser osoittaa yhteen samaan kohtaan taivasta ja havaitessaan

heijastuksen pilvestä laskee keskiarvon heijastuksen korkeudesta piirtäen pilvenkorkeuden

pisteenä laskettua keskiarvoa vastaavalle korkeudelle. Pisteiden keskimääräisestä

sijainnista automatiikka päättelee pilven alarajan. Pilven määrän ceilometri päättelee

mittauksessa olevien pisteiden tiheydestä. Täysin kattavasta pilvikerroksesta tulee melko

yhtenäinen viiva ja vähäisestä pilvisyydestä vain muutama piste sinne tänne.

Koska havainto tulee yhdestä taivaan pisteestä, sen edustavuudessa on usein puutteita.

Kenttäalueella saattaa olla esimerkiksi melkein puoli taivasta matalaa pilveä, mutta se ei

osu ceilometrin lasersäteeseen, jolloin se jää kokonaan havaitsematta. Tälläisestä on

Rovaniemen havainnontekijöillä kokemuksia. Alla olevassa kuvaparissa (Kuva 2) nähdään

vastaava, mutta vastakkaissuuntainen virhe automaattisessa pilvihavainnossa. Siinä

ceilometriin on osunut paljon pilvisyyttä, joten havainto vaikuttaa antavan lähes kokonaan

pilvistä säätä pilvitiedon näyttäessä 6/8 eli BKN. Kuitenkin kamerakuva taivaasta näyttää

varsin erilleen hajonneen pilvipeitteen ja laajoja kirkkaan taivaan aukkoja. Ceilometrin

antama yli 8000 jalan pilvikerros näkyy harmaiden alapilvien yläpuolella. Manuaalisessa

havainnossa alapilven määräksi olisi merkitty noin 2/8, eli FEW. Tälläinen havainto syntyy
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yleensä silloin kun tuulet ovat heikkoja, jolloin yksi pieni pilvi saattaa sijaita melko kauan

samassa paikassa. Tämä pilvi voi pahimmillaan olla ceilometrin lasersäteen kohdalla ja

sitten automatiikka tulkkaa paljon pilveä esimerkkikuvan tapaan.

Samasta kuvasta nähdään myös tyypillinen ongelma pilvenkorkeuden

määrityksessä. Nimittäin myös pilven alaraja on kuvassa pielessä. Piirturin käyrän

perusteella alarajaksi merkittäisiin havainnossa yli 1500 jalkaa, mutta laitteen algoritmin

laskema arvo näyttää 1400. Koska algoritmit tarkastelevat edeltävän 30 minuutin jaksoa,

nopeasti muuttuvan alarajan tapauksessa korkeus laahaa huomattavasti perässä

nykytilannetta. Tässä tapauksessa algoritmi muistelee vanhaa, kuvan perusteella noin 15

minuutin takaista aikaa, jolloin alaraja todella oli 1400 jalkaa. Kuvapari siis osoittaa, että

nykymuotoisessa pistemäisyyteen perustuvassa automaattisessa pilvisyyshavainnossa on

runsaasti parantamisen varaa.

9



Kuva 2: Kuopion lentokentän ceilonäyttö ja sääkamerakuva 16.8.2021 (FMI-AWOS)

Tieto CB- ja TCU-pilvistä tulee ulkopuolelta automaattiseen havaintojärjestelmään.

Säätutkan kaiusta voidaan päätellä pilven korkeutta sekä sen huipun lämpötilaa. Jos

tutkakaiussa näkyy jotain voimakasta kenttäalueella, siitä automaatti lisää havainnon

pilvitietoihin TCU- tai CB-tunnisteen. Algoritmissä käytetään tiettyjä kynnysarvoja sille,

onko kyseessä CB vai TCU (Hohti, 2011). Automaattinen CB-tunnistus on nykyisellään

melko epäluotettava, sillä tutka voi säätilanteesta riippuen antaa virheellisiä kaikuja.

Tyypillinen nk. haamuhavainto tulee talvella ja usein myös kesällä tyynessä säässä

yöaikaan, jolloin alailmakehässä on inversiota. Tällöin tutka saattaa antaa

inversiokerroksesta voimakkaankin kaiun. Tämän tapahtuessa lentokentän läheisyydessä

kentän auto-METAR raportoi CB-havainnosta. Lisäksi tuulivoimaloiden kaltaiset korkeat

rakennelmat näkyvät usein tutkakuvissa voimakkaina kaikuina, mikäli alailmakehässä

esiintyy tätä mahdollistava inversiokerros. Tuulivoimalan kaiun aiheuttaa propellin liikkeen

aiheuttamat muutokset ilman liikkeessä.

2.3.2 Näkyvyys

Näkyvyyden automaattisessa määrittämisessä käytetään sirontamittaria tai

taustavalomittaria.. Kolmella lentokentällä on käytössä FD12P, neljällä lentokentällä on

käytössä LT31, 23 lentokentällä on käytössä LM21 ja 24 kentällä FS11P (HAV, 2021).

Laitteiden toimintaperiaatteissa on eroja. FD12P ja FS11P ovat sirontamittareita. LM21 ja

LT31 ovat taustavalomittareita. Tiettyä sirontaa vastaa tietty näkyvyyden arvo, jonka laite
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sitten ilmoittaa. Automaattisessa näkyvyysmittauksessa ei siis katsella kiintopisteitä, vaan

ainoastaan tuota 0,5-2 metrin ilmarakoa. Valmistajan ohjeessakin huomautetaan, että laite

havaitsee vain sen välittömässä läheisyydessä tapahtuvat sääilmiöt (FD-ohje).

Näkyvyyskin on siis automaattihavaintona varsin pistemäinen, eikä välttämättä edusta

säätilannetta kovin hyvin. Kentällä voi vaikkapa muuten olla varsin sumuista, mutta juuri

laitteen kohdalla sumupisaroita ei juuri leiju ilmassa. Lopputuloksena

automaattihavainnossa saattaa olla virheellisen hyvä näkyvyys. Alla olevassa kuvaparissa

(Kuva 3) näemme vastakkaisen esimerkin virheestä automaattisessa

näkyvyyshavainnossa. Vesikuuro kulkee kenttäalueen poikki ja anturi mittaa vain noin 3

kilometrin näkyvyyttä. Kentän sääkameran huonon näkyvyyden aikaan ottamasta kuvasta

kuitenkin nähdään, että vallitseva näkyvyys on jopa yli 10 km. Tässä tilanteessa

mittauspaikalle on todennäköisesti osunut erityisen tiheään sadepisaroita, mutta sadealue

ei ole ollut tarpeeksi laaja huonontaakseen näkyvyyttä isolla alueella. Havainto itsessään

voi siis olla täysin oikein siinä muutaman neliömetrin kokoisessa paikassa, mutta ei koko

kenttäalueella. Tämä on jälleen osoitus automaattihavainnon ongelmista määritettäessä

säätilaa neliökilometrien kokoiselle kenttäalueelle. Havaintojärjestelmän tulisi pistemäisen

sijaan olla ihmissilmän tapaan moneen suuntaan näkevä, jotta tälläinen havainnointi olisi

mahdollista.
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Kuva 3: Kuopion lentokentän näkyvyysmittaus ja sääkamerakuva heinäkuussa 2021 (FMI-AWOS)
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2.3.3 Vallitseva sää

Vallitsevan sään määrittäminen automaattisesti perustuu ristiintarkistusalgoritmiin.

Sirontamittari ensin havaitsee joko satavia tai leijuvia partikkeleita. Tämän perusteella

algoritmi keskittää seulonnan joko näkyvyysilmiöihin tai sadeilmiöihin. Kun sadetta on

havaittu, mittausalgoritmi alkaa tehdä ristiintarkistuksia eri meteorologisten parametrien

perusteella (Haapa-Tynjälä, 2020). Esimerkkinä ristiintarkistusehdoista on reilusti plussalla

oleva lämpötila, jolloin määritetty sateen olomuoto on luonnollisesti vettä. Ulkopuolelta

tulevia parametrejä ovat salamointi ja CB-pilvet. Kun sääkoodi ei enää muutu testeissä,

siitä tulee automaatin virallinen vallitsevan sään havainto. Sadeilmiön voimakkuuden

järjestelmä katsoo intensiteettihavainnon perusteella ja WMO:n määrittämien raja-arvojen

mukaan määrittää oikean voimakkuusluokan (Nikkanen, 2012). Automaattinen vallitsevan

sään havainto on lämpötilan ollessa selvästi nollan yläpuolella melko hyvä. Sen sijaan

nollan lähellä tai pakkasella olevissa lämpötiloissa virheen mahdollisuus kasvaa.

Esimerkiksi sääilmiö voi olla päivänselvää lumisadetta, mutta kertyvä lumi aiheuttaa

jäätämisanturiin ilmoituksen jäätämisestä. Tällöin havaintoon saattaa tulla jäätävää tihkua

tai jäätävää vesisadetta. Lisäksi sirontamittarin mittausalueelle osuva, esimerkiksi

lumiauran tuottama lumen pöllähdys voi antaa huonon näkyvyyden lisäksi perusteettoman

havainnon lumisateesta.
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2.4 TAF-METAR

METAR-havaintoja käytetään paitsi kentän sääolosuhteista tiedottamiseen, myös

sääennusteen alkuarvauksena. TAF-ennuste kirjoitetaan samanlaisessa koodimuodossa

kuin lentosääsanoma. Siinä ennustetaan lentokentälle tuulta, vallitsevaa säätä, näkyvyyttä

ja pilvisyyttä seuraaville 3-24 tunnille. Ennustettaville parametreille käytetään luokkia, jotka

rajautuvat tietyillä raja-arvoilla. Aiemmin on mainittu tilanteet, jossa havainto on pielessä

tai poikkeaa todellisesta säästä. Tällä ei tarkoiteta pelkästään jonkin suureen arvon

poikkeamaa jostain, vaan nimenomaan havaitun arvon olemista eri TAF-luokassa kuin

pitäisi. Ja koska lentosään sääntöjen mukaan havainto on aina oikeassa, virheellinen

havainto saa ennusteen näyttämään olevan ristiriidassa sen kanssa. Taulukkoon 2 on

merkitty TAF:issa merkitsevät muutokset säässä. Tämän lisäksi merkitseviä ennustettavia

muutoksia ovat sateen intensiteetin muuttuminen tai muutaman sääilmiön alkaminen ja

päättyminen. Luokat ovat muuten samat kuin SPECI-luokat, mutta pilvisyysluokkia on yksi

vähemmän ja näkyvyysluokkia kolme enemmän.

TAF-ennusteen laatii aina manuaalisesti kyseisestä kentästä vastaava Ilmatieteen

laitoksen päivystävä meteorologi. Koska METAR-havaintoa käytetään ennusteen

alkuarvauksena, virheellinen havainto voi johtaa virheelliseen ennusteeseen mikäli

havainnon virheellisyyttä ei luotettavasti pysty toteamaan esimerkiksi sääkamerasta.

TAF:in teon perusteissa myös mainitaan, että paikan päältä on oltava olemassa luotettava

havainto tarkoittaen joko METAR:ia tai lähellä olevaa pintasäähavaintoasemaa, jotta

TAF-ennuste voidaan laatia kyseiselle paikalle. Vakaissa sääoloissa myös tutka- ja

satelliittitiedot voivat riittää perusteeksi TAF-ennusteen teolle ja sen toteutumisen

valvonnalle. Huonoissa sääolosuhteissa muu havaintotieto kuin kentän havainnot eivät ole

riittävä peruste TAF-ennusteen laadinnalle ja valvonnalle, joten tällöin ennustetta ei tehdä

eikä valvota (TAF-ohje). Ennusteen tekoon ja valvontaan lisähaasteensa luo se, että

METAR-havainnon tapaan sen on otettava huomioon kenttäalue sekä sen lähiympäristö

(ICAO Annex 3).
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Näkyvyys(
m)

8000 5000 3000 1500 800 600 350 150

BKN tai
OVC-
pilven
alaraja (ft)
huonontuessa
ohitetaan ja
parantuessa
saavutetaan

1500 1000 500 200 100 tämän
lisäksi alle
1500 ft
pilven
määrän
muutos SCT
-> BKN tai
BKN -> SCT
merkitsevä

Taulukko 2: TAF-luokat
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3 MENETELMÄT

3.1. MITTAUSPAIKAN ESITTELY

Rovaniemen lentoasema sijaitsee Rovaniemen kaupungin koillispuolella olevan vaaran

lakitasanteella 189 meren pinnan yläpuolella ja noin 100 metriä ympäröivää jokilaaksoa

ylempänä. Tämän vuoksi tuulet ovat siellä monesti malliennusteita voimakkaampia. Lisäksi

lämpötila lentokentällä on päiväsaikaan kaupunkia matalampi ja vastaavasti selkeinä ja

heikkotuulisina öinä kentällä on selvästi ympäristöä lämpimämpää inversion ansiosta.

Näillä seuduilla maasto muuttuu keskimäärin selvästi korkeammaksi liikuttaessa

Perämeren rannikolta pohjoista kohti, Rovaniemen ympäristössä vaarat kohoavat jo

selvästi yli 200 metrin korkeuteen merenpinnasta. Tämä pakottaa ilman nousuliikkeeseen.

Syksyisin ja talvisin mereltä tuleva ilma on hyvin kosteaa, joten pakotetun nousun

seurauksena vaaroille syntyy herkästi paksuja sumupilviä. Tosin matalaa pilvisyyttä

aiheuttaa itsessään myös korkean maaston ympäristöään matalampi etäisyys pilven

pohjasta. Lentokentällä tämä aika vuodesta onkin hyvin vaikeaa sään ennustamisen

kannalta, sillä sumutilanteita syntyy usein jopa täysin varoittamatta. Kuitenkaan korkean

sijainnin ansiosta öisiä pinnan jäähtymisestä johtuvia säteilysumuja ei juurikaan esiinny.

Vaikeat ja nopeasti vaihtelevat sääolosuhteet tekevät Rovaniemen lentoasemasta

erinomaisen paikan METAR-havaintojen vertailun toteuttamiseen.

Kentän säähavaintoasema sijaitsee 14 metrin korkeudessa vanhassa

lennonjohtotornissa, kentän laidalla suunnilleen kiitotien puolivälissä. Samassa tilassa

toimii päivystävän lentosäämeteorologin työpiste. Havaintoasemalta on erinomainen

näkyvyys koko kenttäalueelle ja osittain myös ympäröiviin jokilaaksoihin ja kaukaisemmille

vaaroille. Vallitsevan näkyvyyden määrittämisen kannalta koko horisonttiympyrä ja

pilvisyyden määrittämisen kannalta koko taivaankansi ovat siis hyvin näkyvissä

havainnontekijän työpisteelle. Siten Rovaniemen manuaalisia lentosäähavaintoja voidaan

pitää varsin laadukkaina. Havainnoissa tosin on tapahtunut yksi isompi muutos, kun

havainnonteko siirtyi vuonna 2017 nykyiselle paikalleen kentän laidalla sijaitsevasta

matalammasta rakennuksesta.
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Rovaniemellä käytössä oleva havaintojärjestelmä on ILMARI AWOS. Edellinen

järjestelmä WDPS. Ilmarin käyttöönotto tapahtui 16.9.2019. Havaintoaseman vieressä

sijaitsee myös automaattinen pintasääasema (AWS, Automatic Weather Station). Siitä

saadaan päteviä havaintoja lentosäähavaintojen tueksi ja tämän lisäksi se sopii

varamenetelmäksi METAR-havaintojen puuttuessa.

3.2 AINEISTO JA MENETELMÄT

Tutkimusaineistona käytettiin Rovaniemen havainnontekijöiden noin 10 vuoden ajan

täyttämää havaintojen verifiointitaulukkoa. Siihen on Taulukon 3 näyttämän esimerkin

mukaisesti kirjattu havainnontekijän havaitsema pilvisyys ja pilven alaraja, näkyvyys sekä

vallitseva sää. Näiden viereen on kirjattu automaatin ehdottamat arvot samoille

parametreille. Kyseiset ehdotukset olisivat siis tulleet lopulliseen viralliseen

METAR-havaintoon, jos havaintojärjestelmä olisi ollut kytkettynä automaattitilaan. Näiden

tietojen oikealla puolella on varsinainen verifiointiosio. Siinä jokaiselle kolmelle parametrille

on annettu lukuarvo sen mukaan, ovatko havainnot keskenään yhtäpitäviä vai ei.

Samanlaiset havainnot ovat merkitty nollalla ja poikkeavat havainnot ykkösellä.

Pilvisyydessä ja näkyvyydessä sovelletaan nyt aiemmin Taulukossa 2 esiteltyjä

TAF-luokkia. Jos siis arvo on sekä automaatilla, että havainnontekijällä samassa luokassa,

on sarakkeeseen merkitty 0. Muulloin on merkitty 1. Vallitsevan sään kohdalla olomuodon

ja intensiteetin ollessa sama, merkitään 0. Muuten merkitään 1. Huom. 1: Lyhenne SH

kuvaa sateen kuuroluonteisuutta, ei olomuotoa. Kaikki sen jälkeinen koodi kuvaa

olomuotoa. Huom. 2: Alle 1500ft pilvessä muistetaan, että määräkoodien BKN <-> SCT

on myös merkitsevä ero. Huomionarvoinen asia on myös se, että Rovaniemellä

manuaalisia säähavaintoja tehdään arkisin kello 7 ja 15 välillä. Aineiston havainnot ovat

siis talvea lukuunottamatta tehty valoisaan aikaan. Lisäksi heinäkuut puuttuvat laajalti

aineistosta havainnontekijöiden kesäloman vuoksi, mikä aiheuttaa jonkin verran

painottumista talvikauteen päin.
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Havainto
aika

Näkyvyys
M

Näkyvyys
A

Pilvisyys
M

Pilvisyys
A

Sää M Sää A verif
N

verif
P

verif
S

0020z 9000 8000 BKN010 BKN013 -RA -SHRA 0 0 0

0050z 4000 5000 SCT013 BKN010 SHRA SN 1 1 1

0120z 9999 1000 BKN030 BKN015 - BR 1 0 1

Taulukko 3: esimerkkikappale tutkimusaineistosta

Aineiston luonne vaati selvityksiä sopivan tutkimusmenetelmän löytämiseksi. Perinteisesti

kahden ison havaintopopulaation välistä poikkeamaa voidaan tarkastella tilastollisella

testauksella, esimerkiksi t-testillä. Nyt kuitenkin lentosään luokkajako teki tälläisen

lähestymistavan sangen vaikeaksi. Lisäksi havainnontekijän verifiointi antaa vain tiedon

luokkien samankaltaisuudesta ottamatta kantaa virheen suuntaan. Tutkimusmenetelmäksi

valittiin siksi ristiintaulukointi. Sen avulla voidaan selvittää jonkun havaintopopulaation

absoluuttinen tai prosentuaalinen osuus koko joukosta. Ja tämän tapaiseen

lähestymistapaan tutkimuksessa olikin ajatus pyrkiä. Tarkoitus oli saada selville, missä

luokassa automaatti on ollut manuaalihavainnon ollessa luokassa x. Ristiintaulukointi

toteutettiin erikseen kaikille kolmelle vertailtavalle parametrille.

Parametrien arvot luokiteltiin TAF-luokkien mukaan ja aineisto siistittiin muuten.

Luokittelussa luokassa x olevalle havaintoarvolle annettiin luokan x alarajan arvo. Näin

esimerkiksi alarajan arvot luokassa 500-999ft saivat arvon 500 ja näkyvyydessä luokassa

800-1499m olevat arvon 800. Jatkossa siis luokasta puhuminen tarkoittaa kaikkia arvoja

luokkavälillä. Pilvisyydestä jätettiin tieto määrästä pois ja keskityttiin vain alarajan

korkeuteen, joten mukana ovat kaikki pilvet määrästä riippumatta. Huomionarvoinen asia

koskien luokkaa 1500ft on se, että kyseiseen luokkaan päätyy joko oikeasti vähintään

1500 jalan pilvikerros tai havainto, jossa ei ole pilvisyyttä lainkaan. Vallitsevan sään

kohdalla oli tarpeen tehdä mielivaltainen luokittelu sääkoodien suuren määrän vuoksi.

Luokista tuli kiinteät sadeilmiöt, sulat sadeilmiöt, jäätävät sadeilmiöt, sumut ja udut, jäätävä
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sumu, ukkonen, sekä tuntematon sade. Sateen intensiteettiin ei otettu kantaa samasta

syystä kuin pilvisyyden kohdalla, ja lisäksi siitä syystä, että olomuodon merkitys on usein

intensiteettiä suurempi.

Luokkajaon jälkeen toteutettiin varsinainen havaintojen vertailu

kontigenssitaulukossa. Näkyvyys- ja pilvisyyshavainnoista selvitettiin absoluuttiset ja

prosentuaaliset osuudet seuraavissa kolmessa tilanteessa, verrattuna saman hetken

manuaalihavaintoon. 1. Kummatkin havainnot ovat samassa luokassa. 2.

Automaattihavainto on ylemmässä luokassa. 3. Automaattihavainto on alemmassa

luokassa. Vallitsevalle säälle luonnollisesti vaihtoehdot ovat samassa tai eri luokassa kuin

manuaalihavainto.

Samassa luokassa luokassa olevien havaintojen osuutta kaikista havainnoista

vertailtavassa populaatiossa alettiin kutsua osuvuudeksi. Tätä termiä tullaan jatkossa

käyttämään runsaasti. Ensimmäisen vuoden ajalta verifiointi oli puutteellista ja

epäluotettavaa, joten se osuus karsittiin pois lopullisen tutkimusaineiston kattaessa vuodet

2012-2020.
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4 TULOKSET

4.1 NÄKYVYYS

Taulukossa 4 ovat esitettynä näkyvyyshavaintojen vertailutulokset vuosilta 2012-2020.

Kuvissa 4 ja 5 ovat esitettynä vuosittainen automaatin osuvuus keskimäärin sekä eri

luokissa. Koko yhdeksän vuoden keskimääräinen osuvuus on noin 83 prosenttia, mikä

vaikuttaisi alkuun kohtuulliselta, vaikka tavoite on tietysti 100%. Havainnoista kuitenkin

kolme neljäsosaa on parhaan luokan havaintoja, joissa automaatti osuu helpommin

oikeaan osuvuuden ollessa peräti 96%. Kun katsotaan osuvuutta huonommissa luokissa,

tulokset ovat murheellista luettavaa. Esimerkiksi luokassa 600 m alle viidesosassa

havainnoista automaattihavainto on ollut samassa luokassa kuin ihmishavainto. Lisäksi

kokonaisosuvuus ilman parasta luokkaa on kuvan 4 perusteella on selvästi alle 50%.

Toisaalta merkittävä osa virheellisistä havainnoista on naapuriluokassa, mikä viittaa hyvin

pieneen eroon numeroarvoissa. Matalissa näkyvyyksissä naapuriluokkaan osunut

automaatti on usein alemmassa luokassa kuin manuaali ja korkeammissa korkeammasssa

luokassa. Lisäksi otokset ovat kapean luokkavälin vuoksi pienimpiä alimmissa luokissa,

joten osuvuus on senkin takia matalampi.

Automaattihavaintojen virheiden suunta on tulosten perusteella sekä ylös- että

alaspäin ja yläpuolisessa luokassa olevia havaintoja on hieman enemmän kuin

alemmassa luokassa olevia. Ylemmässä luokassa olevia havaintoja voisi selittää

havaintopaikkojen korkeuserolla, joka on noin 10 metriä. Pilven ollessa maanpinnan

lähellä havainnontekijä saattaa olla pilvessä näkyvyysmittarin ollessa pilven alapuolella,

minkä vuoksi automaattihavainnon arvo on selvästikin korkeampi kuin ihmishavainnon.

Tämän selvittämiseksi tutkittiin erästä sumutilannetta, jossa pilvi oli lähellä maanpintaa ja

ihmishavainto oli automaattista havaintoa matalammassa luokassa. Lentokentällä ei ollut

kosteusmittauksia saatavilla eri korkeustasoilta, joten data haettiin 12 km päässä

sijaitsevasta Vennivaaran mastosta. Vennivaaran 2 metrin sekä 22 metrin

kosteushavaintoja verrattiin toisiinsa ja huomattiiin suhteellisen kosteuden olevan 1-5

prosenttiyksikköä korkeampi 22 metrin tasolla. Vennivaara on samalla korkeudella kuin

lentokenttä olosuhteiden ollessa lähellä lentokentän vastaavia, joten tämä tulos tukee
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hyvin teoriaa korkeuseron aiheuttamasta erosta kahden havaintomenetelmän välillä.

Kosteusvuo on tässä tapauksessa ylhäältä alaspäin ja sitten kun sumu tihenee, kosteuden

määrä lisääntyy myös pinnan lähellä ja havaintoihin ei enää tule suurta eroa (Timo Vihma,

henkilökohtainen tiedonanto). Kun kosteuden vuo on pienempi kuin tiivistymisen määrä,

pinnan lähelle syntyy kosteusvaje ja näkyvyys on pinnan lähellä korkeampi. Sen sijaan

liian matalan luokan havaintojen korkeaa osuutta voi olla hieman hankalampi selittää

ilmankosteuden pystysuuntaisella erolla. Jos vertailu olisi tehty alavammassa maastossa

sijaitsevassa kohteessa, pintasumujen osuminen näkyvyysmittariin voisi tuottaa

manuaalihavaintoa heikomman näkyvyyden. Kuitenkin on tiedossa, että Rovaniemellä

pintasumut ovat melko harvinaisia korkean sijainnin vuoksi. Siltikin voisi olla mahdollista,

että tyynessä säteilyjäähtymistilanteessa pinnan lähellä sumupisaroita on tarpeeksi

ohueen pintasumuun sirontamittarin aistittavaksi, mutta liian vähän vallitsevan näkyvyyden

heikentävän sumun muodostumiseksi. Sadetilanteiden ollessa kyseessä mittauspaikan

kohdalle osuva ympäristöä suurempi (pienempi) määrä partikkeleita toki voi tuottaa

manuaalihavaintoa matalamman (korkeamman) arvon. Talviaikaan myös tuulen ja

lumiaurojen aiheuttama lumen pöllyäminen aiheuttaa merkittävää hetkellistä näkyvyyden

heikkenemistä.

Tarkasteltaessa vuosien välistä vaihtelua esiin nousee osuvuuden erikoinen

sukellus vuonna 2015 useimmissa luokissa. Noin suurta poikkeamaa ei voi enää täysin

lukea satunnaisvaihteluun kuuluvaksi. Kuitenkaan ei ole tiedossa suuria muutostöitä siltä

vuodelta. Vikatilanteita oli jonkin verran, mutta nekin ovat jo aineiston siistimisvaiheessa

suodattuneet pois. Kyseinen vuosi on ollut ilmeisesti erityisen vaikea havainnonteossa.

Kokonaisosuvuus kuitenkin pysyy melko samana, sillä laskeneet luokat sisältävät melko

vähän havaintoja. Vuosi 2020 näyttäisi olleen osuvuudessa uusi ennätys, useimmissa

luokissa on tapahtunut selkeä nousu. Luokat 0 ja 150 m eivät ole käyttäytyneet niin, mutta

havaintojen vähyydestä johtuva satunnaisvaihtelun suuruus vaikeuttaa muutoksen

toteamista näissä luokissa. Vuoden 2019 loppupuolella otettiin uusi havaintojärjestelmä

Ilmari käyttöön ja samassa yhteydessa algoritmeihin on tehty päivityksiä. Syytä selvälle

paranemiselle voisi selittää sillä. Toki satunnaisvaihtelun piikkiin menee aina jonkin verran.

Kokonaisuudessaan huonojen luokkien havainnot eivät ole kuvan 4 perusteella

parantuneet vuoden 2014 jälkeen
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Taulukko 4: Näkyvyyshavaintojen vertailun tulokset vuosilta 2012-2020

Kuva 4: Näkyvyyshavaintojen osuvuuden kehitys vuosittain. Sinisessä kuvaajassa on osuvuus ilman
8000-luokkaa
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Kuva 5: Näkyvyyshavaintojen osuvuuden vaihtelu vuosittain eri luokissa

4.2 PILVISYYS

Taulukkoon 5 sekä kuviin 6 ja 7 on koottu pilvisyyshavaintojen vertailun tulokset samalla

tavoin kuin edellä tehtiin näkyvyyshavainnoille. Oikeaan luokkaan osuneiden

automaattihavaintojen osuus koko 9 vuoden ajalta on melko lähellä näkyvyyshavaintojen

vastaavaa arvoa. Taaskaan tulos ei kokonaisuudessaan vaikuta katastrofaaliselta.

Kuitenkin myös pilvisyyshavainnoissa parhaan luokan havaintoja on selvästi suurin osa ja

niissä algoritmin on vaikeampi tehdä virheitä, joten osuvuus on peräti 97 prosenttia. Kun

katsotaan kuvasta 6 osuvuutta huonommissa luokissa, tulokset ovat selvästi heikompia

osuvuuden ollessa 60 prosentin tuntumassa. luokasta riippuen paitsi luokassa 0, johon

mittausteknisistä syistä yleensä tule havaintoja eikä käytetä myöskään

manuaalihavainnossa juurikaan.

Näkyvyyden tavoin kaikissa luokissa virheiden suunta on sekä korkeampaan että

matalampaan päin. Liian korkeassa luokassa olevia havaintoja on kuitenkin

kaksinkertainen määrä liian matalassa oleviin verrattuna. Tosin liian hyvistä havainnoista

noin puolet ovat parhaassa luokassa, mikä osittain liittyy FEW-pilvisyystilanteisiin, joissa
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esimerkiksi 500 jalan pilvi ei ole osunut piirturiin ja siten olisi näkynyt

automaattihavainnossa luokassa yli 1500.

Ilmailun kannalta liian hyvät pilvihavainnot ovat itse asiassa vielä vaarallisempia

kuin liian huonot. Lentoyhtiöillä sekä muilla lentokentän käyttäjillä on erilaisia minimiarvoja

pilven alarajalle, jolloin voidaan operoida. Todellisuutta huonompi pilvisyyshavainto

aiheuttaa yleensä pahimmillaan vain suunnitellun lentotoiminnan peruuntumisen, mikä toki

sekin voi aiheuttaa tuntuvia taloudellisia tappioita. Sen sijaan liian hyvä havainto antaa

valheellisen kuvan vallitsevan sään tilanteesta ja saattaa johtaa pahimmillaan

vaaratilanteeseen lähdettäessä operoimaan liian huonossa kelissä.

Kun tarkastellaan kuvasta 6 havaintojen kehitystä vuosien saatossa,

kokonaisuudessaan osuvuuden voidaan sanoa hieman parantuneen. Luokkakohtaiset erot

ovat kuitenkin suuria, mikä nähdään kuvasta 7. Huolestuttavin kehitys vaikuttaisi olevan

luokissa 100 ja 1000 jalkaa, joissa osuvuus on pienentynyt yli 10 prosenttiyksikköä.

Kuitenkin samanaikaisesti esimerkiksi luokissa 200 ja 500 on tapahtunut pientä nousua,

mikä voisi jotenkin selittää naapuriluokan 100 pudotusta. Ilmarin käyttöönotto olisi voinut

hyvinkin vaikuttaa algoritmin toimintaan niin, että raja-arvolla pyörivä havainto jää

useammin toiseen luokkaan. Toki sillä voi selittää vain viimeisen kahden vuoden

muutoksia. Luokkien 200 ja 500 paraneminen on hyvä signaali, sillä ne ovat hyvin monille

ilmailun toimijoille melko tärkeitä luokkia operoinnin kannalta. Kuitenkin nekin ovat

päässeet Ilmari-järjestelmän ensimmäisenä kokonaisena vuonna 2020 vain noin 70%

osuvuuden tienoille, mikä on virheiden nollatoleranssista tunnetulla ilmailualalla edelleen

liikaa. Lisäksi kuvan 6 perusteella huonojen luokkien kokonaisosuvuus ei ole

parannustöistä huolimatta noussut lainkaan ja näyttäisi viime vuosina jopa hieman

laskeneen.
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Taulukko 5: Pilvisyyshavaintojen vertailun tulokset vuosilta 2012-2020

Kuva 6: Pilvisyyshavaintojen osuvuuden kehitys vuosittain. Sinisessä kuvaajassa on osuvuus ilman

1500-luokkaa
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Kuva 7: Pilvisyyshavaintojen osuvuus vuosittain eri luokissa

4.3 VALLITSEVA SÄÄ

Taulukossa 6 on edellisten parametrien tapaan tulokset koko vertailujaksolta. Kuvassa 8

on sateen eri olomuotojen vuosittainen osuvuus. Kuvassa 9 on keskitytty jäätäviin

sadeilmiöihin niiden merkittävyyden vuoksi. Tuloksissa näyttäisi toistuvan sama sääntö,

että automaatin on helppo havaita hyvää “säätöntä” säätä kokonaisosuvuuden ollessa

samaa luokkaa näkyvyyden ja pilven alarajan kanssa, mutta huonommassa säässä

laadussa esiintyy huomattavaa vaihtelua. Kokonaisosuvuus 83% ei siis tässäkään

tapauksessa kerro koko kuvaa. Ensimmäiseksi huomataan selkeä ero sulien ja kiinteiden

olomuotojen osuvuudessa. Jostain syystä kiinteä sade on ollut automaatille selvästi

helpompi havaita. Toinen huomio kiinnittyy jäätäviin olomuotoihin, joiden kokonaisosuvuus

on erittäin heikko. Jäätävät sateet ja tihkut ovat vaarallisia lentoliikenteelle, joten näin

heikko automaatin kyky tunnistaa niitä asettaa jälleen automaattihavainnon huonoon

valoon lentoturvallisuuden osalta. Automaatti näyttäisi antaneen paljon vääriä havaintoja

jäätävästä sateesta, mutta oikean jäätävän sadeilmiön ollessa kyseessä se ei ole oikein
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saanut sitä. Kartion muotoinen jäätämisanturi määrittää sen, tuleeko jäätävää sadetta.

Anturin päälle kasautuva lumi voi saada anturin tuntemaan jäätämistä, joten se voi selittää

osan vääristä jäätämishavainnoista. Sen lisäksi kokonaan jään tai lumen peittämä anturi

saattaa lakata toimimasta oikein, jolloin oikeita jäätävän sateen tilanteita jää

havaitsematta. Myös sirontamittari voi tuottaa väärän jäätävän. Tätä varten lämpötilan

tarvitsee vain olla pakkasella, kun anturi havaitsee jonkinlaista sadetta (FS11P-ohje).

Sateen olomuotojen lisäksi huomio kiinnittyy huonosti osuneisiin ukkoshavaintoihin. Tässä

tapauksessa otos on niin pieni, että tarkempien tulkintojen teko on vaikeaa. Ukkosista

suurin osa esiintyy yleensä heinäkuussa ja heinäkuut puuttuvat havainnontekijöiden

kesälomien vuoksi aineistosta, joten ukkoshavaintoja on aineistossa luultavasti murto-osa

todellisesta määrästä. Itse asiassa heinäkuiden puuttuminen muutenkin tuo aineistoon

pienen painotuksen talveen päin, mikä voi juurikin sulissa olomuodoissa näkyä. Sumut ja

jäätävät sumut ovat osuneet paremmin. Niiden havainnointi on yksinkertaisempaa, sillä

määritysperusteeksi riittää tieto alle kilometrin näkyvyydestä ilman sadetta. Jäätävä-etuliite

tulee siinä tapauksessa, että lämpötila on pakkasella.

Kun katsellaan taulukon 6 näyttämiä jakaumia, aiemmin käsiteltyihin sateiden

olomuotojen jakaumiin tulee paljon lisätietoa. Näyttäisi siltä, että sekä sulan että jäätävän

olomuodon tulkinta on parantunut tuntuvasti aivan viime vuosina. Toisaalta osuvuus on

kasvanut reilusti. Lisäksi kun tarkasteltiin tarkemmin manuaalisesti havaittujen jäätävien

olomuotojen lukumäärää vuosittain, havaittiin etteivät ne olleet ainakaan lisääntyneet.

Automaatin havaitsemien jäätävien sadeilmiöiden määrä moninkertaistui kahtena

viimeisenä vuotena. Voidaan siis sanoa, että osuvuus on parantunut mutta myös väärien

automaattisten jäätämishavaintojen määrä on roimasti lisääntynyt. Algoritmiin onkin tehty

muutoksia Ilmari-päivityksen ohessa juuri vuosina 2018-2020. Samalla osuvuus parani,

mutta joksikin aikaa myös väärien jäätävien määrä kasvoi tilapäisesti. Kuitenkin uusimmat

päivitykset ovat vähentäneet niitä ja lähiaikoina on tulossa lisää päivityksiä (Inna

Haapa-Tynjälä, henkilökohtainen tiedonanto). Sulien olomuotojen osuvuuden nousuun

ovat todennäköisesti vaikuttaneet samat syyt, sillä sirontamittarin on ensin erotettava sade

nestemäiseksi, ennen kuin sen voi tulkita jäätäväksi. Myöskään sulia olomuotoja

sisältävien manuaalihavaintojen määrä ei ole vuosikymmenessä merkittävästi muuttunut,

joten algoritmin paraneminen on luotettavasti havaittavissa. Kuitenkin jäätävien

sadeilmiöiden osuvuuden jyrkästä noususta huolimatta selvästi yli puolet todellisista
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jäätävistä sadeilmiöistä jäisi edelleen havaitsematta automaatilta. Tähän liittyen tehtiin

lyhyt tilastollinen tarkastelu, jossa tutkittiin automaatin tunnistustodennäköisyyttä ja väärien

jäätävien prosentuaalista osuutta kaikista jäätämishavainnoista. Tunnistustodennäköisyys

on tässä tapauksessa sama, kuin kuvan 8 osuvuus. väärien jäätävien osuus nousi vuonna

2020 peräti 80 prosenttiin. Sääennusteiden verifioinnin periaatteissa alle 50 prosentin

todennäköisyys ennusteen osumiseen oikeaan katsotaan huonolaatuisuuden merkiksi

(Nurmi, 2003). Tätä käytäntöä soveltaen voidaan siis tulkita automaatin nykyiset jäätävien

sadeilmiöiden havainnot huonolaatuisiksi ja väärien jäätävien korkean osuuden perusteella

myös hyvin harhaisiksi, mikä on lentoturvallisuuden kannalta erittäin huolestuttavaa.

Taulukko 6: Vallitsevan sään havaintojen vertailun tulokset vuosilta 2012-2020

Kuva 8: Sateen olomuotojen osuvuus vuosittain
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Kuva 9: Automaattisesti sekä manuaalisesti tunnistettujen jäätävien sadeilmiöiden määrä sekä automaatin
osuvuus vuosittain
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET

Tutkielmassa vertailtiin Rovaniemen lentoaseman automaattisesti ja manuaalisesti

tuotettuja lentosäähavaintoja ja etsittiin poikkeavuuksia niissä. Sen lisäksi esiteltiin

kummankin havaintomenetelmän perusperiaatteet sekä Suomen lentosäähavaintojen

historiaa. Tutkimus paljasti vakavia puutteita automaattisten havaintojen laadussa kaikkien

vertailtujen parametrien osalta sekä jotain huomauttamisen arvoista myös manuaalisissa

havainnoissa. Automaatin puutteet ovat nykyisin niin suuria, että olisi perusteltua tuottaa

havainnot manuaalisesti automaattihavaintojen parantumiseen asti.

Näkyvyydessä poikkeuksellisesti sekä automaattisesta että manuaalisesta

havaintomenetelmästä löytyi puutteita. Automaatin ongelmat luultavimmin pohjautuvat

havainnon pistemäisyyteen. Mittausalueella on ollut enemmän tai vähemmän partikkeleita

kuin kenttäalueella keskimäärin ja se on johtanut väärässä luokassa olevaan havaintoon.

Erityisesti säteilysumulle alttiissa pintakosteustilanteissa mittari on tulkinnut tiheästä

partikkelimäärästä johtuen liian huonon näkyvyyden. Mikäli Rovaniemelläkin tätä on

esiintynyt, luultavasti alavammilla lentokentillä riesa on vielä yleisempi. Aineiston

perusteella myös matalalla pöllyävä lumi on aiheuttanut samaa. Manuaalisessa

havainnossa heikkoutena voidaan pitää havaintopaikan korkeaa sijaintia. Yleisesti

korkealta näkee hyvin ja kauas, mutta pinnan läheisen pilven tilanteissa näkyvyys näyttäisi

usein tulleen arvioiduksi liian heikoksi. Ongelma on luultavasti hyvin yleinen Suomessa,

sillä havainnontekijöinä toimivat usein lennonjohtajat ja heidän sijaintinsa on myös

tornissa. Yksinkertaisena ratkaisuna automaattisen näkyvyyshavainnon ongelmiin voisi

pitää mittareiden mittauskorkeuden säätöä maltillisesti, noin kahden metrin verran

ylöspäin. Monimutkaisempana ja käytännössä kaiken korjaavana ratkaisuna tulisi aloittaa

uudenlaisen kiintopisteiden tunnistukseen perustuvan sekä koko horisonttiympyrän

näkevän näkyvyysmittarin kehittäminen. Manuaalisen näkyvyyshavainnon ongelmaan

ratkaisu on yksinkertaisempi: luultavasti havainnontekijän kannattaisi matalan pilven

tilanteissa laskeutua hieman alemmas tarkastamaan, näyttääkö näkyvyys erilaiselta.
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Pilvisyyshavainnoissa automaattisen järjestelmän keskeisinä ongelmina korostuivat

pistemäisyyden lisäksi myös puutteet ceilometrin laskenta-algoritmissä. On hieman

koomista, että pilvisyyshavainnoissa sekä automaatti että ihminen katsovat samaa

ceilometrin pilvenkorkeuskäyrää, mutta päätyvät usein eri tuloksiin. Koska virheellisistä

havainnoista yli puolet oli viereisissä luokissa, erityisesti pilven alarajan noustessa

nykyinen edellisen puolen tunnin jaksoa tarkasteleva algoritmi on liian hidas. Toki pilvirajan

laskiessakin vaikuttaisi tapahtuvan melkein yhtä paljon myöhässä oloa. Lisäksi vuorossa

olleelle päivystäjälle on tullut usein vastaan tilanteita, joissa algoritmi ei tunnista

päällekkäisiä pilvikerroksia kovin hyvin. Nopean aikavälin parannuksena algoritmiä tulisi

muokata nopeammaksi sekä pilven alarajan laskiessa että noustessa. Erityisesti alarajan

noustessa tulisi muuttaa edellisen 30 minuutin tarkastelu 10 minuuttiin. Näin

automaattihavainto olisi yhdenmukainen havainto-ohjeen kanssa. Myös luokkien rajalla

pyörivän arvon tulkintaa tulisi tarkentaa niin, ettei havaintoarvo putoa alempaan luokkaan

muutaman alemman mittauspisteen vuoksi, vaan vain silloin kun minuuttien keskiarvo on

lähempänä alempaa kuin ylempää luokkaa. Lisäksi havainnon pistemäisyyttä voisi

vähentää käyttämällä havainnossa kahden ceilometrin keskiarvoa, sillä kaikilta Suomen

lentokentiltä Enontekiötä lukuunottamatta löytyy vähintään kaksi ceilometriä. Algoritmi

toimisi likipitäen niin, että jos esimerkiksi kiitotien toisessa päässä olisi BKN014 ja toisessa

FEW016, lopputuote olisi SCT015. Se ei olisi kovinkaan väärin, sillä havainnontekijät

tekevät usein juuri näin arvioidessaan pilvisyyttä. Pidemmän aikavälin parannustoimena

tulisi aloittaa nykyistä laajemmin taivasta näkevän pilvenkorkeusmittarin kehittäminen.

Tällainen laite voisi olla esimerkiksi nykyisenlainen ceilometri, joka pyörisi alustallaan

siten, että se pystyisi skannaamaan laajemmin taivasta horisontista horisonttiin. Toki

nykytekniikka mahdollistaisi vielä tätäkin edistyneemmän laitteen kehittämisen.

Tässä tutkimuksessa ei otettu kantaa automaatin virheellisten CB-pilvihavaintojen

määriin, mutta ne ovat kuitenkin myös merkittäviä ilmailun kannalta. Tiedossa on, että

erityisesti inversiotilanteissa kesällä niitä tulee herkästi ja lisäksi aiemmassa tutkimuksessa

on tullut ilmi, että automaatin CB-havainnoista vääriä on jopa puolet (Hohti, 2011).

Kyseisen tutkimuksen ajasta on kulunut jo vuosikymmen ja oletettavasti joitain

parannuksia tutkapohjaiseen CB-tunnistukseen on jo tehty. Kuitenkin päivystävän

meteorologin työssä virheitä tulee edelleen vastaan runsaasti. Parannusehdotuksena tulisi

CB-analyysin algoritmiin lisätä ristiintarkistuksia niin, että esimerkiksi satelliittidatasta
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otettaisiin tieto mahdollisen pilven olemassaolosta. Lisäksi tulisi olla ehto, jonka mukaan

esimerkiksi alle kahden kilometrin korkeudelle ulottuvia kaikuja ei laskettaisi lainkaan

CB-havainnoiksi. Näin alailmakehän inversion aiheuttamat häiriöt sekä tuulivoimalat,

hyönteiset ja linnut varsin tehokkaasti suodattuisivat pois. Kuitenkin oikeat CB- ja

TCU-pilvet ovat reilusti tätä korkeampia, joten algoritmin muutos ei aiheuttaisi todellisten

CB-pilvien suodattumista pois lopputuotteesta.

Vallitsevan sään havainnoissa automaatti oli ihmishavaintoa huonompi pääosin

algoritmin sekä huonosti toimivien havaintolaitteiden vuoksi. Pahimmat puutteet liittyivät

jäätäviin sadeilmiöihin ja ukkoseen, mitkä ovat juuri ne ilmailulle vaarallisimmat sääilmiöt.

Jäätävien sadeilmiöiden kohdalla algoritmiin ja mittalaitteisiin on tehty suuria parannuksia

ja se on näkynyt tuloksissa. Sulien olomuotojen tulkinta on itse asiassa parantunut melko

hyväksi. Kuitenkin valitettavasti työn voidaan sanoa olevan vielä melko alussa jäätävien

olomuotojen osalta, sillä havainnot ovat edelleen selkeästi huonolaatuisia. Uudenlaisten

anturien sekä ristiintarkistusalgoritmien testaaminen on jatkossa hyvin tärkeää paremman

havaintomenetelmän löytämiseksi. Ukkoshavaintojen tilanne jäi tapausten vähyyden

vuoksi epäselväksi, mutta virheellisiä havaintoja oli kuitenkin paljon. CB-havaintojen tavoin

ne ovat ulkopuolelta tulevaa tietoa ja tässä tapauksessa ne tulevat

salamapaikannusjärjestelmästä. Tulos paljastaa nykyisen salamapaikannusjärjestelmän

sangen epätarkaksi. Tässä tapauksessa parannukset siihen olisivat välttämättömiä, eikä

vain lentosäähavaintojen kannalta, sillä ukkonen on vaarallinen ilmiö suurimmalle osalle

yhteiskunnan osa-alueista aivan tavallisista ihmisistä lähtien. Kuitenkaan manuaalista

ukkoshavaintoa ei myöskään voida pitää virheettömänä, sillä salamoinnin voi nähdä ja

kuulla kauempaa, kuin 15 kilometrin havaintosäteen alueelta ja näin ollen virheitä saattaa

syntyä havaintotyössä.

On luonnollista, että sääennusteet menevät ajoittain pieleen ilmakehän kaoottisen

käyttäytymisen vuoksi. Sen sijaan nykyhetkeen ei liity epävarmuustekijöitä, joten havainto

ei saa olla väärässä, varsinkin kun ilmailun ja TAF-ennusteen lähtökohtana on oletus

havainnon virheettömyydestä. Tutkimus kuitenkin toi esiin monia isoja puutteita

AUTO-METAR-havainnoissa ja osin vahvisti todeksi joitain aiempia epäilyksiä. Niin

näkyvyyden, pilvisyyden kuin vallitsevan sään havainnointi on automaattisella

havaintojärjestelmällä liian huonolaatuista sopiakseen korkeiden laatuvaatimuksen
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lentosäähavaintoihin. On ilmailun asiantuntijan tehtävä arvioida, ovatko nämä havainnot

akuutti riski lentoturvallisuudelle, mutta nyt on ainakin syytä epäillä sitä.

Erityisesti kiinnostaisi tietää, mikä on aikanaan ollut viranomaisten peruste

automaattihavaintojen hyväksymiselle operatiiviseen käyttöön. Mihin tietoon he ovat

päätöksensä perustaneet? Automaattinen havaintojärjestelmä toki tulee ihmisen

palkkausta halvemmaksi, mutta pelissä on myös Suomen lentosääpalvelujen maine,

lentoturvallisuus ja lentoliikenteen täsmällisyys. Saatujen tulosten nojalla olisi täysin

perusteltua siirtyä kaikilla lentokentillä takaisin manuaaliseen havainnontekoon ainakin

TAF-ennusteen voimassaoloaikoina, siihen asti kunnes automaattisten havaintojen

osuvuus lähentelee tavoiteltua sataa prosenttia. Muissa Pohjoismaissa ihmishavainto

onkin vielä käytössä huomattavasti Suomea laajemmin. Ketä tällainen havaintojärjestelmä

palvelee, jos pitää muista lähteistä tarkastaa, onko sää todella havainnon mukainen?

Nykytilanteessa niin meteorologi kuin ilmailun toimijat joutuvat katsomaan ulos

todetakseen havainnon oikeellisuuden. Havaintojen käyttäjäkunnalla sekä vaativaa ja

vastuullista työtä tekevillä lentosäämeteorologeilla on oikeus luottaa siihen, että havainto

on aina oikeassa.
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KIITOKSET

Omaan vuosien työkokemuksen lentosääalalta. Olen WMO-sertifioitu lentosäämeteorologi

sekä havainnontekijä. Idea tutkimukselle syntyi työtehtävissä kohtaamistani tilanteista

sään parissa. Tutkielman synnyssä on kuitenkin ollut myös muita ihmisiä vaikuttamassa

sen onnistumiseen. Haluan kiittää onnistuneesta työprosessista ohjaajiani yliopistonlehtori

Jouni Räisästä sekä meteorologi Alberto Blanco Sequeirosia. Kiitän myös esimiesteni

Heikki Juntin (ryhmäpäällikkö, Lento- ja sotilassää Rovaniemi) ja Kari Heikkisen

(ryhmäpäälikkö, Lento- ja sotilassää Kuopio) tarjoamasta mahdollisuudesta käyttää

työaikaa tutkielman tekoon. Lisäksi kiitän Rovaniemen lentoaseman havainnontekijöitä

vuosien laadukkaasta työstä verifiointidatan keruussa, joka on ylipäätään mahdollistanut

koko tutkimuksen teon.
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