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Sodankylän Avaruuskampuksen 
alueelliset toiminnat Lapissa

(Avaruustutkimusta ja geofysiikkaa 
Sodankylässä jo yli 100 v)



ILMATIETEEN LAITOS
Sodankylän Satelliittidatakeskus



Ilman dataa ei ole tiedettä



IL:n Avaruustutkimus-
keskus

• IL:n Avaruustutkimuskeskus tutkii ilmakehän 
ilmiöitä ja niiden vuorovaikutusta biosfääriin 
sekä kaukokartoitusmenetelmiä

• Ilmakehätutkimusta vuodesta 1908

• Toimintoja sekä Helsingissä että Sodankylässä

• Sodankylä-Pallas CAL-VAL Super-site
• Tarjoaa ilmakehä- ja pinta-aineistoa suoraan 

kaukokartoituslaitteille
• Yhteistyötä mm. NASAn, ESAn, EUMETSATin

ja CMA/NSMC:n kanssa
• Maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen CAL-VAL 

site pohjoisella metsävyöhykkeellä

• Satelliittidatakeskus satelliittiaineiston 
vastaanottoon ja aineiston käsittelyyn
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• Ensimmäiset lämpö- ja ilmanpainemittaukset v. 1856 
•Meteorologinen asema 1. Polaarivuoden aikana 1882-83
• Jatkuvat homogeeniset synoptiset säähavainnot vuodesta
1908 alkaen
•Yläilmakehän luotaukset vuodesta 1949
•Auringon säteilyn mittaus vuodesta 1957/58 (IGY)
• Radioaktiivisuuden mittaus vuodesta 1963
• Ilmanlaatumittaus 1970-luvulta alkaen
• Otsoni- ja  UV-mittaukset vuodesta 1988
• Stratosfäärin Aerosoli/kosteus 1990-luvun puolivälistä
•Mikrometeorologinen torni 1999
• Säätutka Luostolle 2000
• Satelliittiaineiston käsittely 1998
• Satelliittiaineiston vastaanotto 2003
• Paremmat tilat aineiston vastaanottoon ja arkistointiin 2011
•WMO:n isännöimät systeemit lumi- ja vesisademittauslaittei-
den vertailuun 2013
•Satelliittivastaanotin S-kaistan lähetysmahdollisuudella 2017

Pitkät aikasarjat Sodankylän
ilmatieteen observatoriosta



Campaigns and training schools
• ESA/NoSRex (2009-2013)
• COST-Pergamon summer school 

(2013)
• WMO/SPICE meeting (2014)
• Snow physics training school (2015)
• COST snow school (FEB 2018)

Ilmatieteen laitos
Arktinen avaruustutkimuskeskus

On-site facilities 
• Accommodation up to 

30 persons 
• Lecture hall
• Several meeting rooms
• Extensive wifi
• Workshops: metal, 

wood, electronics
• Biological laboratory
• Dark room
• Several saunas and 

river-side hut

4 cars - 5 snowmobiles - 2 ATVs

Main focus on
• Satellite activities: 

reception, processing 
and archiving

• CAL-VAL super-site
• Freeze/thaw 

measurements
• Snow measurements:   

in-situ, airborne and 
spaceborne

• Atmospheric 
soundings

• Meteorological 
parameters



Sodankylän kansallinen satelliittidatakeskus
Ilmatieteen laitos – Arktinen avaruustutkimuskeskus

Kansallinen satelliittidatakeskus (NSDC) tarjoaa satelliittiaineiston vastaanoton ja 
aineistonkäsittelyn prosessointipalvelua sekä suomalaisille että kansainvälisille 

kumppaneille tarjoamalla laajan alueellisen mittausverkon kalibrointiin ja validointiin.





ESA

Kalibrointi ja validointi





SPICE vertailumittauskenttä
sade- ja lumimittauslaitteille



Mixed / spruce 
forest, thicker 
organic layer

Sparse forested 
wetland Open wetland

Pine forest, 
mineral soil

Saariselkä 
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Ilmakehän otsoni ja UV-säteily
GOMOS ozone profiles
Sodankylä soundingOMI total ozone



SAR-kuvat jäänmurtajien opastamiseen

§ Radarsat-2, COSMO-SkyMed, 
Sentinel-1 SAR data used

§ Automated processing chain
• CSK acquisition programming at Sodankylä
• Data reception from  CSK spacecraft
• Automated processing of SAR image
• Ice conditions analysis at FMI Ice Service
• Data push to FIN-SWE Ice breaker fleet

§ Image delivery to ice breakers Near 
real time

• In optimal timing <30 min from image acquisition

§ Fully operational in Baltic sea ice 
season  2015-2016



RGB True-colorRGB 7-2-1 channel composite

Terra/MODIS 24.3.2010 08:50 UTC



Tulvakartta Espoosta 
lokakuu 2017

25.10.2018 17

Tulvasyvyyden arvio, FMI-FloDA

Tulva kartoitettiin käyttämällä 
hyvin korkean tarkkuuden 
aineistoa Cosmo Sky-Med-
satelliitista, tarkkuus ~1 m.
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• Älykkään liikenteen kehitysympäristö
• Ajoneuvojen talvitestausrataympäristö, jossa 5G-testiverkko
• Kevitsan rikasterekat älykkäiden tiesääpalveluiden 
havaintoverkostona sekä palveluiden testiympäristönä

• Interaktiivinen tutkimustiesääasema
• 3G/4G/5G, ITS-G5, Wi-Fi
• Operatiivinen säätutka ja valtakunnallinen tutkaverkosto

• Älykkään liikenteen ja liikennesään tutkimus ja -palvelut
• Useita tutkimushankkeita meneillään; (EAKR Älykkäät Arktiset 

Rekat, EAKR Sod5G, Tekes 5G-Safe, Interreg Wirma, EU 
Ecsel JU SafeCOP, Celtic Plus CyberWI

• Mahdollisuus uusiin kumppanuushankkeisiin ja toimintoihin 
kehitysympäristön ja tutkimustiimin kautta   

Älykkään liikenteen kehitysympäristö 
ja soveltava tutkimus
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• 5G-testiympäristö älyliikenteen, tiesääpalveluiden, 
ajoneuvotestauksen ja moniviranomaispalveluiden 
koejärjestelmiin ja testaukseen

• IL, VTT ja Lapin AMK

• sod5g.fmi.fi
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• 5G-testiverkko (1 tukiasema + mobiilipäätteet)
• VANET-testiverkko (2 tiesää/tienvarsiasemaa + mobiilipäätteet)
• Tiesääinfrastruktuuri (2 tiesääasemaa + mobiilimittaukset ajoneuvoista)
• Satelliittipalveluiden kehitysympäristö, tutkasatelliittikuvia alueesta
• Monipuolinen ajoneuvojen talvitestauksen rata-alue, 1.7 km päärata, 
kaikkiaan 11 km erilaisia ajoratoja

• Säätutka (Luosto)

http://sod5g.fmi.fi

Infrastruktuuri



Älykkäät rekat
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• Optiset kitkamittaukset; 6 x Teconer RCM 411
• Kitka, tien olomuoto, tien lämpötila

• Ajoneuvotelematiikka; 
•3 x Sunit FD2 ajoneuvotietokone + ajoneuvokamera
•2 x Sunit T7 ajoneuvotietokone
•4 x E3 Telemetria/GRIP laitteisto

•Android-pohjaiset kuljettajan/tienkäyttäjän päätelaitteet
http://arctictrucks.fmi.fi

Älykkäät Arktiset Rekat



Suomen säätutkaverkko

• 10 kaksoispolarisaatio-
tutkaa (alan uusinta tek-
nologiaa)

• Tutkat mittaavat 5 min 
välein noin 1 km:n tark-
kuudella Suomen yltä n. 
10 mittaussuuretta.

• Mittauksista lasketaan
älyliikenteen käyttöön
mm. lumi- ja vesisateen
voimakkuus joka
kohdassa sekä kertynyt
sadanta.

• Kaikki mittaukset
talletetaan ja ovat
saatavilla heti.

Uusi tutka 
2018-19

Sisempi rengas: Talvisateiden hyvä mitattavuus.
Ulompi rengas (250 km): Pysyvä mittausetäisyys, kesä-

sateet mitattavissa melko hyvin sinne asti.
Tutkien käyttöaste 98-99 %, maailman parhaita.


