
Lentosääoppia harrasteilmailijoille –

lisämateriaalia

Lentosääpalvelut Suomessa- opas ja säähaitari



Lentosääpalvelut Suomessa- opas

• Ilmatieteen laitos laati ja julkaisi 

ensimmäisen Lentosääpalveluoppaan 

vuonna 2013

• Oppaan tarkoituksena on kuvata 

lentosäätuotteita Suomessa ja mitä ne 

sisältävät ja miten niitä pitäisi tulkita 

käytännössä

• Opasta päivitetään säännöllisesti 

kansainvälisten säädösten tai 

esimerkiksi tuotteiden muuttuessa



Lentosääpalvelut Suomessa- opas

• Oppaan sisältö on jaoteltu osiin, jotta 
kokonaisuuden hahmottaminen olisi 
helpompaa

• Oppaan alussa on kuvataan 
lentosääpalveluiden vastuutahot ja 
toiminta Suomessa

• Lentosäähavainnot esitellään 
tuotteista ensimmäisenä – ne ovat 
tärkeä lähtötieto myös ennusteille

• Ennusteet ja varoitukset kuvaillaan 
tuotekohtaisesti ja lopuksi kerrotaan 
vielä saatavilla olevasta sääpalvelusta 
ja sen muodoista Suomessa

• Viimeisenä oppaassa on vielä hieman 
suuremmassa koossa GAFOR-
ennusteen aluejakokartta



Lentosääpalvelut Suomessa- opas

• Opas on saatavilla sähköisenä (pdf-muodossa) 

Ilmatieteen laitoksen www-sivuilta sekä Ilmailusaa.fi-

palvelusta

o www.ilmatieteenlaitos.fi

 Palvelut ja tuotteet > Ilmailu

o www.ilmailusaa.fi

 Info-osio

• Painettuna opasta on saatavilla mm. lentokerhojen ja 

lentäjien käyttöön ilman veloitusta

o Tiedustelut ja toimituspyynnöt sähköpostilla osoitteeseen 
ilmailu@fmi.fi



Säähaitari

• Säähaitaria on julkaistu 
vuosikymmenet Suomessa niin 
Ilmatieteen laitoksen kuin Finavian 
toimesta

• Säähaitarin ulkoasua uudistettiin 
vuonna 2013 – samaan aikaan kuin 
julkaistiin uusi lentosääpalveluopas

• Haitaria päivitetään myös tarvittaessa 
määräysten ja tuotteiden muuttuessa

• Haitarin etukannessa olevasta 
merkinnästä (esim. V 2015) näkee, 
että haitari on päivitetty toukokuussa 
2015



Säähaitari

• Säähaitari sisältää avausohjeet seuraaville koodatuille 
lentosääsanomille:

o METAR

o TAF

o TREND

o SIGMET, Special AIREP (ARS), WXREP

o GAFOR / Alue-ennuste



Säähaitari

• Säähaitarissa on mm. seuraavat taulukot ja kuvaukset 
helpottamaan tuotteiden tulkintaa:

o Vallitsevan sään lyhenteet

o GAFORissa käytettävät sääluokat

o SWC-symbolit ja aallonkorkeuden indeksi

o Yleisimmät lentosäälyhenteet

o GAFORissa käytettävän aluejaon kartta



Säähaitari

• Haitaria on saatavilla sähköisenä (pdf-muodossa) 

Ilmailusaa.fi-palvelusta

o www.ilmailusaa.fi

 Info-osio

• Painettuna haitaria on saatavilla mm. lentokerhojen ja 

lentäjien käyttöön ilman veloitusta

o Tiedustelut ja toimituspyynnöt sähköpostilla osoitteeseen 
ilmailu@fmi.fi



Lentosääoppia harrasteilmailijoille –

lisämateriaalia

Ilmailusaa.fi- palvelu



Sisältö

Ilmailusaa.fi – Lentäjän

sääpalvelusivusto

• Sää kartalla

• Säätutkan- ja satelliitin havainnot

• VIS,CLD,WIND -kartta

• Malliennusteet maanpinnalle ja 
lentopinnoille

• EUR SWC (WAFC)

• NSWC

• Sää lentopaikalla

• Lentosäähavainnot

• Lentosääennusteet 

• Sää lentoreitillä

• Lentosäävaroitukset

• Ohjeet ja tiedotteet



Sää kartalla

• Sää kartalla -osiosta löytyy niin karttamuodossa esitettynä niin havaintoja kuin ennusteitakin. Näitä 

ovat (ylävalikossa vasemmalta oikealle):

o Sääsatelliitin yhdistelmäkuvan animaatio (päivällä tarkempi näkyvän valon kuva, yöllä infrapunakuva)

o VIS,CLD,WIND -kartta (lisää erillisellä kalvolla)

o Säätutkan animaatio johon valittavissa näkyväksi myös reaaliaikaiset salamatiedot

o 3 vrk maanpinnalle -animaatio (kokonaispilvisyys ja tuuli)

o 3 vrk lentopinnoilla -animaatio (lämpötila, tuuli ja ilmankosteus)

o Sade, ilmanpaine ja lämpötila -animaatio (pintakarttoja)

o WAFC - Euroopan alueen SWC-kartta (voimassaoleva)

o NSWC -kartta (voimassaoleva)



Sää kartalla

• Satelliitti- ja tutkakuvista sekä malliennustekartoista löytyvät animoitavat kuvasarjat

• Animaatioiden aikaresoluutio vaihtelee, ennustekartoissa se on 3 tuntia (nykyhetkestä 

alkaen), satelliittikuvissa 30min (uusimpaan kuvaan loppuen) ja tutkakuvissa 15min

• Tuotteille on valittavissa aluevalinta valikon oikeasta reunasta: Etelä-Suomi, Pohjois-

Suomi, Suomi, Skandinavia (Fennoskandia)

o Ei koske WAFC- ja NSWC -karttoja

• 3 vrk lentopinnoilla -ennustekartoille on valittavissa ICAOn mukaiset vakiolentopinnat 

(aluevalinnan alla)

o FL050, 100, 140, 180, 240, 300 ja 340

o Lisäksi yleisilmailun tarpeisiin löytyvät ennusteet myös korkeuksille 1000ft ja 2000ft

• Malliennusteisiin tulee aina suhtautua varauksella. Yleisilmailijan kannalta (erityisesti 

VFR- lentäminen!) säätutkan seuraamisen tulisi olla etusijalla, sillä monissa tilanteissa 

tutkakuvasta näkee parhaiten reaaliaikaisen sään kehityksen (esimerkiksi kesäiset 

ukkoskuurot)



Sääsatelliitin havainnot

• Sääsatelliitin kuva on 

yhdistelmäkuva näkyvän valon ja 

infrapunan aallonpituuksilta. 

Päivänvalon aikaan kuvassa 

näkyvät alapilvet hyvin, kun taas 

pimeällä infrapunassa korostuvat 

herkästi kylmät yläpilvet eikä 

sumupilvisyys näy välttämättä 

lainkaan

• Esimerkkikuvassa on päiväkuva, ja 

siinä näkyy sumupilvialue Keski-

Suomesta Kaakkois-Suomeen (ks. 

Kalvon 9 VIS,CLD,WIND -kuva)



Säätutkan havainnot ja tutkaennuste

• Säätutkakuva on yhdistelmä 

kaikkien Suomen säätutkien 

havainnoista (Skandinavian kuvassa 

on mukana myös naapurimaiden 

tutkadata)

• Tutkahavaintojen perään linkitetty 

tutkaennuste löytyy ainoastaan 

Suomen alueelle, ja siitä voi nähdä 

suuntaa-antavaa tietoa sateiden 

liikkeestä lähituntien ajalta 

(erityisesti kesäisten sade- ja 

ukkoskuurojen yhteydessä ennuste 

on välillä epäluotettava)



Mallinennusteista

Malliennusteita näkyy sivustolla seuraavissa muodoissa:

• 3 vrk maanpinnalle

o Pintatuuli (10m) voimakkuuden mukaan väritettyinä tuulinuolina

o Pintapaine 5 hPa välein piirrettynä

o Kokonaispilvisyys prosentteina

• 3 vrk lentopinnoilla

o Tuuli voimakkuuden mukaan väritettyinä tuulinuolina

o Lämpötila väritettyinä käyrinä (2 asteen välein)

o Kosteus varjostettuna

• Sade, ilmanpaine, lämpötila

o 2m lämpötila käyrinä (2 asteen välein)

o Pintapaine 5 hPa välein

o Sade (mm/h) varjostettuna



Malliennustekartan esimerkki ja animaatio

• Malliennusteita näytetään sää 

kartalla -osiossa  animoitavat

kuvasarjat 3 vrk ajalle 3h 

aikavälein

• Vieressä esimerkkinä 3 vrk 

lentopinnoilla, jossa näkyy 

tuuliennuste tuulinuolina, lämpötila 

käyrinä ja kosteus varjostettuna

• Oikean yläkulman valikoista on 

valittuna Pohjois-Suomi ja 

korkeudeksi 2000 jalkaa

• Animaatiovalikko kuvan alla on 

pysäytetty 16.10. ajanhetkelle 12 

UTC (päivämäärät on merkitty 

aikajanaan isolla fontilla ja 

kellonajat pienellä)



VIS,CLD,WIND -kartta

Kyseessä on ilmailijoiden toiveiden perusteella kehitetty 

karttamuotoinen esitystapa viimeisimmistä lentosäähän 

vaikuttavista havainnoista

• Kartta päivittyy 5 minuutin välein, aikaleima löytyy oikeasta 

yläkulmasta. HUOM! Aikaleima kannattaa tarkastaa aina, ja 

tarvittaessa päivittää sivu (useimmissa selaimissa CTRL+F5), 

sillä joskus eri web-selainten välimuistiin voi jäädä kartasta 

vanhentunut kuva!

• Havainnot näytetään koko alueelle METAReista ja Suomen 

alueelle vielä lisäksi AWS-METAReista

• Esitettävät parametrit ovat näkyvyys, pilvikorkeus ja tuuli

• Parametrit voi valita näkyväksi yksi kerrallaan, tai vaikka kaikki 

samaan aikaan (myös METAR/ AWS-METAR samanaikaisesti)

• Kartan vieressä legenda, jossa näkyy symbolien värikoodaus

• Viemällä hiiren symbolin päälle, tulee näkyville uusin aseman 

METAR / AWS-METAR. Klikkamalla symbolia sanoman saa 

kuvan alareunaan auki.

• Kartan ideana on siis auttaa käyttäjää muodostamaan 

yleiskäsitys lentosäästä jollakin alueella

• HUOM! Kartalla näytetään ainoastaan pistemäisiä havaintoja. 

Havaintojen välissä voi edelleen olla hyvin erilaista säätä 

(pahimmassa tapauksessa esimerkiksi sumualue, joka ei 

kuitenkaan osu yhteenkään havaintoon)



Lentosäähavainnot ja -ennusteet

• Ilmailusaa.fi -palvelusta löytyvät Suomen ja lähialueiden operatiivisesti 

vaadittavat lentosäähavainnot - ja ennusteet

• Sanomat löytyvät välilehdiltä ”Sää lentopaikalla” sekä ”Sää lentoreitillä”. 

Molemmat ohjaavat käytännössä samoihin sanomalistauksiin, mutta 

aloitusnäkymä on erilainen

• Osiossa näkyvät seuraavat lentosääsanomat:

o METAR

o TAF

o AWS-METAR

o GAFOR

o METAR+TAF

o METAR 3h sekä 6h



Sää lentopaikalla

• Sää lentopaikalla -osiossa voi hakea 

edellisellä kalvolla mainittuja sanomia 

erikseen seuraaville alueille (vasen 

yläkulma):

o Suomi

o Skandinavia (Suomi, Ruotsi, Norja, 
Tanska)

o Baltia + osa Venäjää (Viro, Latvia, 
Liettua, Pietari, Murmansk)

• Kaikilta alueilta ovat saatavilla 

METARit ja TAFit (mikäli julkaistu), 

GAFORit ja AWS-METARit ainoastaan 

Suomen alueelta (valinta ”säätiedot” -

kohdasta)

• Sivun vasemmassa reunassa on 

hakukenttä, jolla voi hakea 

vapaavalinteisesti lentopaikkojen 

sanomia. Haku toimii joko 

paikannimellä tai ICAO- koodilla

• Hakuasetukset -valinta liittyy ’sää 

lentoreitillä’ -karttasovellukseen



Sää lentoreitillä

• Sää lentoreitillä -osiossa aukeaa 

oletuksena ’Näytä säätiedot reitillä’ -

ikkuna:

o Zoomattava karttapohja

o Hakuasetukset-valinnalla
määritetään kuinka kaukana 
piirretystä reittiviivasta olevat 
säätiedot näytetään (oletus 100km 
säteeltä) 

o Karttaa klikkaamalla voi piirtää 
haluamansa reittiviivan klikkaamalla 
karttaa halutuista pisteistä

o Reitin päättäminen tapahtuu 
tuplaklikkauksella

o Kun reitti on valmis, näytetään 
’säätiedot’- ikkunassa valinnan 
mukaiset säätiedot

o Tarvittaessa painetaan ’Hae 
säätiedot’- painiketta

o ’Tyhjennä’- painikkeella voidaan 
poistaa piirretty reitti 



Lentosäävaroitukset

• ’Varoitukset 24h’- ikkunassa näkyvät varoitussanomat edeltävän 24 tunnin ajalta

• Näytettävät varoitukset ovat joko SIGMET- säävaroituksia tai ilma-alusten ilmoituksiin perustuvia 

ARS- (SPECIAL AIREP) tai WXREP- varoituksia

• Varoitukset näytetään Suomesta ja lähialueilta (Ruotsi, Norja, Tanska, Viro, Latvia, Liettua sekä 

Pietarin ja Murmanskin FIR)

• Suomen ja lähialueiden 

varoitussanomat näkyvät 

’Varoitukset’- osiossa

• Voimassaolevat varoitukset 

näkyvät punaisen otsikon 

alla 
• SIGMET voimassaoloajan 

mukaan

• ARS/WXREP 2h ajan

• Voimassaolevat varoitukset 

näkyvät myös palvelun 

kaikilla sivuilla 

nostolaatikkona, jonka voi 

halutessaan sulkea



Info: Palvelun ohjeet ja tiedotteet

• Palvelulle on laadittu ohjeet, jotka kattavat koko palvelun sisällön

• Ohjeosio löytyy sivun oikeassa yläkulmassa (kielivalinnan vieressä) olevan ”Info”-linkin takaa. Tätä 

klikkaamalla aukeaa ohjesivusto:

o Infosivustolle on heti yläreunaan linkattu voimassaoleva säähaitari, Lentosääpalvelut Suomessa -opas 
sekä NSWC -kartan käyttäjän opas (tulkintaopas) sähköisessä muodossa

o Linkkien jälkeen käydään kaikki tuotteet läpi yksi kerrallaan. Kohdista löytyy myös yleistä tietoa sivuston 
käytöstä (esim. kuinka ”Sää lentoreitillä” -karttaa käytetään) 

o AWS-METARien ohjekohdassa löytyy linkattuna myös AWS-asemien asemakartta, josta asemien 
sijainnin näkee kätevästi



Info: Palvelun ohjeet

• Palvelulle on laadittu ohjeet, jotka 

kattavat koko palvelun sisällön

• Ohjeosio löytyy sivun oikeassa 

yläkulmassa (kielivalinnan vieressä) 

olevan ”Info”-linkin takaa. Tätä 

klikkaamalla aukeaa ohjesivusto:

o Infosivustolle on heti yläreunaan 
linkattu voimassaoleva säähaitari, 
Lentosääpalvelut Suomessa -opas 
sekä NSWC -kartan käyttäjän opas 
(tulkintaopas) sähköisessä muodossa

o Linkkien jälkeen käydään kaikki 
tuotteet läpi yksi kerrallaan. Kohdista 
löytyy myös yleistä tietoa sivuston 
käytöstä (esim. kuinka ”Sää 
lentoreitillä” -karttaa käytetään) 

o AWS-METARien ohjekohdassa löytyy 
linkattuna myös AWS-asemien
asemakartta, josta asemien sijainnin 
näkee kätevästi



Info: Palvelun tiedotteet

• Info-linkkiä klikkaamalla 
aukeaa oletuksena ohjeosio. 
Ohjeosiossa ollessa yläreunan 
palkissa on myös ”Tiedotteet” -
linkki

• Tiedotelinkkiä klikkaamalla 
aukeaa palvelun 
tiedotearkisto:

o Voimassaolevat eli myös 
etusivulla näkyvät tiedotteet

o Lisäksi myös palvelussa 
julkaistut tiedotteet, joiden 
näkyvyys etusivulla on 
päättynyt

 Joko käyttäjä on sulkenut 
tiedotteen etusivulta 
(jolloin se ei siihen enää 
ilmesty)

 tai tiedotteen 
etusivunäkyvyydelle 
määritetty aika (yleensä 
tunneista pariin viikkoon) 
on päättynyt, mutta 
tiedote on haluttu jättää 
arkistoon näkyväksi

Tiedotteiden yleisiä periaatteita
• Laaditaan teknisistä häiriötilanteista, yleensä lyhytaikaisia

• Ilmailijoille on jotain tiedotettavaa, esimerkiksi Ilmatieteen laitoksen tulevista ilmailijoille suunnatuista 

tapahtumista

• Sivuston tulevista muutoksista/päivityksistä

• Kaikki muu tarpeellinen tieto


