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Muutoksia lentosääpalvelussa vuoden 
2019 Lentoon! –seminaarin jälkeen

• Ruotsissa ja Tanskassa jo aiemmin käytössä ollut LLF-alue-ennuste korvasi GAFOR-
tekstiennusteen marraskuussa 2019

• 2019 loppuun mennessä uusittiin kaikki Ilmatieteen laitoksen omistamat AWOS-
lentosäähavaintojärjestelmät

• Mikkelin ja Seinäjoen AWOS-uusinnat tänä vuonna

• MET-briefingpalvelun muutos 1.1.2020 → ilmailusaa.fi -sivustolla saatavilla globaalisti 
lennonvalmistelussa tarvittavat sääkartat ja -sanomat (self-briefing)

• 1.1.2020 tuli voimaan ATM/ANS-palveluita tiukasti säätelevä EU-asetus 
→ jonkin verran muutoksia lentosääpalveluun (mm. 5000 jalan ”pilvileikkuri”)

• Tammikuussa 2021 muutoksia Pohjoismaiseen SWC-karttaan ja sen tuotantoon

Tulossa 2021

• AWS-METAR-sanomalogiikan päivitys vastaamaan nykyistä ILMARI AWOS -logiikkaa 
• Huom. Lentoasemilla yleensä 2-3 laitetta mittaamassa yhtä tiettyä sääparametria, AWS-asemilla 

(korkeintaan) yksi
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Uusittuja oppaita ja muita materiaaleja

• Pohjoismaisen SWC-kartan muutosten myötä alkuvuoden aikana päivitetty 

lukuisia oppaita ja muita materiaaleja

• Uusitut materiaalit sähköisessä muodossa ilmailusaa.fi -sivustolla 

(http://ilmailusaa.fi/info.html). Info-napin avulla löydettävissä päivitettyinä

• Säähaitari

• Lentosääpalvelut Suomessa -opas

• Nordic SWC -käyttäjäopas 

• Saatavilla myös englanniksi

• Lisäksi Traficomin sivuille on tällä viikolla päivitetty tuorein versio 

käytännönläheisestä sääoppimateriaalista: 
https://www.traficom.fi/fi/yleisilmailun-koulutusmateriaalia-ja-ohjeita
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Pohjoismainen SWC (Nordic SWC)

• Ruotsin ja Suomen rinnalle tuotantoon Norja ja Tanska 28.1.2021

• Harmonisoitu karttatuote yli FIR-rajojen (em. neljän maan osalta)

• Koordinointi ennen kartan julkaisua: Jokainen maa vastaa viime kädessä oman FIR-

alueensa säätilanteen huomioimisesta kartassa (myös päivitystarpeet eli SWC AMD)

• Kaikista maista palvelua tuottamassa MWO-keskukset (Suomessa Helsingin toimipiste) 

• Kartan julkaisusta vastaa edelleen vuorollaan Ruotsi (SMHI) tai Suomi (FMI)

• Muutoksen oleellisimmat vaikutukset karttatuotteeseen ja sen sisältöön

• Laajempi kartta-/ennustealue

• Uutena MT OBSC -symboli (”vuoret pilvien peitossa”), jota käytetään tarpeen vaatiessa 

harmaalla merkityllä vuoristoalueella esim. tilanteessa, jossa vuorten huiput jäävät pilvien 

peittoon laajalla alueella

• Keltamustasta väkäsviivasta poistettu lyhenne IMC, mutta käyttöperiaate ja rajauskriteerit 

edelleen samat eli laajalla alueella:

• Näkyvyys alle 5 km ja/tai

• Pilvikorkeus alle 1000 FT

• Huom. ko. aluerajausta ei tehdä harmaalla varjostetulle vuoristoalueelle
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Mountain obscuration (MT OBSC) 

eli

”vuoret pilvien peitossa”
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Samat asiat suomeksi tutusta, 

juuri päivitetystä säähaitarista



Aina ajankohtaista eli muistin 
virkistykseksi muutamia poimintoja...

• Monipuolinen ja aina tuoreimpien havaintojen, ennusteiden ja varoitusten käyttö 
lennonsuunnittelussa 

• Sitä enemmän, mitä pidempi lento tai mitä hankalampi sää

• Muistathan huomioida aina myös PROB- sekä LCA-ennusteet

• Huomioithan, että esim. AWS-METARit ja ”malliennusteet” ovat lennonsuunnittelussa epävirallisia 

tuotteita → vain tukitieto-statuksella

• Pistemäiset havainnot sekä lentoasemalle ja vain sen lähiympäristöön ”rajautuvat” 
METAR- ja TAF-sanomat

• METAR ja TAF: Sanomien alkuperäinen käyttötarkoitus vain ko. lentoaseman laskeutumis- ja 
lähtövalmisteluihin lennonsuunnittelussa

• Käytössä kaupallista reittiliikennettä ja isoa kalustoa silmälläpitäen määritellyt ”väljät” 
raja-arvot ja julkaisukriteerit

• EU-lainsäädännön tultua voimaan kansallisten tarpeiden huomiointimahdollisuus minimaalista 

(muutama ”ylimääräinen” TAF, TREND ja SPECIAL-kriteeri 

• Esim. PROB30-ennuste on täydellinen vain, jos kolmessa tapauksessa kymmenestä 
ennustettu ilmiö (esim. FG tai TSGR) oikeasti toteutuu!

• Suhtauduthan PROB-ennusteisiin siten, että ”PROB-sää” voi hyvinkin toteutua

7



Monipuolisesti ja tuoreita tietoja
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METAR- ja TAF-alue eivät kata edes 
koko CTR-aluetta
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Pistemäisiä automaattihavaintoja
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”Väljiä” raja-arvoja (SPECIAL ja TAF)



Toiveikkain ja lennokkain odotuksin 
katse kohti tulevaa
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?
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Ajankohtaista siis vuosien jälkeenkin



Kiitos!

Lentosään palautteet ja muut yhteydenotot:

ilmailu@ilmatieteenlaitos.fi

ilmailu@fmi.fi

www.ilmailusaa.fi
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