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Lähikuukausien muutoksia

• LLF-käyttöönotto ja GAFOR-poisto 7.11.2019 (Janne)
• Vaikutusta VIS, CLD, WIND –symbolien väritykseen

• Ilmatieteen laitoksen vetämän PECASUS-konsortion globaali 
avaruussääkeskus aloittaa toimintansa 7.11.2019

• Materiaalipäivitykset

• Uusi LLF-käyttäjäopas saataville ilmailusaa.fi –sivustolle viikon, parin sisällä

• Säähaitari

• Lentosääpalvelut Suomessa –opas

• Traficomin toimeksiannosta tehty käytännönläheinen lentosääoppimateriaali

• Loputkin Ilmatieteen laitoksen omistamat lentosäähavaintojärjestelmät 
uusitaan vuoden loppuun mennessä, kaikki ulkoasennukset tehty (Marjo)

• Briefing-palvelun muutokset (Riikka)

• EU-asetuksesta 2017/373 johtuvat muutokset mm. pilviraportoinnissa
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Huom. Mustan värilogiikan muutos on todella merkittävä:

Nykyään ”vain” puuttuva havainto, LLF-tuotteessa ja 

jatkossa myös VIS, CLD, WIND –tuotteessa 

pahin mahdollinen sääluokka!!

• Muut muutokset ns. turvalliseen suuntaan

• Puuttuva havainto jatkossa harmaalla eli sama logiikka

kuin puuttuvan LLF-ennusteen tapauksessa

VIS, CLD, WIND –värityslogiikan 
muutostarve LLF-käyttöönoton vuoksi

VIS, CLD, WIND LLF-alue-ennuste
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Nykyinen VIS, CLD, WIND –tuotteen

värilogiikka pilvi- ja näkyvyysluokkien osalta
Tuleva VIS, CLD, WIND –tuotteen

värilogiikka pilvi- ja näkyvyysluokkien osalta

VIS, CLD, WIND –sääluokat väreinä

Pilvikorkeus (BKN/OVC)

yli 5000 ft

alle 5000 ft

alle 2000 ft

alle 1500 ft

alle 1000 ft

alle 500 ft

havainto puuttuu

Näkyvyys

yli 10 km

alle 10 km

alle 8000 m

alle 5000 m

alle 3000 m

alle 1500 m

havainto puuttuu



ATM/ANS-palveluja säätelevä
asetus (EU) 2017/373

• Lennonvarmistuspalveluja (mukaan lukien lentosääpalvelu) koskeva asetus (EU) 
2017/373 tulee sovellettavaksi 2.1.2020

• Käytännön vaikutukset

• EU-komissio määrittää kaikissa EU-jäsenmaissa lentosääpalvelun, jopa 
tuulikeskiarvoja myöten ns. ”kovassa laissa” → EU-jäsenmailla ei ole 
mahdollisuutta poiketa EU-lainsäädännöstä

• EASA julkaisee suositukset (AMC), jotka käytännössä lähes vaatimuksia. 
Mahdollisuus poiketa vain, jos hakee ns. AltMoCia viranomaiselta 
perustelluista syistä ja pystyy osoittamaan vaihtoehtoisen ja turvallisen tavan 
täyttää suositus. EASA voi todeta myöhemmin, ettei täytä…

• Suurin osa ICAO Annex 3:sta implementoitu EU-regulaatioon, jotta Euroopan 
sisällä lentosääpalvelu olisi mahdollisimman harmonisoitua

• Vastikään julkaistu ilmailumääräys ANS M1-1 tarkentaa em. EU-asetusta mm. 
lentosääpalvelun osalta 

• Kansallisten ja yhteispohjoismaisten lentosääpalvelutuotteiden (esim. LLF, 
NSWC, WXREP) mahdollinen sääntely?



Mm. pilviraportointi muuttuu EU-
asetuksen myötä

• Vuodenvaihteeseen mennessä sekä METAR, TAF että EFHK TREND: 

TCU ja CB-pilviä lukuun ottamatta ”pilvileikkuri” 5000 FT

➢Ennen → tulevaisuudessa: FEW015 OVC060  → FEW015

➢Huomioitava, että NSC (no significant cloud) voi tarkoittaa…

➢Ei lainkaan pilviä (vanhan ajan SKC)

➢Enemmän tai vähemmän kattava ”tavallinen” pilvikerros, jonka alaraja vähintään 5000FT 

(esim. OVC050 Ac, As, Ns)

➢Huom. Sama sääntö ollut voimassa myös ICAO Annex 3, mutta mm. vanhojen 

havaintojärjestelmien rajoitteiden vuoksi Suomessa(kin) ilmoitettu korkeampia pilviä 

➢Huom2. Yllä oleva ote EU-asetuksen määritelmäosiosta on ns. kovan lain puolella ja 

määritelmään viitataan toisaalla, joten ”pilvileikkuri” on käytännössä pakollinen




