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AVIAMAPS AUP/UUP + NAV WRNG -KARTAN
KÄYTTÖÖNOTTO 19.11.2019

IMPLEMENTATION OF AVIAMAPS AUP/UUP + NAV
WRNG CHART ON 19 NOV 2019

Aviamapsilla korvataan aikaisemmat www.ais.fi -sivuston
AUP/UUP ja NAV WRNG karttatuotteet. Korvaava tuote
on nimeltään AUP/UUP + NAV WRNG ja se löytyy
www.aviamaps.com -sivustolta. Palvelun kuvaus ja suorat
linkit laitetaan myös www.ais.fi - sivustolle.

Aviamaps replaces previous www.ais.fi AUP/UUP and NAV
WRNG charts. The replacement product is called AUP/UUP
+ NAV WRNG and can be found at www.aviamaps.com. Description of service and straight links will be found at
www.ais.fi.

Aviamaps-kartalla esitetään AIP:lla, AIP Supplementeilla,
NOTAM:eilla ja AUP/UUP:lla aktiiviseksi ilmoitetut alueet
sekä muu ilmailulle vaarallinen toiminta.

Aviamaps shows information about areas declared active in
AIP, AIP Supplements, NOTAMs and AUP/UUP. It also
shows other activities of a dangerous nature.

Aviamaps-kartan valikosta löytyvät seuraavat vaihtoehdot:

Aviamaps map menu offers the following options:

- TÄNÄÄN-näkymässä esitetään katseluhetkellä voimassaolevan AUP/UUP-sanoman mukaiset ilmatilavaraukset, sekä aktiiviseksi ilmoitetut P/R/D-alueet. Tiedot
päivittyvät n. 5 minuutin välein.

- TODAY view, that shows the current state of info at viewing
time, including airspace reservations in accordance with the
valid AUP/UUP message, as well as the P/R/D areas declared active. The information is updated approximately
every 5 minutes.

- HUOMENNA-näkymässä esitetään seuraavan päivän
AUP-sanoman mukaiset ilmatilavaraukset sen jälkeen,
kun Eurocontrol on julkaissut koko Euroopan kattavan
EAUP:n n. klo 1600 UTC mennessä (kesäaikana klo 1500
UTC). P/R/D-alueet esitetään kartalla NOTAM:in voimassaoloaikojen mukaisesti.

- TOMORROW view, that shows airspace reservations according to the next day's AUP message after Eurocontrol
has published Europe-wide EAUP by 1600 UTC (1500 UTC
during summertime). P/R/D areas will appear in the view
based on the NOTAM validity times.

Alueet esitetään kartalla:

Symbols used to represent the area borderlines:

a) yhtenäisellä viivalla, kun alue on aktiivinen

a) the solid line when the area is declared active

b) katkoviivalla, kun alue tulee aktiiviseksi tulevaisuudessa

b) the dashed line when the area is going to be active in the
future

Aviamaps hakee automaattisesti tietoja seuraavista lähteistä:

Aviamaps automatically retrieves information from the following sources:

- AUP/UUP: Eurocontrollin NOP-portal

- AUP/UUP: Eurocontrol NOP-portal

- NAV WRNG: www.ais.fi sivuston reittibulletiinit (päivitys
tasatunnein)

- NAV WRNG: www.ais.fi Pre-flight Information Bulletins (updates every hour)

- Eurocontrollin European AIS Database (EAD)

- Eurocontrol European AIS Database (EAD)

Aviamaps AUP/UUP + NAV WRNG -kartta on informatiivinen eikä vapauta käyttäjää vastuusta tutustua tarvittaviin
NOTAM ja AUP/UUP -tietoihin.

Aviamaps AUP/UUP + NAV WRNG chart is informative and
does not release the user from responsibility to be familiarized with all applicable NOTAM and AUP/UUP messages.
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