TUOTELEHTI

SALAMA- JA UKKOSVAROITUSPALVELU

SMHI Ukkosvaroituspalvelusta saat kaikki tarvitsemasi tiedot voidaksesi
varautua salamointiin ja ukkoseen. Jo ennen ukkosen alkamista saat
meteorologiemme ukkosvaroituksen. Salamaniskuista varoitusalueellasi
ilmoitetaan sms-viesteillä tai sähköpostin välityksellä. Lisäksi voit seurata
salamaniskuja ja sään kehitystä suoraan verkossa sekä tehdä jälkeenpäin
analyysejä salama-arkiston välityksellä.
SMHI Ukkosvaroituspalvelu on kokonaisvaltainen varoituspalvelu. Saat kaikki tarvitsemasi säätiedot
käyttöösi verkkosivun välityksellä. Lisäksi sinulle ilmoitetaan sms-viestillä tai sähköpostin välityksellä, kun
alueellasi on todettu ukkosen vaara. Vastaavalla tavalla
sinua tiedotetaan myös reaaliajassa salamaniskuista.
Voit myös milloin tahansa ottaa yhteyttä päivystävään
meteorologiimme ja esittää hänelle kysymyksiä.
UKKOSVAROITUSPALVELU VERKOSSA

Ukkosvaroitukset ja salamoiden rekisteröinnit.
Täältä näet kaikki kolmen viime tunnin aikana tapahtuneet salamaniskut. Rekisteröityjen salamoiden määrän
ohella voit katsoa meteorologin ukkosvaroituskarttaa,
josta näkee millä alueilla on ukkosen vaara lähivuorokauden aikana. Ukkosvaroitukset päivitetään viisi kertaa vuorokaudessa, ja lisäksi meteorologi antaa kunkin
päivityksen yhteydessä yleisluontoisen arvion 12 lähitunnin säätilanteesta.


 Salama-arkisto. Salama-arkistostamme voit itse tehdä hakuja nähdäksesi missä ja milloin salamaniskuja on
tapahtunut, salamoiden polariteetin ja virranvoimakkuuden. Voit saada 15 viime kuukauden salamaniskuhistoriikin. Tarvitessasi vanhempaa historiikkia voit
ottaa yhteyttä meihin, niin autamme sinua.

Havainnot. Täällä voit katsoa radarkuvia ja havaintoja, jotka esitetään kartalla, taulukkoina ja käyrästöinä.



 Sääkatsaus. Sääkatsauksesta on mahdollisuus saada
tarkempia säätietoja. Sieltä saa automaattisen päivityksen radarkuville ja salamoille, satelliittikuville ja jopa 10
vuorokauden sääennusteille. Palveluun sisältyy myös
meteorologin kommentit yleisestä sääkehityksestä.

ILMOITUS SMS-VIESTILLÄ JA SÄHKÖPOSTIN VÄLITYKSELLÄ

Ukkosvaroitus. Sinua varoitetaan sms-viestillä ja/tai
sähköpostin välityksellä, jos alueellasi on odotettavissa


ukkosta lähivuorokauden aikana. Valitset itse miten
suuresta ukkosvaarasta haluat varoituksen (luokitus:
pieni, kohtalainen tai suuri ukkosen vaara).
Salamaniskut. Ilmoitamme sms-viestillä ja/tai sähköpostin välityksellä, kun alueellasi on tapahtunut salamaniskuja. Myös etäisyys ilmoittamastasi tai valitsemastasi
paikasta ilmoitetaan.



KONSULTOI METEOROLOGIA

Joissakin tapauksissa asiantuntijan neuvot voivat olla
paikallaan. Turvallisuutesi vuoksi palveluun sisältyy
myös kokeneiden meteorologiemme konsultointi. Voit
milloin tahansa soittaa päivystävälle meteorologillemme saadaksesi vastaukset kysymyksiisi.
LISÄPALVELUT

Jos myös kovalla tuulella ja lumipyryllä on vaikutuksia
toimintaasi, voit tehdä sopimuksen koko vuoden voimassa olevasta säävaroituspalvelusta, Varningstjänst
total. Tällöin saat myös talven aikana käyttöösi kovasta
tuulesta ja lumipyrystä varoittavan palvelun.
Mikäli tarvitset ennakkovaroitukset kahta lähivuorokautta aikaisemmin, voimme tarjota lisäpalvelun,
jossa meteorologi arvioi ukkosen, kovan tuulen ja suurten lumimäärien todennäköisyyden 3-7 lähivuorokauden aikana.
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Ukkosvaarakartasta näkee meteorologin arvioiman ukkosvaaran ajanjaksolla (luokitus: ei ukkosen vaaraa, kohtalainen tai suuri ukkosen vaara.

Salama-arkistostamme voit itse tehdä hakuja, joista näet missä ja milloin salamaniskuja on tapahtunut, salamoiden polariteetin ja virranvoimakkuuden.
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SMHI Ukkosvaroituspalvelu on hyödyllinen sekä prosessiteollisuudelle että sähköverkkoyhtiöille. Asiakkaamme ovat
sanoneet muun muassa seuraavaa:
”Käytämme SMHI Ukkosvaroituspalvelua minimoidaksemme prosessillemme koituvat vahingot, sillä
jännitteen alenemisesta on laitteistollemme paljon
haittaa.
Joidenkin prosessien uudelleen aloittaminen voi
viedä jopa vuorokauden, mikä aiheuttaa tuotantohävikkiä ja tulee yritykselle kalliiksi.
Ukkosvaroituspalvelun ansiosta saamme ennakkovaroituksen ja tiedämme olla varuillamme niissä osissa
prosessia, joissa laitteistot ovat herkkiä häiriöille.
Jos näemme, että voimakas ukkonen on tuloillaan,
voimme varoittaa huoltohenkilökuntaa, joka varautuu
siihen, että häiriöt ovat mahdollisia.”
Lars Wennberg, Suunnittelupäällikkö, Huolto ja tekniikka
SSAB Special Steels

”E.ON Elnät hyödyntää SMHI:n varoituspalveluja tulevan säätilan arvioimisessa.
Arvioita puolestaan käytetään päivystävän insinöörin päätöksenteon tukena, kun kyse on kriisinhallinnasta ja sään vaikutuksesta sähköverkkoon.
Varoituspalvelun ansiosta voimme varoittaa organisaatiota hyvissä ajoin ennen huonoa ilmaa, kuten tuulta,
lumisadetta tai ukkosta. Se auttaa meitä vähentämään
asiakkaillemme koituvia sähkön toimitushäiriöitä ja voi
samalla säästää meiltä miljoonia. Lisäksi se parantaa
sähköverkon korjauksia suorittavien työntekijöidemme
turvallisuutta.”
Anders Klemedsson, Käyttöpäällikkö/toiminnanjohtaja
E.ON Elnät Sverige AB
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