
 

  Suomen Herppiharrastajat ry 2021 

World UV Recording Project - mittausohjeet SolarMeter 6.5 UVI-mittarille 

 

Yleistä 

Mittauspaikan sijaintina on oltava alue, jossa on selkeä avoin alue suoralle auringonvalolle. Mittaus 

toistetaan noin tunnin välein, tai niin usein kuin vain mahdollista – kaikki ilmoitetut tulokset ovat 

arvokkaita tutkimukselle. 

Mittaus tapahtuu vähintään yhtenä päivänä, mutta halutessaan voi mitata jokaisena tutkimukseen 

kuuluvana päivänä. Huomaathan, että jokainen päivä kirjataan omaan taulukkoonsa. Sateisena 

päivänä UVI-lukemia ei saada, joten sellaisina päivinä ei mittausta tarvitse toteuttaa.  

UVI-lukemien lisäksi taulukkoon on mahdollista merkitä myös mittaustulokset aurinkoiselta ja 

varjoiselta paikalta maan pintalämmöstä, ns. potentiaalisesta matelijan lämmittely-

/paistattelupaikasta, kuten kiveltä tai puulta. Myös maanpinnan pintalämpötilalukema käy, kunhan 

se ei ole mitattu nurmikolta eikä kasvillisuutta ole edessä.  

Taulukko, johon mittaustulokset kirjataan, ladataan osoitteesta: 

http://www.uvguide.co.uk/worldUVdatabase.htm??fbclid=IwAR048Xc01Hr4bkjmW-

AIIEM_wLYM84Rzg1dC6jTQkcrLrULqOMFIUi6cXcs 

 

Taulukon täyttäminen 

”Date this set of readings was taken” – kohtaan merkitään päivämäärä, jolloin mittaus on tehty 

”My Initials” – kohtaan merkitään nimikirjaimesi 

”Location” – kohtaan merkitään maa, maakunta sekä kaupunki, joka on lähimpänä mittauspaikkaa 

”Latitude” – kohtaan merkitään mittauspaikan leveysaste/-piiri. Suomi sijaitsee 60–70 leveysasteen 

välillä ja esimerkiksi Helsinki sijaitsee n. 60 astetta pohjoista leveyttä eli kohtaan merkittäisiin 

60°N. Suomen paikkakuntien leveyspiirit löydät esimerkiksi täältä (lukeman voi pyöristää): 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_Suomen_kuntien_koordinaateista  

” Height above sea level (if known)” – kohtaan merkitään mittauspaikan korkeus merenpinnasta, 

mikäli se tiedetään 

 

Mittauksien toteuttaminen: 

Mittauksen ajankohta ei ole minuuttipeliä, merkitse siis lukema lähimpään kellonaikaan. Jos 

toteutat mittaukset kello 13.42, kirjaa ne kohtaan 1:30 p.m.  

Ensimmäinen mittaus tehdään noin pään korkeudelta. Mittaria liikutellaan hieman ympäriinsä ja 

mittarin antama maksimilukema merkitään taulukkoon kohtaan ” UVI max in the open”.  

Toinen mittaus tehdään maasta siten, että mittarin pohja osuu maahan, ja jälleen mittarin antama 

maksimilukema merkitään taulukkoon kohtaan ” UVI 4” above ground”. 

http://www.uvguide.co.uk/worldUVdatabase.htm??fbclid=IwAR048Xc01Hr4bkjmW-AIIEM_wLYM84Rzg1dC6jTQkcrLrULqOMFIUi6cXcs
http://www.uvguide.co.uk/worldUVdatabase.htm??fbclid=IwAR048Xc01Hr4bkjmW-AIIEM_wLYM84Rzg1dC6jTQkcrLrULqOMFIUi6cXcs
https://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_Suomen_kuntien_koordinaateista
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Kolmas mittaus tehdään lähimmästä täysin varjoisesta paikasta, ja mittarin antama maksimilukema 

merkitään taulukkoon kohtaan ”UVI in shade”. Varjossa tapahtuvan mittauksen korkeudella ei ole 

suurta merkitystä, mittauksen voi toteuttaa esimerkiksi kyykyssä rintakehän korkeudelta mitattuna. 

Mikäli teet myös lämpötilamittauksia, merkitse avoimelta aurinkoiselta paikalta korkein saamasi 

pintalämpötilan tulos kohtaan ”Surface temp in open (°C)” ja varjoiselta paikalta saamasi korkein 

pintalämpötilan tulos kohtaan ” Surface temp in shade (°C)”. Kirjaa käyttämäsi 

infrapunalämpömittarin merkki (jos tiedossa) lomakkeen alalaitaan. 

 

Lopuksi merkitse taulukkoon mittausajankohdan sää: 

S - Suora auringonvalo 

H - Puolipilvinen sää 

C - Pilvinen sää 

 

Lopuksi 

Kun olet täyttänyt taulukon, tallenna se omalle tietokoneellesi siten, että taulukon voi tunnistaa 

sinun täyttämäksesi. Kirjaa siis taulukon nimeen päivämäärä, lähin kaupunki ja omat nimikirjaimesi 

eli esimerkiksi RecordingDay_18June_Helsinki_SHH. 

Kun taulukkosi ovat valmiita, lähetä ne osoitteeseen: worldUVdatabase@uvguide.co.uk 

Sähköpostiin ei tarvitse välttämättä kirjoittaa mitään, mutta mikäli olet mittauksien aikana tehnyt 

jotain mielenkiintoisia havaintoja, ne kannattaa kirjata sähköpostin viestiksi. Sähköpostiin ei 

vastata, mutta saat automaattisen tiedon siitä, että sähköpostisi on mennyt perille. 
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