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Miksi automaattimittauksia?

Automaattisilla 
mittausjärjestelmillä voidaan 

saada luotettavaa ja 
reaaliaikaista tietoa veden 

laadusta, jos tietyt 
reunaehdot toteutuvat

Tiheästä mittausvälistä 
hyötyä erityisesti jos veden 

laadun muutokset ovat 
nopeita

Saadaan tietoa mitä 
näytteenottohetkien välillä 

tapahtuu

Mittaukset saattavat 
paljastaa näytteenotossa tai 

laboratorioanalyysissä 
tapahtuneen virheen

Näytteenotto ja labra-
analyysi saattavat paljastaa 
mittauksissa tapahtuneen 

virheen

Vesinäytteillä tärkeä rooli 
osana 

automaattimittausten 
laadunvarmennusketjua



Tarkemmat kuormitusarviot
Mikä on vesiensuojelutoimenpiteiden 
todellinen vaikutus?

• Tietoa todellisesta laadun ja 
määrän vaihtelusta

Muista myös virtaaman 
luotettava mittaus!



Laadunvarmennusketju
Tarve ja tavoite

• Tutkimus, 
seuranta?

Mittausten 
suunnittelu

• Mittauspaikan 
valinta tavoitteiden 
mukaisesti

• Mitattavien 
muuttujien valinta

• Miten virtaaman 
mittaus 
toteutetaan?

• Anturien valinta
• Taustaselvitys: onko 

vedenlaadusta 
aiempaa tietoa?

Mittalaitteiden 
asennus

• Oikea kohteeseen 
sopiva asennustapa 

• Tiedonsiirto ja 
tallennus

Ylläpito ja huolto

• Riittävä huoltoväli
• On-line-

datanseuranta 
huoltotarpeen 
arvioinnissa



Laadunvarmennusketju

Mittausten aikainen 
laadunvarmennus

• Automatisoitu tai 
manuaalinen

Kalibrointi- ja 
vertailunäytteiden 

ottaminen

• Riittävä näytemäärä
• Osana 

perusseurantaa?

Datan kalibrointi

• Raakadata 
kannattaa aina 
säilyttää

• Kalibroinnin 
päivitys?
• Miten kalibrointi 

pysyy?
• Laite vanhenee
• Olosuhteet 

muuttuvat

Aineiston käsittely 
etc.



Asennuspaikan
valinta

• Hyvän mittauspaikan vaatimukset ovat hyvin
yhtenevät hyvän virtaaman mittauspaikan kanssa

• Suora, symmetrinen profiili (poikkileikkaus ja 
virtausnopeus) 

• Ei liian kova virtaus
• Ei häiritsevää kasvillisuutta
• Ei sivu-uomia heti ylä- tai alapuolella

• Asennus ja kiinnitys mahdollinen
• Silta, laituri, tai jos pohjaan asennus, niin

kiinteä pohja
• Huolto helposti toteutettavissa ympärivuotisesti
• Asennus riittävän kauas rannasta
• Riittävä syvyys eri vaihtelevissa olosuhteissa
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Asennuspaikan
valinta

• Jäät/jäätyminen eivät aiheuta vahinkoa
• Erikoisasennukset
• Tiedonsiirto mahdollinen
• Ilkivalta?
• Sähkö
• Luvat
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• Kuvia asennustavoista

9

Erilaisia asennustapoja
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Erilaisia asennustapoja
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Talviasennus esimerkki

Snow cover
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• Kaikki automaattimittarit tarvitsevat huoltoa
• Perushuolto: virransaanti, kiinnitykset, puhdistus
• Puhdistus eri sensoreilla valmistajan ohjeiden mukaisesti
• Miten puhdistus toimii?

• Paineilma, onko puhdistusväli, paine ja aika riittävä
• Mekaaninen puhdistus, pyyhin, harja

• Optisten sensorien riesana erityisesti kasvukaudella levän kasvu ”biofouling”
• Huoltoväli vaihtelee vuodenajan ja olosuhteiden mukaan
• Huoltoloki!
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Ylläpito ja huolto
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Erilaisia virhetilanteita

• Asennuksesta johtuvat virheet
• Huonosta mittauspaikasta johtuva virheet
• Mittalaitteiden toimintahäiriöt
• Tiedonsiirtohäiriöt
• Tiedontallennushäiriöt
• Yksittäiset epärealistisen korkeat piikit
• Puuttuvat arvot
• Datan ryömintä

• Hankalin huomata
• Paljastuu usein vasta huollon yhteydessä tai poikkeamana labratulokseen verrattuna

• Yksittäisen muuttujan tappiarvot tai nollat



Yksittäiset virheelliset arvot



Datan ryömintä, esimerkki

• Datan ryömintä, miten korjataan?

• Interpoloidaan huoltojen välinen 
aika?

• Tasokorjaus suhteessa 
labratuloksiin

• Oletetaan muutoksen kasvaneen 
lineaarisesti huoltohetkeen asti

• Dynamiikka säilyy

• Miten vältettävissä?
• Lisätään puhdistustaajuutta
• Muutetaan puhdistustapaa
• Lisää huoltokäyntejä



Kalibrointi

• Primäärikalibrointi, ”tehdaskalibrointi”
• Validointi

• Eri sensorien kalibrointi ennen mittauksia
• Kalibrointiliuokset
• Vertailuliuokset

• Datan kalibrointi
• Lisämuuttujien kalibrointi apumuuttujien avulla
• Uusintakalibrointitarpeen arviointi
• Sensoridatan kompensointi

• Sameuskompensaatio
• Residuaalit korjauskertoimena, esim typpi

y = 0,9561x + 1,501
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y = 1,411x + 2,5047
R² = 0,9522
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Mitä kalibrointinäytteenotossa 
tulisi huomioida?

• Näyte samasta kohdasta ja samasta syvyydestä, kuin anturi 
mittaa

• Näyte anturin mittausaikana

• Tavoitteena ottaa näytteitä mahdollisimman laajalta 
pitoisuusskaalalta ja erilaisissa virtaamaolosuhteissa

• Pyritään välttämään ekstrapolointia kalibroinnissa

• Poikkeaako analyysimenetelmä sensorin 
mittausmenetelmästä?

• Hyödynnä on-line-tuloksia näytteenoton ajoittamisessa, jos 
mahdollista
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Vertailunäytettä ottamassa

Mitä virhemahdollisuuksia löydät?



Useampi selittävä 
muuttuja?

• Lestijoki: TUR_TP  R2 = 0,29
TUR_TP+TOC R2 = 0,3

• Sameus selittää 30 % varianssista ja TOC 1 %

• Iijoki: TUR_TP  R2 = 0,51
TUR_TP+TOCR2 = 0,57

• Sameus selittää 34 %varianssista ja TOC 6 %

• Perhonjoki: TUR_TP  R2 = 0,58
TUR_TP+TOCR2 = 0,60

• Tur 58 % ja TOC 1,6 %

• Sensoridatan kalibroinnin parantaminen
• Sameuskompensaatio
• Residuaalit korjauskertoimena, esim typpi



Liuenneen fosforin jatkuvatoiminen mittaus
• Kun kehitetään uusia 

jatkuvatoimisten mittausten 
menetelmiä, on 
vertailunäytteenotolla erityisen 
suuri merkitys

Thoe + DGT-passiivikeräimet

Systea
MicroMac



Erilaisia 
vaihtoehtoja 

mittausten 
toteutukselle

• Laitteiden hankinta omaksi ja koko 
laadunvarmennusketjusta vastaaminen itse

• Vaatii osaamista ja henkilöresursseja
• Miten toimitaan laiterikkotilanteessa?

• Laitteiden hankinta omaksi ja datapalvelun ja alustavan 
laadunvarmennuksen ostaminen (€/kk) laitetoimittajalta

• Kalibrointinäytteiden ottaminen
• Laitteiden huolto?

• Laadunvarmennetun datan ostaminen
• Laitetoimittaja/konsultti vastaa koko asennusketjusta 

ja toimittaa mittausten päätyttyä laadunvarmennetun 
datan

• Kallis ratkaisu



Virtaamanmittaus

• Siivikointiin perustuva purkautumiskäyrä
• Mittauspaikan tulee täyttää hyvän mittauspaikan vaatimukset

• Säännönmukainen uomaprofiili
• Mahdollisimman vähän häiritsevää ja padottavaa kasvillisuutta
• Riittävästi kaatoa
• Suurten virtaamien ekstrapolointi saattaa johtaa merkittäviin virhearvioihin

• Mittapato
• Mittapadon asentaminen ei aina ole mahdollista
• Mittapato muodostaa vaellusesteen
• Mittapadon jäätyminen talvella

• Muut menetelmät



Mittapadon jäätyminen aiheuttaa haasteita



Mittapadotkin kaipaavat huoltoa



Kun purkautumiskäyrä 
ei toimi

• Padotusta voi aiheuttaa vesikasvillisuus, rumpu
tms kynnys

• Kasvillisuuden aiheuttama padotus vuodenaika-
riippuvaista

Esim padotuksesta



Tutustutaan datapalveluihin

• https://ehp-data.com/
• https://www.luodedata.fi/ld5/login.php
• https://masinotek.com/pages/emmi.html



Mitä SYKEssä meneillään?

• PRO-SITU
• Miten in-situ-veden laadun seurantaa tulisi SYKEssä toteuttaa ja kehittää

• JatkuvaLaatu2
• Rannikkojokien mereen kuljettaman kuorman tarkentaminen
• 12 uutta asemaa Lounais-Suomen asemien lisäksi
• Dataa käytetään myös vesistömallin kehittämiseen

• LaatuData
• Kehitetään automaattista laadunvarmennusta
• Virhetilanteiden automaattinen tunnistaminen



Avoin palvelu, Lounais-Suomen joet

• http://wwwi2.ymparisto.fi/i2/vesimittari/



Yhteenveto

• Näytteenottoa tarvitaan vesistöseurannoissa ja 
tutkimushankkeissa jatkossakin

• Automaattimittaukset voivat jopa lisätä näytteenoton 
tarvetta ainakin mittausten alkuvaiheessa

• Vesinäytteillä tärkeä rooli vertailu- ja 
kalibrointinäytteenotossa, osana automaattimittausten 
laadunvarmennusta

• Laitteiden ylläpito ja huolto vaativat henkilöresursseja ja 
koulutusta

• Luotettavasti toimivat laitteet ovat kalliita

• Kaikkia muuttujia ei voida mitata antureilla



Yhteenveto

• Automaattimittauksilla saadaan tarkempaa tietoa 
vedenlaadusta ja sen vaihtelusta

• Parhaimmillaan voidaan tarkentaa huomattavasti 
kuormitusarvioita

• Yksittäisten toimenpiteiden vaikutusten mittaaminen 
mahdollista aiempaa tarkemmin

• Satunnaisten päästöjen havaitseminen

• Uusien ilmiöiden havaitseminen
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Keskustelua

• Millaisia kokemuksia sinulla on automaattimittareista?
• Kenttämittausten osana
• Jatkuvatoimisesti mittaamassa

• Miten huolto, ylläpito ja kalibrointi järjestetty?
• Tuleeko mieleesi muita haasteita automaattimittauksiin liittyen?


