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1 JOHDANTO
Liikkuvan havaitsijan tiedonkeruu, varastointi ja jakelupalvelu (HALI) -hanke on osa maaliskuussa 2013
käynnistynyttä MONITOR2020-kehittämisohjelmaa (Ympäristöministeriö 2013), jonka tavoitteena on uudistaa Suomen ympäristöseurannat vuoteen 2020 mennessä. Tärkeimpiä päämääriä on luoda seurannoille
yhteiset toimintakäytännöt, automatisoida seurantoja ja ottaa vapaaehtoissektori, kansalaiset ja yritykset
mukaan seurantatiedon tuotantoon, varastointiin ja jakeluun.
HALI-hankkeen tavoitteena on tehostaa ympäristöseurantoja sähköistämällä kentällä tehtäviä havaintoja ja
mittauksia. Tällä pyritään paitsi viranomaisseurantojen tehostamiseen, myös lisäämään vapaaehtoisten
toimijoiden osallistumismahdollisuuksia sekä uusien teknologioiden hyödyntämistä. Erilaisten maastohavaintojen sähköistämistä kokeilevien käyttötapausten avulla määritellään tarpeet ja vaatimukset hallinnon
yhteiselle avoimelle datapalvelulle. Vedenlaatuseurannan osalta hankkeen tarkoituksena on lisäksi kehittää
kannettavat mittalaitepaketit (”kenttäreput”) sekä ammattilaisille että vapaaehtoisille.
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Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) vastasi hankeosiosta, jossa kehitettiin ja
arvioitiin ammattilaiskäyttöön tarkoitettuja, vaihtoehtoisia vedenlaadun mittalaitepaketteja sekä vesistöseurantaan soveltuvia mobiileja tiedonkeruumenetelmiä. Kansalaisille ja yhdistyksille suunniteltujen mittalaitepakettien koekäytöstä vastasi puolestaan Suomen ympäristökeskus (SYKE).
Ammattilaiskäyttöön soveltuvien laitteiden arvioimiseksi järjestettiin helmikuussa 2015 SYKEn ja PohjoisSavon ELY-keskuksen yhteistyönä kenttämittauspäivät Lammilla (Kahiluoto 2015). Kesällä 2014 eräitä laitteita oli koekäytetty SYKEn toimesta Uudenmaan alueella ja ko. tuloksista oli käytössä esiselvitysraportti
(Ormala & Kaukonen 2014). Kesällä 2015 Pohjois-Savon ELY-keskus järjesti vesistömittausten uusien toimintatapojen koulutus- ja koekäyttöpäiväkiertueen, minkä lisäksi laitteita koekäytettiin Varsinais-Suomen ja
Pohjois-Savon ELY-keskuksen näytteenottotoiminnan yhteydessä. Osaa laitteista oli koekäytetty myös aiemmissa vesistöseurannoissa ja yhtä laitetta koekäytettiin SYKEn vientiprojektissa Kirgisiassa.
Hankkeen lopullisena päämääränä on tehdä hankintasuunnitelma ammattilaiskäyttöön soveltuvasta mittalaitepaketista. Koekäyttöpäivien osallistujilta kerätystä käyttäjäpalautteesta ja muista koekäytöistä saatuja
tietoja hyödynnettiin parhaiden käyttökelpoisten mittausmenetelmien määrittelemisessä.
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2 KOEKÄYTÖN KUVAUS
2.1 MITTALAITTEET
Hankkeen yhteydessä koekäytettiin yhteensä yhdeksää erilaista vedenlaadun mittalaitetta, joista kuusi oli
moniparametrisondeja, ja loput kolme erilaisia fluoresenssiin ja fotometriaan perustuvia laitteita. Näistä
laitteista kuusi sisältyi määriteltyihin mittalaitepaketteihin (Taulukko 1), ja muita koekäytettiin hankkeen
omassa mittauskampanjassa (AquaPen, YSI 600) tai esiteltiin tutustumismielessä koekäyttöpäivillä (BenthoTorch, YSI 600). Laitteiden valinnassa painotettiin erilaisia mittauskonsepteja (moniparametrisondi, kenttälaboratorio, langaton yhteys mittarilta mobiililaitteelle, soveltuvuus myös jatkuvatoimisiin mittauksiin, vesipatsaan profilointi, jne.).
Mitattavien parametrien kohdalla valikoimaa supisti huomattavasti se, ettei suurta osaa näytteenotoilla
yleisesti seurattavista vedenlaadun parametreista ole toistaiseksi mahdollista mitata luotettavasti (tai ollenkaan) anturitekniikalla pistemittauksissa (Kuva 1). Nykytekniikalla mitattavissa olevienkaan parametrien
kohdalla laitteiden mittausalueet eivät aina sovellu Suomen luonnonvesipitoisuuksien mittaamiseen. Koekäyttöihin valikoituneiden mittalaitteiden soveltuvuutta suomalaisten vesistöjen mittauksiin arvioitiin lait-
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teiden mittausalueisiin ja luonnonvesissä toteutuneisiin pitoisuusrajoihin perustuen karkeasti asteikolla 0
(ei sovellu) – 5 (soveltuu erinomaisesti) (Taulukko 1).

Pelkkien mittausalueiden vertailu ei kuitenkaan ole riittävän luotettava keino soveltuvuuden arvioinnissa,
sillä laitekohtaisesti todettu ’käytännön soveltuvuus’ erosi joidenkin laitteiden kohdalla selvästi teoreettisesta soveltuvuusarvosta. Esimerkiksi CastAway-laite sai sähkönjohtavuuden osalta soveltuvuusarvoksi vain
arvon 2, vaikka sen on käytännön mittauksissa havaittu korreloivan laboratoriotulosten kanssa lähes erinomaisesti (Taulukko 1). Vastaavasti taas pH-parametri sai kaikkien sitä mittaavien laitteiden kohdalla arvon
5, vaikka käytännössä pH-mittauksissa on todettu olevan paljonkin epätarkkuutta (Kahiluoto 2015).
Mittareiden soveltuvuuden arvioinnissa on otettava huomioon myös määritysraja, sillä laitevalmistajan
ilmoittama mittausalue ei aina riitä. Määritysrajalla (limit of quantification) sen sijaan voidaan antaa mittaustulokselle lukuarvo riittävän luotettavasti. Tätä pienemmillä pitoisuuksilla voidaan ainoastaan todeta
näytteessä olleen mitattavaa analyyttiä, mutta luotettavaa lukuarvoa pitoisuudelle ei voida antaa. Määritysraja lasketaan yleensä nollanäytteiden toistomittausten keskihajonnan monikertana. Näin ollen määritysraja ei voi olla nolla, ja kenttämittarin tapauksessa se voi toisinaan olla melko paljonkin korkeampi kuin
nolla. Suomen luonnonvesissä mitattavat pitoisuudet ovat usein pieniä, minkä vuoksi pitäisikin tietää todellinen määritysraja, jotta soveltuvuutta voitaisiin arvioida paremmin. Toinen soveltuvuudesta kertova seikka
4

on laitteen tuottaman tuloksen mittausepävarmuus, joka on arvio niistä rajoista, joiden sisäpuolella mittaustuloksen oletetaan olevan tietyllä todennäköisyydellä (Näykki ym. 2013). Kenttämittareiden soveltuvuuden arvioinnissa olisikin hyvä hyödyntää omissa testauksissa oikeilla näytteillä ja eri pitoisuusalueilla saatuja
ja havaittuja tuloksia mittausalueesta (erityisesti sen alarajasta) sekä mittausepävarmuudesta (tai tarkkuudesta).
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Kuva 1. Anturitekniikan soveltuvuus vedenlaadun kenttämittauksiin suomalaisissa sisä- ja rannikkovesissä
suhteutettuna eri parametrien analyysitarpeisiin (ELY-keskusten hankkima analytiikka). Värien merkitys
[tumman vihreä = hyvä ”sameus”; harmaa = ei sovellu ”Väri”; punertava = rajoitettu ”pH”; vain automaattimittarit = sininen ”TOC”]
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2.1.1

YSI ProDSS

YSI:n ProDSS (Kuva 2) on vedenlaadun pistemittaukseen tarkoitettu kenttämittari, joka edustaa uusinta
tekniikka ko. laitevalmistajalta. Laitteessa on neljä optista anturiporttia, ja laitevalmistajan anturivalikoima
kattaa yhteensä 18 eri parametria. Useista muista laitteista poiketen anturin kalibrointitieto säilyy anturissa, mikä mahdollistaa käyttäjän itse suorittaman antureiden vaihtamisen jopa kentällä. Anturiportin liitokset eivät kuitenkaan saa kastua, joten anturin vaihdon yhteydessä tulisi olla mukana paineilmaa liitoksen
kuivausta varten. Koekäytöissä oli mukana yhteensä viisi anturia, jotka mittasivat sähkönjohtokykyä ja lämpötilaa, happipitoisuutta (optinen), sameutta, nitraattipitoisuutta sekä pH:ta ja hapetus-pelkistysreaktiota
(ORP). Anturiparametrien lisäksi laite mittasi myös syvyyttä ja käsipäätteessä oli GPS-toiminto. Nitraattinaturin syvyysrajoitteen (20 m) vuoksi koekäyttölaite oli varustettu 20 m kaapelilla.
Koekäytössä ollut laite vuokrattiin laitteen maahantuojalta, jolta ostettiin myös laiteen huolto- ja kalibrointipalvelut. Laitteen käyttölämpötilaksi on ilmoitettu 0–50 °C (varastointilämpötila 0–45 °C ilman akkua, 0–
60 °C akun kanssa).
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Kuva 2. YSI ProDSS –mittalaite
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2.1.1.1

YSI EXO2

YSI:n EXO2-sondi (Kuva 3) on suunniteltu ensisijaisesti jatkuvatoimisiin mittauksiin, mutta soveltuu myös
pistemittauksiin. Laite on varustettu sisäisellä akulla ja muistilla, mutta käsiohjain kuluttaa paristot nopeasti. Koekäytössä ollut laite antureineen mittasi syvyyttä, lämpötilaa, sähkönjohtokykyä, sameutta, pH:ta sekä
happipitoisuutta (optinen), mutta myös muita antureita on saatavana. Laitteeseen vuokrattiin koekäyttöä
varten lisäksi neljän metrin datakaapeli sekä käsipääte. Laite on ohjattavissa myös Bluetooth-yhteydellä,
joka tosin ei toimi laitteen ollessa veden alla. EXO2 oli käytössä vain osalla koekäyttöpäivistä.
Koekäytöissä mukana ollut laite oli Suomen ympäristökeskuksen omistama. Laitteen käyttölämpötilaksi on
ilmoitettu 0–50 °C (varastointilämpötila -20 – +80 °C).
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Kuva 3. YSI EXO2 -mittalaite.

2.1.2

SonTek CastAway-CTD

CastAway-CTD -laite (Kuva 4) mittaa nimensä mukaisesti lähinnä kolmea parametria: sähkönjohtokykyä
(Conductivity), veden lämpötilaa (Temperature) ja syvyyttä (Depth). Laitteen ensisijainen käyttötarkoitus on
vesipatsaan profilointi, jota varten laitteessa on jatkuvan mittauksen toiminto. Jokimittauksia ja tarkemmin
määrättyjä syvyyksiä varten laitteella onnistuvat kuitenkin myös pistemittaukset. Pohjois-Savon ELYkeskuksessa oli koekäytetty CastAway-CTD -laitetta jo aikaisemmin Talvivaaran kaivoksen vaikutuspiirissä
olevien vesistöjen tutkimuksissa. Tällöin laitteella mitattujen tulosten havaittiin korreloivan varsin hyvin
8

vesinäytteistä analysoitujen laboratoriotulosten kanssa (Kuva 5). CastAway-CTD -laitteen mittaussyvyyden
maksimi on 100 m.
Koekäytössä ollut laite vuokrattiin maahantuojalta. Laitteen käyttölämpötilaksi on ilmoitettu -5 – +45 °C
(varastointilämpötila -10 – +50 °C).
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Kuva 4. SonTek CastAway-CTD -mittalaite.
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Kuva 5. CastAway-CTD -laitteella mitattujen lämpötila- ja sähkönjohtavuusarvot suhteessa vesinäytteistä
analysoituihin laboratoriotuloksiin. Mittaukset on tehty Talvivaaran kaivoksen vaikutuspiirissä olevista vesistöistä.
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2.1.3

YSI Pro ODO

YSI:n Pro ODO -laite (Kuva 6) mittaa veden happipitoisuutta ja lämpötilaa. Huomattavaa on, että laitteessa
ei ole syvyysanturia, joten mittakaapeliin on tehtävä metrimerkinnät. Samasta syystä on mittaustuloksista
suositeltavaa pitää erikseen kirjaa, vaikka tulokset tallennetuvat myös laitteen muistiin. Koekäytön yhteydessä mittaustulokset kirjattiin mobiililomakkeelle. Koekäyttölaite oli varustettu 100 metrin kaapelilla, mikä
mahdollisti jopa 100 m syvyisen syvänteen profiloinnin yhdessä CastAwayCTD -laitteen kanssa. Laite on
käyttäjän helposti kalibroitavissa.
Koekäyttölaite oli Pohjois-Savon ELY-keskuksen omistama. Laitteen käyttölämpötilaksi on ilmoitettu -10 –
+60 °C (varastointilämpötila -20 – +70 °C).
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Kuva 6. YSI Pro ODO -mittalaite.

2.1.4

Palintest Photometer7500

Photometer7500 (Kuva 7) on kokonaisuutenaan kenttälaboratorio, joka mahdollistaa lukuisten, jopa kymmenien parametrien mittauksen. Photometer7500-laitteella testattavat parametrit vaativat näytteen käsittelyä joko reagensseilla tai suodattamalla. Eri parametrien kohdalla reagenssien vaikutusaika vaihtelee parista minuutista jopa muutamaan tuntiin, ja saattaa vaatia lisäksi esim. näytteen kuumentamista. Suurin osa
mitattavista parametreista ei sovellu myöskään mittausalueeltaan Suomen luonnonvesiin, mikä supistaa
valikoimaa huomattavasti. Hankkeen koekäyttöön valittiin testattavaksi neljä eri parametria: veden väri,
happipitoisuus, rauta ja pH, joista kolme ensimmäistä soveltuivat mittausalueensa puolesta Suomen luonnonvesiin kohtalaisen hyvin (Taulukko 1) ja mittaukset olivat tehtävissä lyhyessä ajassa.
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Laite oli hankintahinnaltaan edullinen, mutta huomattavia lisäkuluja tuli reagenssien, standardinäytteiden
ja muiden lisätarvikkeiden hankinnasta. Laitteeseen liittyy oma Aqua Pal -sovellus, jonne mittaustulokset on
mahdollista siirtää Bluetooth-yhteydellä suoraan mittausten yhteydessä. Sovelluksen käyttö ei kuitenkaan
ole välttämätöntä. Aqua Pal -sovellukseen on mahdollista tallentaa joitakin havaintopaikkoja, joilla tehtyjä
mittaustuloksia on mahdollista tarkastella graafisesti. Sovellus myös ilmoittaa, mikäli jokin mittaustulos
ylittää tai alittaa kyseessä olevalle parametrille asetetut viitearvot. Aqua Pal -sovellus vaikutti kuitenkin
vastaavan paremmin esimerkiksi uima-altaiden ja jätevedenpuhdistamoiden, kuin suomalaisten luonnonvesien seurantatarpeita, joten se jätettiin koekäytöistä pois jo Kuopion koekäyttöpäivän jälkeen.
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Kuva 7. Palintest Photometer7500 -mittalaite
2.1.5

In-Situ Inc. SmarTROLL MP

SmarTROLL (Error! Reference source not found.) erosi muista käytössä olleista laitteista siten, että se on
ohjattavissa suoraan mobiililaitteen (tässä iPad mini) näytöltä Bluetooth-yhteyden avulla. Pakettiin kuului
lisäksi iOS-pohjainen iSitu-ohjelmisto, josta oli mahdollista lähettää tulokset suoraan sähköpostiin. Laite oli
vuokrattu maahantuojalta, ja se mittasi lämpötilan ja syvyyden lisäksi happipitoisuutta (optinen), sähkönjohtavuutta, pH:ta ja hapetus-pelkistysreaktiota. iSitu-sovellukseen sisältyi myös kalibrointiopas, jonka avul12

la laitteen kalibroinnit oli helppo suorittaa. Laitteen käyttölämpötilaksi on ilmoitettu -5 – +50 °C (varastointilämpötila -40 – +65 °C).
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Kuva 8. In-Situ Inc. SmarTROLL MP -mittalaite.
2.1.6

bbe Moldaenke BenthoTorch

BenthoTorch (Kuva 9) on leväpigmenttien fluoresenssiin perustuva laite, joka mittaa kivillä kasvavien pohjalevien (viher-, sini- ja piilevät) biomassaa. Laitteella mitattujen kokonaisbiomassatulosten on havaittu korreloivan hyvin perinteisillä biomassatutkimusmenetelmillä saatujen tulosten kanssa, mutta eri leväryhmien aklorofyllipitoisuudet eivät vastanneet perinteisistä biomassatutkimuksista saatuja leväryhmäkohtaisia tuloksia (Kahlert ja McKie 2014).
Laitetta voidaan tarvittaessa käyttää jopa kymmenen metrin syvyydessä, ja se mahdollistaa reaaliaikaiset
mittaukset helposti ja nopeasti soveltuen siten esim. järvilitoraalien alueellisiin kartoituksiin. Laite vuokrattiin Suomen ympäristökeskukselta, ja se saatiin hankkeen käyttöön vasta Kuopion koekäyttöpäivän jälkeen.
Laitteen käyttölämpötilaksi on ilmoitettu -2 – +35 °C (varastointilämpötila 0–50 °C). Suomen ympäristökeskus on koekäyttänyt laitetta laajemmin useissa eri hankkeissa (mm. Karjalainen 2015; Karjalainen ja Vilmi
2015).
13

Kuva 9. BBE BenthoTorch -mittalaite.
2.1.7

YSI 600XLM V2

YSI 600-sondi (Kuva 10) ei ollut mukana varsinaisella koekäyttökiertueella, mutta sitä esiteltiin Mikkelin
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koekäyttöpäivässä tutustumistarkoituksessa. Laitteen pääkäyttö tapahtui Pohjois-Savon ELY-keskuksen
omassa mittauskampanjassa. Anturirunko on Pohjois-Savon ELY-keskuksen oma, ja siihen vuokrattiin koekäytön ajaksi optinen klorofyllifluoresenssianturi. Muut laitteessa olevat anturit mittasit pH:ta ja Redoxpotentiaalia, veden syvyyttä ja lämpötilaa sekä sähkönjohtokykyä.
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Kuva 10. YSI 600XLM V2 -mittalaite.

2.1.8

PSI (Photon System Instruments) AquaPen-C AP-C 100

AquaPen-laite (Kuva 11) tarjoaa mahdollisuuden tehdä fluorometrisiä mittauksia vesinäytteestä. Laite mittaa lukuisia eri parametreja kahdella eri aallonpituudella, mikä mahdollistaa sekä a-klorofyllin että sinileväpigmentti fykosyaniinin mittaamisen. Laite lainattiin Suomen ympäristökeskuksen Merikeskuksesta PohjoisSavon ELY-keskuksen mittauskampanjaa varten. Merikeskuksessa laitetta oli käytetty aiemmin laboratoriossa kokeellisessa tutkimuksessa, mutta ei juurikaan kenttäolosuhteissa.
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Kuva 11. AquaPen-C AP-C 100 -mittalaite

2.2 MOBIILILAITTEET
Koekäytöissä oli mukana viisi erilaista mobiililaitetta, joilla kerättiin mittausten metatietoja lomakesovelluksille. Laitteista kaksi oli tabletteja (Getac Z710; iPad mini), ja loput kolme (iPhone 5c; CAT B15Q; Samsung
Galaxy Xcover2) älypuhelimia. Kaikissa laitteissa oli mm. GPS-paikannus, Bluetooth, Wi-Fi, SIM-korttipaikka
sekä 5–8 MP:n kamera. iPhone ja iPad toimivat iOS-käyttöjärjestelmällä, ja muut Android OS 15

käyttöjärjestelmällä. iPhone-älypuhelimessa ja iPad mini -tabletissa käytettiin koekäyttöjen aikana erikseen
hankittavia suojakuoria. Mobiililaitteiden hankintahinnat on esitetty seuraavassa taulukossa.
Taulukko 2. Koekäytössä mukana olleiden mobiililaitteiden ja suojakuorten hankintahintoja.
Mobiililaite

Hinta (noin, €)

Getac Z710

950–1300

iPad mini +

370 + 65

Griffin Survivor iPad mini 1/2/3 Black -suojakuori
iPhone 5c + nüüd Lifeproof -suojakuori

350–400 + 90

CAT B15Q

300

Samsung Galaxy Xcover2

2.2.1

180–250

Mittalaitepaketit

Koekäyttöä varten mitta- ja mobiililaitteista sekä mobiilisovelluksista muodostettiin laitepaketit (Taulukko
3) jotka sisälsivät kukin yhden tai kaksi mittalaitetta, mobiililaitteen, mobiililomakkeen sekä laitteesta riippuen myös mahdollisen muun mobiilisovelluksen (esim. iSitu, Aqua Pal).
Taulukko 3. Koekäytöissä mukana olleiden laitepakettien laite- ja sovelluskokoonpanot.
Laitepaketti

Luonnos päivitys tulossa
Mittalaite

Mobiililaite

Mobiililomake

Mobiilisovellus

1

YSI ProDSS

Getac z710-tabletti

Poimapper

-

2

YSI EXO2

Samsung Galaxy Xcover2 -

doForms

-

doForms

-

älypuhelin
3
4

YSI Pro ODO +

CAT B15Q

SonTek CastAway

-älypuhelin

In-Situ Inc.

iPad mini -tabletti

doForms

iSitu

Palintest

iPhone c5

doForms

(Palintest

Photometer7500

-älypuhelin

SmarTROLL
5

2.2.2

Aqua Pal)

Lomakeohjelmistot

Kannettavilla vedenlaadun mittalaitteilla tehtyjen mittausten metatietojen (paikka, aika, mittaaja, mittalaitteet, olosuhteet) tallennuksessa koekäytettiin mobiililaitteissa toimivia sähköisiä lomakkeita. Sähköiset
lomakkeet mahdollistavat kenttätietojen tallennuksen yhdenmukaistamisen (lomakkeiden pakolliset kentät), ja tekniikan toimiessa ne myös nopeuttaisivat metatietojen tallentamista minimoimalla kirjoittamiseen
16

kuluvan ajan. Sähköisiä lomakkeita käytettäessä ei erillistä kameraa ja GPS-laitetta tarvitsisi enää kantaa
mukana, sillä nämä ominaisuudet löytyvät riittävällä tarkkuudella myös useista mobiililaitteista.
Palveluntarjoajia oli runsaasti ja hinnasta riippuen palvelun taso vaihteli seuraavasti:
1. 10 - 100 € kuukaudessa maksavilla palveluilla, lomakkeet voi usein tehdä itse, mutta hinnoitteluperusteet vaihtelevat suuresti ja nopeasti yrityksistä riippuen. Palveluun kuuluu usein lomakkeiden
laadinta mahdollisuus tai kiinteä lomake (räätälöinti), tiedon tallennus pilvipalveluun, varastointi
sekä jakaminen yleisesti käytössä olevan rajapinnan kautta. Palvelut toimivat yleensä aina Android
puhelimissa. Offline maastotiedonkeruutuki on harvoin saatavilla tämän hintaluokan palveluissa.
2. 100 – 500 € kuukaudessa maksavissa palveluissa on varsin usein hyvä käyttäjien hallintajärjestelmä,
tietoa voidaan lukea avoimista rajapinnoista ja esittää graafisesti sovelluksessa ja verkkopalveluissa.
Sovellukset usein toimivat yleisimmissä älypuhelimien käyttöjärjestelmissä ja ne ladataan valmiiksi
sovelluskauppaan. Toimittaja usein ylläpitää sovelluksia, mikä takaa toimivuuden myös uusien puhelimien kanssa. Offline maastotiedonkeruutuki on usein vakiona sekä HTML5 teknologiaa tuetaan
”aina”. Yleensä räätälöinti tehdään ja se maksaa n. 5000 -20 000 €.
3. 500 – 4000 € kuukaudessa maksavissa järjestelmiin saa mukaan toiminnanohjausjärjestelmän, vahvat paikkatietopalvelut (enemmän kuin Karpalo), moduulit voidaan integroida myös ERP –
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järjestelmiin. Palvelut sisältävät usein työn suunnittelun ja työnohjauksen sekä taloushallinnon. Yritys varsin usein tukee seuraavia teknologioita: HTML5 ja vastaavat teknologiat, OpenLayers, Google
WebToolkit, Geoserver& PostGIS sekä avoimen lähdekoodin ratkaisuja. Internet X-Road on myös
saatavilla. Palveluväyläarkkitehtuuri sisältää sanomaliikenteen, muunnokset, reititykset, tietoturvan
ja monitoroinnin sekä palveluhakemiston. Lisäksi anturiverkot voidaan kytkeä näihin korkeamman
hinnan palveluihin. Palvelujen määrästä riippuen kehitystyö maksaa 20 000 – 150 000 €.
Hankkeen aikana ei vielä ollut tarkoitus luoda räätälöityä sovellusta, vaan tehdä testikäyttöä ja määritellä
haluttuja ominaisuuksia itse muokattavilla lomakkeilla. Lukuisista vaihtoehdoista valittiin markkinavuoropuhelun perusteella koekäyttöihin kaksi erilaista mobiililomakesovellusta: suomalaisen Pajat Solutions Oy:n
tuottama Poimapper+ sekä yhdysvaltalainen doForms. Poimapper-sovelluksen eduksi nähtiin mm. kotimaisuus ja käyttäjätuen helppo saatavuus. DoForms-sovelluksen etuna puolestaan olivat sen tarjoamat monipuoliset ominaisuudet ja mm. mahdollisuus NFC (Near Field Communication) -tunnisteiden käyttöön. Molemmat lomakesovellukset toimivat internetyhteyden puuttuessa myös offline-tilassa, jolloin tietojen tallennus on mahdollista. Tallennetut tiedot voidaan lähettää eteenpäin internetyhteyden palauduttua. Molemmista sovelluksista on olemassa versiot iOS- ja Android-laitteille, mutta kumpikaan ei toimi Windowsympäristössä.
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Mobiililomakepalveluista on saatavilla erilaisia hinnoitteluluokkia. DoForms-lomakesovelluksen osalta
hankkeen koekäytössä oli ’dispatch’-versio, jonka kuukausittaiset käyttökulut ovat 14,95 $, eli noin 180 $
(noin 160 euroa) vuodessa. Poimapper-palvelun osalta puolestaan valittiin laskutusperusteeksi transaktioiden (eli yhden POI:n, Point of interest, lataaminen tietokannasta tai -kantaan) määrä. Yhden transaktion
hinta on noin 0,25 € (volyymistä riippuen!), ja niitä tilattiin hankkeelle yhteensä 4000 kpl. Käyttäjäperusteinen laskutus on kannattavampaa sitten, kun palvelun käyttö alkaa olla aktiivisempaa, ja kun varsinaiset
käyttäjät ovat paremmin hahmottuneet.
2.2.3

Tiedonsiirto

Photometer7500- ja SmarTROLL-laitteita lukuun ottamatta kunkin mittalaitteen mukana toimitettiin laitekohtainen, tietokoneelle asennettava tiedonsiirto-ohjelmisto (Taulukko 4). Tiedonsiirto tapahtui useimmiten USB-kaapelin tai Bluetooth-yhteyden välityksellä, mutta Photometer7500- ja SmarTROLL-laitteiden
mobiilisovelluksista tulokset oli mahdollista lähettää suoraan sähköpostiin. Photometer7500-laitteelta tulokset olivat siirrettävissä myös USB-kaapelin kautta, mutta Kuopion koekäyttöpäivän jälkeen yksinkertaisimmaksi todettiin kirjata tulokset suoraan mobiililomakkeelle. Lisäksi ProDSS-laitteen käsipäätteeltä tulokset oli mahdollista siirtää suoraan muistitikulle. Tiedonsiirto-ohjelmistot mahdollistivat mittausdatan monipuolisen tarkastelun sekä numeerisesti että graafisesti, datan muokkaamisen sekä viennin Excel-muodossa.
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Taulukko 4. Koekäytössä mukana olleiden mittalaitteiden tiedonsiirtomenetelmät.
Mittalaite

Tiedonsiirtomenetelmä

YSI ProDSS

KorDSS-ohjelmisto,
vaihtoehtona myös datan purku käsipäätteeltä suoraan muistitikulle.

YSI EXO2

KOR-EXO -ohjelmisto, tiedonsiirto datakaapelilla tai Bluetooth-yhteydellä.

YSI ProODO

YSI Data Manager -ohjelmisto, datakaapelin liitäntä käsipäätteeseen kiinnitettävällä ”satulalla”.

Sontek CastAway CTD

CastAway-CTD -ohjelmisto, tiedonsiirto Bluetooth-yhteydellä.

In-Situ Inc. SmarTROLL

Tulokset siirtyvät Bluetooth-yhteydellä automaattisesti mobiilisovellukseen,
josta ne voidaan lähettää sähköpostiin.

Palintest

Photome- Datan purku joko kaapelilla tietokoneeseen tai Bluetooth-yhteydellä Aqua Pal

ter7500

-mobiilisovellukseen. Mobiilisovelluksesta tulosten lähetys sähköpostiin.

BBE BenthoTorch

bbe++ -ohjelmisto, tiedonsiirto datakaapelin avulla.

YSI 600

EcoWatch-ohjelmisto, tiedonsiirto datakaapelin avulla.

PSI AquaPen

FluorPen-ohjelmisto, tiedonsiirto datakaapelin avulla.
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2.3 KOEKÄYTÖN TOTEUTUS
2.3.1

Koekäyttöpäivät (”Roadshow”)

Hanke järjesti vesistöalan ammattilaisille suunnatun vesistömittausten uusien menetelmien koulutus- ja
koekäyttöpäiväkiertueen (”HALI-Roadshow”) neljällä eri paikkakunnalla (Taulukko 5). Päivien tarkoituksena
oli koekäyttää määriteltyjä mittalaitepaketteja mahdollisimman aidoissa mittausolosuhteissa. Mittausten
yhteydessä otettiin mittauspisteiltä myös vesinäytteet laboratorioanalyysejä varten. Koekäyttöpäivien ohjelma koostui noin puolentoista tunnin luennosta, varsinaisesta mittaustapahtumasta sekä tiedonsiirtodemosta ja käyttäjäpalautteen keräämisestä. Käyttäjäpalaute kerättiin sähköisellä Webropol-lomakkeella, ja
sen tuloksia hyödynnettiin mitta- ja mobiililaitteiden sekä parhaiden ominaisuuksien määrittelyssä.
Käyttäjäpalautekysely koostui suurimmaksi osaksi Likert-tyylisistä arviointikysymyksistä (asteikko 0–9), mutta mukana oli jonkin verran myös erilaisia monivalintakysymyksiä sekä vapaalle palautteelle varattuja tekstikenttiä. Kyselyn vastaukset käsiteltiin laskemalla arvosanojen keskiarvot ja keskihajonnat kullekin laitteelle, ominaisuudelle tai sovellukselle.
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Koekäyttöpäivä hyväksyttiin myös näytteenottajien henkilösertifioinnin ylläpitokoulutukseksi.
Taulukko 5. HALI-hankkeen koulutus- ja koekäyttökiertueen tapahtumapaikat, osallistujien määrä, sekä
kussakin tilaisuudessa mukana olleet laitepaketit.
Paikkakunta

Mittauspisteet

Päivämäärä

Osallistujien

Koekäytetyt

Muut

lukumäärä

laitepaketit

mittalaitteet

(kpl)
Kuopio

Laituripiste ja

9.6.2015

5

1, 3, 4, 5

-

23.6.2015

8

1–5

BenthoTorch

25.6.2015

6

1–5

BenthoTorch

7.7.2015

10

1, 3, 4, 5

BenthoTorch,

syvännepiste
Kuopionlahdella
Turku

Syvännepiste Turun
saaristossa
Airistolla

Helsinki

Laituripiste ja
syvännepiste
SYKEn edustalla

Mikkeli

Laituripiste ja
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syvännepiste

YSI600

Ristiinassa Ukonvedellä

2.3.2

Koekäyttö vedenlaatuseurannan yhteydessä

Klorofylli-a:n pitoisuus on yksi keskeisimpiä seisovien vesien tila-arvioinnissa käytettäviä muuttujia. Klorofylli-a:n määrä mittaa lehtivihreällisten planktonlevien runsautta vedessä, ja tulos on suoraan verrannollinen levämäärään sekä siten myös vesistön rehevyystasoon (Oravainen 1999). Klorofylli-a on parametri, jota
analysoidaan paljon, se otetaan eri pulloon kuin muut näytteet, näytteiden ottamiseen menee paljon aikaa
(kokoomanäyte) ja on lisäksi yksittäisenä laboratorioanalyysinä kallis (Ormala ja Kaukonen 2014). Tästä
syystä kyseinen parametri on erittäin kiinnostava myös kenttämittausten kannalta.
Perinteisesti a-klorofylli on määritetty laboratoriossa liuottimella uutetuista näytteistä spektrofotometrisia
tai fluoresenssiin perustuvia menetelmiä käyttämällä (Arvola ym. 2014). Spektrofotometrisessa menetelmässä mitataan näytteeseen absorboituvan valon määrä a-klorofyllille ominaisella aallonpituudella, kun
fluoresenssiin perustuvassa menetelmässä a-klorofylli viritetään sille ominaisella aallonpituudella ja mitataan fluoresoituvan valon määrää. Fluoresenssiin perustuva menetelmä on huomattavasti herkempi, ja sillä
pystytään määrittämään klorofyllin määrä pienemmistä pitoisuuksista ja elävistä soluista. (Arvola ym.
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2014.) Levämääriä voidaan mitata myös fluoresenssiin perustuvalla anturitekniikalla (Huotari ym. 2014).
Mittaamalla a-klorofyllin lisäksi myös muita leväpigmenttejä voidaan tehdä arvioita leväyhteisön lajistosta
ja monimuotoisuudesta (Seppälä 2014). Esimerkiksi elävissä soluissa sinilevien a-klorofylli fluoresoi heikosti
ja sinilevien apupigmentin, fykosyaniinin, mittaaminen kuvastaa paremmin sinilevien määrää vaikuttaen
siten myös levien kokonaisbiomassan arviointiin vesistöissä (Arvola ym. 2014).
Fluorometrien mittaustulosten tulkintaan liittyy vielä paljon epävarmuuksia, sillä esimerkiksi levien fysiologinen tila, ympäristöolosuhteet (mm. valaistus, lämpötila, ravinneolot) sekä muut vesissä esiintyvät aineet
(mm. partikkelit, sameus, humus) vaikuttavat levien fluoresenssiin (Arvola ym. 2014; Seppälä ym. 2014).
Tämän takia fluoresenssimittauksia onkin vaikea saada vastaamaan laboratoriomittauksia. Jos halutaan
saada mittausaineisto vertailukelpoiseksi olemassa olevan a-klorofyllin laboratoriomäärityksiin perustuvan
seuranta- ja muun tutkimusaineiston kanssa, vaatii fluoresenssimittaus rinnalleen anturi- ja mittauspaikkakohtaisen paikalliskalibroinnin, joka perustuu varsinaiselta mittauspaikalta otettuihin vertailunäytteisiin
(Arvola ym. 2014; Ketola ym. 2014).
Pohjois-Savon ELY-keskus toteutti heinä-elokuussa vedenlaadun seurantanäytteenoton yhteydessä mittauskampanjan, jonka tarkoituksena oli alustavasti selvittää, olisiko humusvesissä mahdollista fluorometrimit-
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tausten ja kenttämittareilla mitattujen apumuuttujien avulla mallintaa levämääriä ilman laboratoriossa
tehtäviä kalibrointinäytteiden määrityksiä. AquaPen-mittalaitteen monipuoliset ominaisuudet ja laitteen
suhteellisen edullinen hinta voisivat mahdollistaa kustannustehokkaan tavan levämäärien kenttämittaukseen. Rinnakkaismittauksena tehtiin fluoresenssimittaukset myös perinteisemmällä klorofyllianturilla. Mittauskampanjan toisena tavoitteena oli verrata YSI ProDSS:n mittaustuloksia vedenlaatunäytteiden mittaustuloksiin ja selvittää erityisesti nitraattianturin käyttömahdollisuuksia.
Mittauksia tehtiin 36 pisteellä yhteensä kolmella eri mittalaitteella: AquaPen-C AP-C 100 -fluorometrillä
sekä YSI ProDSS ja YSI 600XLM V2 -moniparametrisondeilla. YSI ProDSS -moniparametrisondilla mitattiin
vedenlaadun perusparametreja: happi- ja nitraattipitoisuus, sameus, sähkönjohtavuus, syvyys ja lämpötila.
Mittaukset tehtiin samoista syvyyksistä, joista otettiin myös vesistöseurannan vesinäytteet laboratorioanalyysejä varten. ProDSS-anturimittaustulosten ja vesinäytteistä analysoitujen laboratoriotulosten korrelointia
tarkasteltiin vesikerroksittain (pintavesi, välikerros, pohjanläheinen vesi) hajontakuvioiden avulla.
YSI 600XLM V2 -sondilla mitattiin a-klorofyllipitoisuutta viidestä eri syvyydestä (0,1 m; 0,5 m; 1,0 m; 1,5 m;
2,0 m), joista laskettiin laboratoriossa analysoitua 0–2 m:n kokoomanäytettä vastaava keskiarvo. AquaPenmittauksia varten otettiin kokoomanäytteestä osanäyte, jota pidettiin pimeässä vähintään 15 minuuttia,
minkä jälkeen osanäytteestä tehtiin kentällä mittaukset kahdella eri aallonpituudella (450 nm ja 620 nm).
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Kustakin osanäytteestä tehtiin kaksi suodatusta, joiden jälkeen suodatuksissa käytetyt suodatinpaperit
(GF/F-filtteri) säilöttiin numeroituihin Eppendorf-putkiin, jotka sisälsivät 2 ml denaturoimatonta etanolia
(Etax, 96 %). Effendorf-putket suojattiin valolta käärimällä ne alumiinifolioon, ja säilytettiin ne kuljetuksen
ajan pystyasennossa, jotta suodatinpaperit pysyivät koko ajan etanolipinnan alla. Ensimmäisen suodatuksen yhteydessä suodatettu vesi (20 ml) otettiin talteen näyteputkeen. Näyteputki pidettiin kuljetuksen ajan
valolta suojattuna ja toimistolla suodatetut näytteet analysoitiin AquaPen-laitteella samaan tapaan, kuin
suodattamaton näyte kentällä. Suodatetusta 20 ml:n näytteestä AquaPen-mittauksen jälkeen yli jäänyt vesi
(n. 17 ml) säilöttiin folioon käärityssä näyteputkessa jääkaappiin (lämpötila välillä + 4 – +8 °C). Eppendorfputket puolestaan säilöttiin pystyasennossa pakastimeen (lämpötila noin -20 °C). Näyteputket ja Eppendorf-putket lähetettiin 21.9.2015 kylmälaukussa pikalähetyksenä SYKEn Merikeskukseen tausta-analyysejä
varten.
Varsinais-Suomen ELY-keskus koekäytti vesipatsaan profilointiin suunniteltua mittalaitepakettia (Pro ODOja CastAway-mittalaitteet, CAT B15Q -älypuhelin, doForms-lomake) elokuussa viikolla 33 ravinnekartoitusten yhteydessä kahdeksalla meripisteellä ja kahdella järvihavaintopaikalla (Hughes 2015, julkaisematon).
Kullakin pisteellä laitteella mitattiin yksittäisiä havaintoja maksimissaan 30 metrin syvyydeltä 5-10 metrin
välein. Veteen laskettavaan kaapeliin, mittapään lähelle, sidottiin noin 1kg:n paino, koska mittapää itses-
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sään on niin kevyt, ettei se olisi laskeutunut suoraan pohjaa kohden. Suurimmalta osalta pisteistä otettiin
lisäksi jatkuva mittaus CastAway -laitteella. Tulokset tallennettiin laitteeseen yksittäisinä mittauksina sekä
kirjattiin CAT-puhelimen sähköiseen lomakkeeseen, joka lähetettiin sähköpostitse eteenpäin. (Hughes
2015, julkaisematon.)

2.3.3

Sähköisten lomakkeiden koekäyttö biologisessa seurannassa

Sähköisiä lomakkeita koekäytettiin hankkeen yhteydessä piilevä- ja vesikasviseurannoissa. Piilevä- ja vesikasviseurannat valikoituivat koekäyttökohteiksi, koska kummassakaan ei ole tällä hetkellä olemassa varsinaista tietokantaratkaisua, vaan manuaalilomakkeiden tiedot syötetään käsin Excel-pohjille (makrofyytit)
tai tallennetaan pdf-tiedostoina (piilevät). Näin ollen sähköisten lomakkeiden nopeallekaan käyttöönotolle
ei piilevä- ja vesikasviseurantojen kohdalla olisi teknisiä esteitä (esim. tietokantarajapintojen osalta).
Piilevänäytteenoton sähköistä tiedonkeruuta varten tilattiin mobiililomakkeet Poimapper+ -palvelua tuottavalta Pajat Solutions Oy:ltä sekä järvi- että jokitutkimuksia varten. Lisäksi Pohjois-Savon ELY-keskuksessa
tehtiin vastaavat lomakkeet myös doForms-lomakepohjalle. Lomakkeita koekäytettiin syyskuun 2015 aikana ELY-keskuksen seurantanäytteenoton ja Suomen ympäristökeskuksen tutkimusnäytteenoton yhteydessä.
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Vesikasviseurantojen mobiilia tiedonkeruuta varten koekäytettiin Alleco Oy:n kehittämää, jo tuotantokäytössä olevaa Allure-mobiililomaketta. Allure-lomakkeen rinnalle ELY-keskuksessa laadittiin vastaavat metatiedot sisältävä doForms-mobiililomake, johon ei kuitenkaan ollut mahdollista kerätä lajistotietoja. Alluresovelluksen työryhmälisenssin hinta on noin 70–90 euroa kuukaudessa.
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3 KOEKÄYTÖN TULOKSET
3.1 ROADSHOW’N KÄYTTÄJÄPALAUTTEEN YLEISET TULOKSET
3.1.1

Koekäyttäjien tausta

Koekäyttöpäivien yhteydessä kerättyyn käyttäjäpalautteeseen saatiin yhteensä 27 vastausta. Suurin osa (56
%) koekäyttökiertueen osallistujista kuului käyttäjäryhmään ”Muu vesialan ammattilainen”, joilla näytteenotto tai mittaustoiminta ei suoranaisesti kuulu rutiinityöhön. Näytteenottoja ja/tai kenttämittauksia
tekeviä vesistöasiantuntijoita oli 19 %, ELY-keskuksen näytteenottajia 15 % ja muita näytteenottajia 7 %
osallistujista. Lisäksi mukana oli yksi vesiensuojeluyhdistyksen edustaja (4 %). Kaikista osallistujista noin 70
prosentilla oli aikaisempaa kokemusta sähköisten mittalaitteiden käytöstä vedenlaadun mittauksissa. Vastaajat ilmoittivat käyttäneensä mm. useita YSI:n laitteita, ja ainakin neljä vastaajaa mainitsi käyttäneensä
CastAway CTD -sondia. Sen sijaan mobiililaitteiden ja/tai -lomakkeiden käytöstä vedenlaatumittausten yhteydessä oli kokemusta vain 30 prosentilla kyselyyn vastanneista.

3.1.2

Mobiililaitteet, -sovellukset ja -lomakkeet
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Mobiililaitteiden, -sovellusten ja lomakkeiden osalta vastaajat olivat tyytyväisimpiä iPad-tablettiin, iSitusovellukseen ja doForms-lomakkeeseen (Kuva 12). Tämä yhdistelmä myös sisältyi kokonaisuudessaan
SmarTROLL-mittalaitepakettiin. Mobiililaitteista käytettävyydeltään huonoimmat arvosanat sai Getacmaastotabletti, ja vastaavasti Poimapper-mobiililomake sai doForms-lomakkeeseen verrattuna selvästi
vähemmän pisteitä. Getac-maastotabletissa ja Poimapper-lomakkeessa ilmeni vastaajien mukaan myös
eniten ongelmia käytön yhteydessä (Kuva 13). Poimapper-lomakkeen osalta ongelmiksi ilmoitettiin mm.
lomakkeen ”jumittaminen”, sovelluksen kaatuminen, reistailevat pudotusvalikot, sekä kameran jatkuva
käynnistyminen tahattomasti. Getac-tabletin kohdalla ongelmiksi ilmoitettiin näytön himmeys auringonvalossa, heikko sijainnin määritys, ohjelman kaatuminen, kameran jatkuva käynnistyminen tahattomasti, sekä
kosketusnäytön toimintahäiriöt näytön kastuessa. Koska Poimapper-lomaketta, ja Getac-tablettia käytettiin
aina yhdessä osana samaa kenttäreppua, on palautteen kohdalla vaikea määrittää, mitkä ongelmat johtuivat tosiasiallisesti lomakkeesta, ja mitkä tabletista. Myös muilla mobiililaitteilla ongelmaksi koettiin näytön
himmeys auringonvalossa. Mobiililaitteiden, -lomakkeiden ja -sovellusten käyttöä hankaloittivat lisäksi lyhyeksi säädetty näytönsäästöaika, sekä käyttäjien tottumattomuus erilaisiin käyttöjärjestelmiin (iOS, Android OS). Vähiten ongelmia havaittiin iPhone-älypuhelimen, iSitu-sovelluksen, ja doForms-mobiililomakkeen
käytön yhteydessä. Koekäytettyjen mobiililomakkeiden osalta vastaajista (n=27) vain 11 % käyttäisi jokapäiväisessä työssään mieluummin Poimapper-lomaketta, kun taas 41 % käyttäisi mieluummin doFormslomaketta. Toisaalta 48 % ilmoitti käyttävänsä kumpaakin lomaketta yhtä mielellään.
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Kuva 12. Käyttäjäpalautekyselyn vastausten keskiarvot ja keskihajonnat eri mobiililaitteiden, -sovellusten ja
-lomakkeiden käytön onnistumisesta koekäytön aikana. Kyselyssä käytettiin seuraavaa asteikkoa: ”1=Ei
onnistunut/onnistui erittäin huonosti; 9=onnistui erittäin hyvin”.
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Kuva 13. Mobiililaitteiden, -sovellusten ja -lomakkeiden käytössä ilmenneiden ongelmien osuudet (kysymys:
”Ilmenikö käytössä ongelmia?”).
Kysyttäessä, mitä mobiililaitetta koekäyttöihin osallistuneet henkilöt käyttäisivät mieluiten jokapäiväisessä
työssään, eniten pisteitä keräsivät iPad mini -tabletti (13 pistettä) ja Getac-maastotabletti (12 pistettä).
CAT-älypuhelin sai yhteensä 6 pistettä, ja iPhone- sekä Samsung-älypuhelimet saivat kumpikin vain yhden
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pisteen. Vastaajista (n=27) 78 % ilmoittikin tablettilaitteiden soveltuvan vedenlaadun kenttämittausten
tiedonkeruuseen älypuhelimia paremmin, kun taas 19 %:n mielestä molemmat soveltuivat siihen yhtä hyvin. Kysyttäessä, kuinka hyvin sähköiset mobiililomakkeet ja -laitteet vastaajien mielestä soveltuvat paperisten kenttälomakkeiden korvaamiseen saatiin vastusten (n=27) keskiarvoksi 5,4 (keskihajonta 2,1). Kysymyksessä käytettiin asteikkoa 1 (erittäin huonosti) – 9 (erittäin hyvin). Mieluiten vastaajat korvaisivat omaan
työhönsä liittyvät näytteenoton paperilomakkeet käyttämällä Getac-maastotablettia, Samsung Xcover2älypuhelinta tai iPad mini -tablettia, sekä doForms-mobiililomaketta (Kuva 14).

Luonnos päivitys tulossa
Kuva 14. Käyttäjäpalautekyselyn vastausten keskiarvot ja keskihajonnat kysymykseen ”Kuinka mielelläsi
käyttäisit näitä mobiililomakkeita ja -laitteita paperilomakkeiden korvaajana omaan työhösi liittyvän näytteenoton/kenttämittausten yhteydessä?”. Kyselyssä käytettiin seuraavaa asteikkoa: ”1=En lainkaan mielelläni; 9=erittäin mielelläni”.
Käyttäjäpalautekyselyyn vastanneet koekäyttäjät arvioivat mobiililaitteiden-, sovellusten- ja lomakkeiden
tärkeimmiksi ominaisuuksiksi veden- ja iskunkestävyyden, GPS-paikannuksen sekä heijastamattoman näytön (Kuva 15). Selvästi hyödyttömimmäksi ja haitallisimmaksi ominaisuudeksi vastaajat kokivat mobiililaitteen pienen näytön. Myös laitteen pieni koko sekä videokuvaus- ja NFC-tagien lukumahdollisuus koettiin
hyödyttömiksi ominaisuuksiksi. Lisäksi osa vastaajista koki haitalliseksi kosketuskynän, sekä laitteen suuren,
mutta myös pienen koon.
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Kuva 15. Käyttäjäpalautekyselyn vastausten keskiarvot ja keskihajonnat kysymykseen ”Kuinka tärkeäksi
arvioit seuraavat mobiililomakkeiden, -sovellusten ja -laitteiden ominaisuudet?”. Kyselyssä käytettiin seuraavaa asteikkoa: ”1=ei ollenkaan tärkeä; 9=erittäin tärkeä”. Punaiset tähdet esittävät ominaisuuden haitallisuudesta annettuja pisteitä.
3.1.2.1

Mittalaitteet

Koekäyttöpäivillä koekäytetyistä mittalaitteista vastaajat arvioivat käytön onnistuneen parhaiten YSI:n

Luonnos päivitys tulossa

ProDSS- ja EXO2-laitteilla (Kuva 16). Vastaavasti huonoimman arvosanan sai Photometer7500-laite. Photometer-laitteen käyttö todettiin myös työläimmäksi ja eniten aikaa vieväksi, kun taas BenthoTorch- ja CastAway-laitteiden käyttö oli vastaajien mielestä vähiten työlästä (Kuva 17). Järvi- ja meriympäristöissä käyttökelpoisimmaksi mittalaitteeksi käyttäjät arvioivat CastAway-laitteen, ja jokiympäristöissä käyttökelpoisimmiksi arvioitiin SmarTROLL ja BenthoTorch -laitteet. Photometer7500-laite puolestaan sai huonoimmat
arvosanat kaikissa ympäristökategorioissa.
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Kuva 16. Käyttäjäpalautekyselyn vastausten keskiarvot ja keskihajonnat eri mittalaitteiden käytön onnistumisesta koekäytön aikana. Kyselyssä käytettiin seuraavaa asteikkoa: ”1=Ei onnistunut/onnistui erittäin huonosti; 9=onnistui erittäin hyvin”.

Luonnos päivitys tulossa

Kuva 17. Käyttäjäpalautekyselyn vastausten keskiarvot ja keskihajonnat eri mittalaitteiden käytön työläydestä koekäytön aikana. Kyselyssä käytettiin seuraavaa asteikkoa: ”1=Erittäin työläs; 9=Ei lainkaan työläs”.
Käyttäjäpalautekyselyn vastausten perusteella koekäyttöpäiville osallistuneet henkilöt käyttäisivät omaan
työhönsä kuuluvissa vedenlaatumittauksissa mieluiten BenthoTorch- ja CastAway-, mutta myös ProDSS- ja
EXO2-laitteita (Kuva 18). Kenttämittarien tärkeimmiksi ominaisuuksiksi vastaajat kokivat tiedonsiirron help28

pouden sondilta tietokoneelle, mittauksen nopean stabiloitumisen, mittauksen ilman reagensseja, anturisyvyyden reaaliaikaisen näytön ja tallennuksen sekä sisäänrakennetun GPS-paikannuksen (Kuva 19). Erityisen hyödyttömäksi ja jopa haitalliseksi koettiin mittauskaapelit, joiden pituus oli joko alle 10 tai yli 50 metriä. Yksi vastaaja ilmoitti myös Bluetooth-yhteyden haitalliseksi ominaisuudeksi.

Kuva 18. Käyttäjäpalautekyselyn vastausten keskiarvot ja keskihajonnat kysymykseen ”Motivaatio: kuinka
mielelläsi käyttäisit seuraavia laitteita omaan työhösi kuuluvissa vedenlaatumittauksissa?” Kyselyssä käytettiin seuraavaa asteikkoa: ”1=En lainkaan mielelläni; 9=erittäin mielelläni”.

Luonnos päivitys tulossa

Kuva 19. Käyttäjäpalautekyselyn vastausten keskiarvot ja keskihajonnat kysymykseen ” Kuinka tärkeäksi
arvioit seuraavat kenttämittalaitteiden ominaisuudet?”. Kyselyssä käytettiin seuraavaa asteikkoa: ”0=ei
ollenkaan tärkeä; 9=erittäin tärkeä”. Punaiset tähdet esittävät ominaisuuden haitallisuudesta annettuja
pisteitä.
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Käyttäjäpalautekyselyyn vastanneet henkilöt korvaisivat mieluiten veden happipitoisuuden ja lämpötilan
mittaamiseen liittyvän vesinäytteenoton kenttämittauksilla (Kuva 20). Nitraattipitoisuuden osalta vesinäytteiden korvaamiseen ei puolestaan ollut juurikaan kiinnostusta. Muita, kyselyvaihtoehdoista puuttuneita
parametreja, joiden mittauksissa vesinäytteenotot haluttiin korvata kenttämittauksilla, olivat veden syvyys
sekä nikkeli- ja sulfaattipitoisuus.

Luonnos päivitys tulossa

Kuva 20. Käyttäjäpalautekyselyyn vastanneiden henkilöiden (n=27) antamat pisteet parametreille, joiden
kohdalla mieluiten korvaisivat työhönsä liittyvän vesinäytteenoton kenttämittalaitteilla.

Tiedonsiirto koettiin selvästi helpoimmaksi YSI:n EXO2-laitteella, ja hankalimmaksi YSI:n ProODO-laitteella
(Kuva 21). EXO2-laitetta lukuun ottamatta laitteiden välillä ei ollut suuria eroja tiedonsiirron koetun helppouden suhteen.
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Kuva 21. Käyttäjäpalautekyselyn vastausten keskiarvot ja keskihajonnat kysymykseen ”Kuinka käytettävältä/helppokäyttöiseltä seuraavien mittalaitteiden tiedonsiirto (mittalaitteelta tietokoneelle) mielestäsi vaikutti?”. Kyselyssä käytettiin seuraavaa asteikkoa: ”1=käytettävyydeltään erittäin huono/vaikeakäyttöinen;
9=käytettävyydeltään erittäin hyvä/helppokäyttöinen”.

Luonnos päivitys tulossa

Kyselyn päätteeksi vastaajia pyydettiin antamaan kokonaisarvosanat koekäytössä mukana olleille kenttärepuille. Kokonaisarvosanassa tuli huomioida mittalaitteiden lisäksi myös kuhunkin kenttäreppuun sisältyneet
mobiililomakkeet, -laitteet ja mahdolliset mobiilisovellukset sekä tiedonsiirron helppous tai hankaluus. Vastausten perusteella parhaimmat kokonaisarvosanat saivat SmarTROLL-laitteen sekä samaan mittauspakettiin yhdistettyjen ProODO- ja CastAway-laitteiden ympärille rakennetut kenttäreput (Kuva 22). Huonoimman arvosanan sai tässäkin yhteydessä Photometer7500-laite.
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Kuva 22. Käyttäjäpalautekyselyn vastausten keskiarvot ja keskihajonnat kysymykseen ”Minkä kokonaisarvosanan antaisit seuraaville "kenttärepuille" (sis. mittalaitteet, mobiililomakkeen, -laitteen ja mahdollisen
mobiilisovelluksen sekä tiedonsiirron)?”. Kyselyssä käytettiin seuraavaa asteikkoa: ” 1=erittäin huono;
9=erinomainen”.

3.1.2.2

Luonnos päivitys tulossa

Muu palaute

Yleisesti ottaen hankkeen koekäyttöpäivä koettiin vastaajien keskuudessa melko hyödylliseksi. Erityisen
hyvän arvosanan (8,0 ± 0,9) sai koekäyttöpäivän mittausosio, kun taas tiedonsiirtodemonstraatio koettiin
vähemmän hyödylliseksi (5,8 ± 1,7). Myös lisäkoulutusta toivottiin kaikilta koekäyttöpäivän osa-alueilta,
kuitenkin erityisesti kenttämittalaitteiden käytön osalta. Vapaassa palautteessa toivottiin lisäksi koulutusta
mittaustekniikoiden teorioista ja virhelähteistä sekä laadunvarmistuksesta. Palautteen joukossa toivottiin
myös erillistä kurssia mittausdatan tiedonsiirrosta ja sen jatkokäsittelystä.
Suhtautuminen kenttämittalaitteisiin oli yleisesti ottaen varovaisen positiivista, mutta mobiililaitteita pidettiin usein hankalina ja mittaustapahtumaa hidastavina. Toisaalta käyttäjät kuitenkin myönsivät erityisesti
hydrologian puolella olevan liikaa aikaa vieviä, manuaalisia tiedonsiirto- ja postitusvaiheita. Kenttälomakkeisiin toivottiin pakolliseksi myös tietoa anturien viimeisimmistä kalibrointipäivämääristä ja datatiedoston
säilytyspaikasta (kansiotiedot, ym.). Kenttäreppujen yhteyteen toivottiin lisäksi myös pientä esitettä, jossa
kuvaillaan kenttärepun sisältämä laitteisto.
Mobiililaitteiden kohdalla paljon palautetta saatiin näyttöjen huonosta näkyvyydestä kirkkaalla säällä, ja
toisaalta kosketusnäyttöjen toiminnan heikkenemisestä näyttöjen kastuessa sateessa. Myös pienet näytöt
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koettiin hankalaksi, mutta toisaalta isoa laitetta oli vaikea pitää käsissä mittausten teon aikana. Myös mobiilisovellukset kaatuilivat tai ”tökkivät” useasti, eivätkä välillä suostuneet käynnistymään ollenkaan. Osa
koekäyttäjistä ilmaisi huolensa siitä mahdollisuudesta, että mittaukset jäisivät kokonaan tekemättä, tai
ainakin kirjaamatta, mobiililaitteisiin ja -sovelluksiin liittyvien ongelmien takia. Ylipäätään käyttäjät olivat
sitä mieltä, ettei mobiilisovelluksista saisi tehdä liian monimutkaisia, eikä tekniikka saisi olla sääherkkää.
Ylipäätään sovellusten pitää olla hyvin testattuja ja toimivia ennen siirtymistä käytäntöön.
Kenttämittalaitteiden osalta palautteessa nostettiin usein esille mittausparametrien stabiloitumisen nopeuden tärkeys. Erityisesti syvyystiedon hidas tasaantuminen tuntui useilla laitteilla hidastavan mittaustapahtumaa merkittävästi. Useat käyttäjät näkivät tarpeelliseksi myös mittaustiedon siirtymisen suoraan mittauslaitteelta mobiilisovellukseen/-lomakkeelle tai tietokantaan. Esille nostettiin myös kustannustehokkuuteen liittyvät kysymykset, sekä sen huomioiminen, mitä parametreja kenttämittareilla kannattaa mitata ja
millaisissa paikoissa/tilanteissa. Myös mitattavien parametrien määrää toivottiin kehitettävän.

3.2 VEDENLAATUMITTAUSTEN TULOKSET
3.2.1.1

Pohjois-Savon ELY-keskuksen mittauskampanja

Luonnos päivitys tulossa

Hapen kyllästysasteen ja happipitoisuuden ProDSS-anturilla mitattujen tulosten ja laboratoriossa vesinäytteestä mitattujen pitoisuuksien välillä oli kaikissa vesikerroksissa selvä yhteys (Kuva 23). Myös sähkönjohtavuuden ja veden sameuden mittaustulokset korreloivat pintaveden ja välikerroksen osalta hyvin laboratoriotulosten kanssa, mutta pohjanläheisestä vesikerroksesta mitatuissa arvoissa oli huomattavasti enemmän
hajontaa (Kuva 24). Ilmiö johtuu todennäköisesti pohjanläheisen vesikerroksen häiriintymisestä vesinäytteenoton ja -mittausten yhteydessä. Vesinäytteenoton yhteydessä näytteenottopisteen kokonaissyvyys
tarkastetaan yleensä mittaamalla syvyys vesinoutimella, joka pohjaan osuessaan pölläyttää pohjamateriaalia vesipatsaaseen.
ProDSS-laitteella mitatut nitraattipitoisuudet eivät korreloineet juuri ollenkaan laboratoriotulosten kanssa
(Kuva 25) ja osoittivat huomattavasti laboratoriotuloksia suurempia nitraattipitoisuuksia. Nitraattimittausten osalta tämän kaltaista lopputulosta osattiin odottaa anturin mittausalueen alustavan soveltuvuustarkastelun (Taulukko 1. sivulla 6) perusteella.
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Luonnos päivitys tulossa

Kuva 23. ProDSS-moniparametrisondilla mitatut hapen kyllästysasteen (A.) ja happipitoisuuden (B.) mittaustulokset suhteessa vesinäytteiden laboratoriomittaustuloksiin.
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Luonnos päivitys tulossa

Kuva 24. ProDSS-moniparametrisondilla mitattujen sähkönjohtavuuden (A.)- ja sameuden (B.) mittaustulokset suhteessa vesinäytteistä analysoituihin laboratoriotuloksiin.

35

Kuva 25. ProDSS-moniparametrisondilla mitatut nitraattipitoisuuden mittaustulokset suhteessa vesinäytteistä analysoituihin laboratoriotuloksiin.

3.2.2

Vesipatsaan profilointirepun koekäyttö Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa

Luonnos päivitys tulossa

Vesipatsaan profilointirepun käytännön testauksesta vastasi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen harjoittelija,
jolla oli vain vähän aikaisempaa kokemusta vesistönäytteenotosta ja -mittauksista. Myös laitteen koekäyttökertoja oli sen verran vähän, ettei koekäyttäjälle ehtinyt syntyä varsinaista mittausrutiinia. Tästäkin huolimatta koekäyttäjä kiitteli laitepaketin helppokäyttöisyyttä, ja raportoi laitteiden käytön ja tulosten kirjauksen sujuneen pääosin ongelmitta uskoen, että kenttärepun käyttö voisi rutinoituneelta mittaajalta sujua
hyvinkin tehokkaasti. Koekäyttöpalautteessa mainittiin useampaan kertaan myös happimittarin hyvä akunkestävyys, sekä käyttövalmius heti käynnistettäessä.
Laitepaketin haittapuoliksi koekäyttäjä listasi erityisesti happimittarin keveyden ja syvyysparametrin puuttumisen, jotka saattavat johtaa mittausten syvyystietojen vääristymiseen mittapään vaeltaessa virtausten
mukana. Painon lisääminen mittapäähän oli kuitenkin vakauttanut sen laskeutumista veteen huomattavasti. Mainituista syistä johtuen koekäyttäjä uskoi laitepaketin soveltuvan parhaiten pienehköjen ja matalampien vesistöjen mittaukseen, joissa virtaukset eivät ole voimakkaita.
Mobiililomakkeen käyttö sujui pääpiirteittäin ongelmitta, mutta sijainninmääritys oli sen verran hidasta,
että koekäyttäjä koki kätevimmäksi tallentaa mittauspisteiden koordinaatit lomakkeelle itse kirjoittaen.
Ylipäätään koekäyttäjä raportoi mobiililomakkeen täytön vaatineen kaksinkertaisen kirjaamisen, sillä mitta36

usten yhteydessä tulosten kirjaaminen onnistui nopeimmin paperille, josta ne voitiin siirtää mobiililomakkeelle mittausten jälkeen, jolloin ehti kirjata ylös myös lomakkeella vaaditut mittausten metatiedot. Mittaaminen ja kirjaaminen onnistuivat koekäyttäjän mukaan yksinkin, mutta olisi hänen mielestään ollut nopeampaa kahden ihmisen kanssa. Jatkossa olisikin käytännöllisintä kirjata kentällä ylös mitatut syvyydet, ja
yhdistää tiedot myöhemmin, kun tuloksia tallennetaan tietokoneelle. Lisäksi koekäyttäjä toivoi mobiililomakkeille mahdollisuutta tallentaa esitäytettyjä lomakepohjia, jolloin jokaisen mittauspisteen taustatiedot
voisi tallentaa lomakkeelle jo etukäteen, ja täydentää myöhemmin paikanpäällä. Yhteenvetona koekäyttäjä
toteaa laitepaketin olevan joissakin vesistöissä käyttökelpoinen vaihtoehto vedenlaatututkimusten tehostamiseen, ja että laitepaketin avulla voitaisiin mahdollisesti vähentää otettavien vesinäytteiden lukumäärää
erityisesti happipitoisuuden osalta.
Pro ODO -mittausten ja laboratorioanalyysitulosten korrelointia ei ole vielä toistaiseksi voitu toistaiseksi
analysoida tilastollisesti, koska ravinnekartoitusten yhteydessä otettujen vesinäytteiden laboratorioanalyysitulokset eivät olleet tätä raporttia kirjoitettaessa vielä tulleet Hertta-tietokantaan poimittaviksi. Tuloksia tullaan tarkastelemaan myöhemmin syksyllä.

Luonnos päivitys tulossa

3.3 KOEKÄYTTÖTULOSTEN YHTEENVETO JA LAITEKOHTAISET VERTAILUT
3.3.1.1

Mittalaitteet

Kaikille kenttämittalaitteille on yhteistä se, että ne vaativat säännöllistä puhtaanapitoa, huoltoa, kalibrointia, kalibroinnin tarkistamista sekä oikeanlaisen säilytyksen. Kaikki tämä vie aikaa ja lisää kustannuksia, tosin
huollon ja kalibroinnintarpeen määrä vaihtelee huomattavasti eri laitteiden välillä (Taulukko 6). Osa laitteista mahdollistaa käyttäjän itsensä tekemät kalibroinnit, kun taas osa laitteista vaatii säännöllisen lähetyksen
valmistajalle tai maahantuojalle. Toiset laitteet ja anturit myös säilyttävät kalibrointinsa pidempään kuin
toiset, ja suosituksena usein onkin tarkistaa laitteen kalibrointi päivittäin ennen mittauksia konfidenssiliuosten avulla. Anturilaitteissa kustannuksia lisäävätkin erityisesti konfidenssi- ja kalibrointinesteistä koituvat
kulut.

Säännöllisessä

käytössä

useimmille

anturilaitteille

riittää

säilytys

anturisuojakotelos-

sa/kalibrointikupissa kostutetun sienen tai vesitilkan kanssa, mutta pidempiaikaisessa säilytyksessä (yli viikko) osa antureista (esim. pH-anturit) vaativat upotusta happamaan puskurinesteeseen. Myös antureiden
elinkaarissa on eroja; esimerkiksi YSI:n ProDSS-laitteen nitraattianturi (hinta n. 600 euroa) säilyttää toimintakykynsä vain noin kuuden kuukauden ajan.
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Taulukko 6. Koekäytöissä mukana olleiden kenttämittalaitteiden kustannusvertailua.
Mittalaite

ProDSS

Hintaluokka

Suositeltu

Onko

Tarvitaanko

Muut

(€, karkea)

kalibrointi-

käyttäjän itse

kalibrointi-

kustannukset

tiheys

kalibroitavissa

nesteitä

Tarpeen mu-

Kyllä

Kyllä

4300–9000

Kaapelit, lyhyt-

kaan, tarkistus

ikäiset anturit

päivittäin

(esim.

Takuu

6 kk–3 vuotta

nitraatti)
EXO2

6500–16 000

Tarpeen mu-

Kyllä

Kyllä

Kaapelit, paris-

kaan, tarkistus

tot (etenkin

päivittäin

käsipääte),

3 kk–2 vuotta

lyhytikäiset
anturit
SmarTROLL

4000–6000

Tarpeen mu-

Kyllä

Kyllä

kaan, tarkistus

Kaapeli, paris-

1–2 vuotta

tot, laukku

päivittäin
Pro ODO

1350–2200

Tarpeen mu-

Kyllä

Ei

kaan, tarkistus

Lisäpainot,

2–3 vuotta

kaapeli

päivittäin

CastAway-CTD

Luonnos päivitys tulossa
6500

1 vuosi

Ei

Ei

Lisäpainot,

2 vuotta

pidempi köysi,

(rajoitettu)

paristot
Photometer7500

1200–1500

1 vuosi

Ei (Englanti)

’Check

Reagenssit,

Standards’

paristot, lisäva-

-paketti,

rusteet ja

elinikä 10

-tarvikkeet

vuotta

(putket, sekoi-

2 vuotta

tustikut, jne.)
BenthoTorch

9500–10 500

1 vuosi

Ei (Saksa)

Ei

-

2 vuotta
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Kammioanalyyseihin perustuviin fotometri- ja fluoresenssilaitteisiin puolestaan liittyy haasteita kammion
kuivana ja puhtaana pitämisen suhteen. Analyysikammioihin ei saisi joutua vettä, sillä tiivistyvä kosteus ja
pisarat häiritsevät valon etenemiseen perustuvaa analyysiä. Tästä syystä laitteiden käyttö esimerkiksi veneessä, ja ylipäätään ulkona (sateen mahdollisuus) ei liene suositeltavaa. Laitteita on kuitenkin mahdollista
käyttää rannalle päästyä, ja sateen sattuessa sateensuojan alla, kunhan muistaa kuivata kyvetit huolellisesti
ennen laitteeseen asettamista. Nämä laitteet ovat usein myös erittäin herkkiä kyvettien ja kammion likaantumiselle sekä naarmuuntumiselle, minkä vuoksi kyvettejä käsiteltäessä on suositeltavaa käyttää kumikäsineistä, ja puhdistaa kyvetit naarmuttamattomalla liinalla tai linssipaperilla. Esimerkiksi Photometer7500laitteen havaittiin koekäyttöjen yhteydessä antavan moninkertaisia lukemia veden värille, kun näytekyvetin
kyljessä oli sormenjälkiä. Photometer7500-laite vaatii myös perinteisen vesinäytteenoton, sekä näytteiden
käsittelyä joko erilaisin reagenssein tai suodatuksilla, joten sen käyttö ei vähennä näytteenottoon kuluvaa
aikaa, vaan päinvastoin, lisää sitä. Käytetyistä reagensseista ja laboratoriovolyymeista riippuen Photometer7500-laite saattaisi kuitenkin vähentää suoria analyysikustannuksia (esim. raudan laboratorioanalyysin
vertailuhinta 9,0 €/kpl vrt. rautatestin reagenssitabletin hinta Photometer7500-laitteella 0,42 €/kpl). Kenttämittalaitteiden hyviä ja huonoja puolia on käsitelty laitekohtaisesti seuraavissa taulukoissa (Taulukko 7 ja
Taulukko 8).

Luonnos päivitys tulossa
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Taulukko 7. Koekäytettyjen anturilaitteiden vahvuuksia ja heikkouksia.
Laitepaketti

Vahvuudet

Heikkoudet

ProDSS

+ Helppokäyttöinen

- Kevyt laite, vaatii suuremmilla syvyyksillä/aallokossa painon

+ Käsipäätteessä hyvä akunkesto, ladattava

- Syvyyden hidas stabiloituminen (painon käyttö auttaa hieman)

+ Mittausdata siirrettävissä helposti muistitikulle

- Nitraattianturin rajoitukset (ei sovellu murtovesiin, ei yli 20 m

suoraan käsipäätteeltä

syvyyksiin, ei kestä konfidenssiliuosta, lyhyt käyttöikä 6kk

+ Valittavana useita parametreja

kustannukset)

+ Anturit käyttäjän vaihdettavissa ja kalibroitavissa

- Kustannukset huolloista (ja kalibroinneista) maahantuojalla

+ Lisäpainojen kiinnitys sondiin mahdollista

- Kustannukset konfidenssi- ja kalibrointinesteistä

+GPS saatavana lisävarusteena

- Sondiin mahtuu vain neljä anturia yhtäaikaisesti

+ Soveltuu pistemittausten lisäksi jatkuvatoimisiin

- Hitaahko stabiloitumaan etenkin talvilämpötiloissa (soveltuu

mittauksiin

paremmin jatkuvatoimisiin mittauksiin)

+ Sondin paristot kestävät pitkään (90 pv, kun lämpö-

- Pistemittauksiin melko iso ja raskas sondi

tila on 20 °C, ja loggausväli on 15 min)

- Käsipäätteen paristot kuluvat todella nopeasti

EXO2

+ Bluetooth-yhteys sondilta käsipäätteeseen ja
tietokoneeseen
+ Anturiportteja 7 kpl
CastAway

+ Soveltuu vesipatsaan profilointiin

- CastAway syvyysrajoite 100 m (ei ongelma Suomen sisävesissä

+ Helppokäyttöinen

tai rannikolla)

+ Nopeat mittaukset

- CastAway’n paristonvaihto jokseenkin hankalaa (kotelo tiukka

+ Paristot kestävät melko pitkään (2 x AA = 40h),

ja vaikea vääntää irti/paikoilleen)

vaihdettavissa kentällä

- Mitattavien parametrien määrää ei ole mahdollista lisätä

+ Vain vähäinen huollon tarve

vaihdettavilla antureilla

Luonnos päivitys tulossa
+ CastAway-paketti hyvin tuotteistettu (selkeät
ohjeet, monipuolinen tiedonsiirto-ohjelmisto)
+ Helppo tiedonsiirto
+ GPS-paikannus
Pro ODO

+ Soveltuu vesipatsaan happitilanteen profilointiin

- Kevyt anturipää vaatii lisäpainon etenkin syvemmissä vesissä

+ Helppokäyttöinen

- Ei mittaa syvyyttä, joten vaatii merkinnät kaapeliin ja tulokset

+ Nopea stabiloituminen

kirjattava lomakkeelle

+ Käsipäätteessä hyvä akunkesto, ladattava

- Iso kaapelikela hankala käsitellä (100 m kaapeli)

+ Vähäinen huollon tarve

- Ei mittaa saliniteettia ilman erillistä anturia, joten merimitta-

+ Helppo kalibrointi

uksissa saliniteettiarvo on syötettävä käsipäätteeseen ennen

+Ei tarvetta kalibrointi- tai konfidenssinesteille

mittauksia.

+ Helppo tiedonsiirto

- Mitattavien parametrien määrää ei ole mahdollista lisätä

+ Painojen kiinnitys sondiin mahdollista
SmarTROLL

+ Helppokäyttöinen mittalaite

- pH-anturilla stabiloitumisongelmia (jopa 30 min)

+ iSitu-sovellus selkeä ja helppokäyttöinen

- Kevyt laite, vaatii suuremmilla syvyyksillä/aallokossa painon

+ Tulosten lähetys mobiililaitteelta sähköpostiin

- pH-anturin pidempiaikainen säilytys puskurinesteessä

+ Kalibrointi helppoa sovelluksen ohjaamana

- Käyttäjäpalautteen mukaan iSitu-sovelluksessa hitautta, ja

+ Langaton Bluetooth-yhteys mittalaitteesta mobiili-

vieras käyttöliittymä (iOS) hankaloitti käyttöä (Huom. On mah-

sovellukseen

dollista, että hitaus on johtunut mobiililaitteesta, tai että pa-

+ Maahantuojalla hyvä/nopea palvelu

lautteen antaja on sekoittanut iSitu-sovelluksen jompaankum-

+ Paristot kestävät melko hyvin

paan mobiililomakesovellukseen.)

+ GPS-paikannus
+ Saatavana myös Android-versiona (VuSitu)
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Taulukko 8. Koekäytettyjen foto- ja fluorometristen mittalaitteiden vahvuuksia ja heikkouksia.
Laitepaketti

Vahvuudet

Heikkoudet

Photometer7500

+ Valittavana kymmeniä parametrejä

- Vaatii perinteisen vesinäytteenoton

+ Veden värin mittausmahdollisuus

- Suurin osa mitattavista parametreista ei sovellu Suomen

+ Helppokäyttöinen

luonnonvesien pitoisuuksille

+ Huolto valmistajalla noin kerran vuodessa

- Reagenssit kalliita ja hankalia kentällä (myrkyllisyys/käsittely,

+ Aqua Pal-sovellus helppokäyttöinen

reagenssiveden hävitys, rautatabletit liukenivat huonosti)

+ Laite itsessään varsin edullinen

- Fotometrinen analyysi erittäin herkkä kyvetin/kyvettikammion
likaantumiselle (sormenjäljet, ym.)
- Huoltoa ja kalibrointia varten lähetettävä Englantiin
- Kustannukset (reagenssit ym. lisätarvikkeet, kalibrointi ja
huolto Englannissa)
- Standarditestauksen mukaan laitteen tarkkuus pielessä, vaikka
ollut vain vähän aikaa käytössä
- Laitteen kammio ei saa kastua (esim. sateessa), ja muutenkin
hankala käyttää kentällä, etenkin veneessä.
- Aqua Pal -sovellus tässä yhteydessä melko hyödytön
- Ongelmia Bluetooth-yhteydessä

BenthoTorch

+ Soveltuu a-klorofyllin mittaamiseen kivien pinnoilta

- Laite itsessään on kallis

erotellen eri leväryhmien biomassat

- Ei kykene mittaamaan paksua biofilmiä

+ Soveltuu esim. alueellisiin kartoituksiin

saa ei voi mitata

+ Laite helppokäyttöinen

- Yksittäisen kiven ominaisuudet (väri, pinnanmuoto, sijainti

+ Mittaus halpaa ja nopeaa (n. 15-20 s)

uomassa) vaikuttavat tuloksiin

+ Toimii jopa 10 metrin syvyydessä

kiveä per paikka.

+ Huolto ja kalibrointi normaalikäytössä noin kerran

- Tiedonsiirto-ohjelma hankalahko

vuodessa

- Akun kanssa ongelmia, käynnistyy ajoittain itsekseen, ja itse

+ Data sisältää koordinaatit ja tulokset voi viedä

mittaustilanteessa käynnistyminen epävarmaa

suoraan Google Earthiin

- Laitetta ei tällä hetkellä voi kalibroida itse

runsainta biomas-

Luonnos päivitys tulossa

Tarvitaan vähintään 5–10

- Huoltoa ja kalibrointia varten lähetettävä Saksaan (kallista ja
aikaa vievää)
- Perustuu fluoresenssiin: veden värin ja sameuden vaikutus
tuloksiin?
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3.3.2

Mobiililaitteet

Kaikkien mobiililaitteiden kohdalla saatiin koekäyttöpäiville osallistuneilta palautetta näyttöjen hämäryydestä kirkkaassa säässä. Erityisesti älypuhelinten kohdalla näytöt koettiin usein myös liian pieniksi, ja näppäimistöiltä oli vaikea löytää tai erottaa esim. pisteitä ja pilkkuja. Getac-tabletin kohdalla puolestaan kävi
ilmi, että kosketusnäyttö ei toiminut kastuessaan sadesäällä. Laitteiden toiminta myös ”takkuili” jonkin
verran, mutta on mahdotonta sanoa, johtuiko se mobiililaitteesta vai käytössä olleesta mobiililomakkeesta
tai -sovelluksesta. Yleisesti ottaen tableteista pidettiin suuren näyttönsä vuoksi älypuhelimia enemmän,
mutta toisaalta tablettien suuri koko haittasi sen käsittelyä ja tietojen kirjaamista mittauksen aikana. Lisäksi
osa mobiililaitteissa havaituista ongelmista johtui laitteisiin tehtyjen asetusten puutteesta, eikä niinkään
itse laitteesta. Monet palautteessa mainitut ongelmat vaikuttavat olevan myös riippuvia käyttäjän subjektiivisesta kokemuksesta. Esimerkiksi SmarTROLLin mukana tullut iPad mini ja iSitu-sovellus saivat koekäyttöpäivillä paljon kehuja mm. näytön kirkkaudesta ja sovelluksen selkeydestä, kun taas käyttäjäpalautteeseen monet olivat kirjanneet samasta laitteesta myös täysin vastakkaisia kokemuksia. Mobiililaitteiden hyviä ja huonoja puolia on vedetty yhteen seuraavassa taulukossa (Taulukko 9).

Luonnos päivitys tulossa
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Taulukko 9. Koekäytöissä mukana olleiden mobiililaitteiden hyviä ja huonoja puolia. Kaikissa mobiililaitteissa oli lisäksi mm. GPS sekä Bluetooth- ja WiFi-yhteys. iPhone-älypuhelinta lukuun ottamatta laitteiden kamerat olivat tarkkuudeltaan 5 MP.
Mobiililaite Vahvuudet

Heikkoudet

Getac Z710

+ Maastokäyttöön suunniteltu ”ruggeroitu” tabletti

- Näytön hämäryys kirkkaalla säällä

-maastotabletti

+ Pölyn- ja roiskeenkestävä (IP65)

- Hidas sijainnin määritys

(Android OS)

+ Iskunkestävä (pudotus 1,8 m)

- Ei kestä upotusta (IP65)

+ Iso näyttö (7”)

- Kameran tai videokuvaustoiminnon jatkuva käynnistyminen

+ Kosketusnäyttö toimii myös käsineiden kanssa

tahattomasti

+ Mukana kosketuskynä

- Melko kallis

+ Käyttölämpötila -20 – +50 °C (varastointi -40 – +71 °C)
+ Akunkestoksi luvataan internetyhteyden päällä ollessa jopa
10 h
+ Takuu kolme vuotta
Samsung

+ Kestää vettä ja upotusta (IP67; 1m, 30 min)

- Näytön hämäryys kirkkaalla säällä

Galaxy

+ Kestää pölyä, likaa, kuraa, lunta

- Pienehkö näyttö (4”)

Xcover2

+ Lukittava takakansi

- Käyttö- ja varastointilämpötiloista ei löytynyt tietoja

-älypuhelin

+ Taskulamppu

(Android OS)

+ Offline-kartat
+ Mahdollisuus kiinnittää puhelimeen ripustusnaru
+ Takuu 2 vuotta

CAT B15Q -

+ Maastokäyttöön suunniteltu,

- Pienehkö näyttö (4”)

älypuhelin

”ruggeroidumpi” puhelin

- Palautteen mukaan laitteen näytönsäästäjä aiheutti ongel-

(Android OS)

+ Käyttölämpötila -20 – +55 C

mia lomakkeiden käytössä.

+ Kosketusnäyttö toimii myös märkänä (“wet operable

- Näytön osalta paljon suullista palautetta liiallisesta himmey-

screen”)

destä, joka saattoi johtua väärin säädetyistä asetuksista. Turun

+ Pölysuojattu

ravinnekartoituksissa näytön kirkkaudessa ei havaittu ongel-

+ Veden- ja upotuksen (1m, 30 min) kestävä

mia aurinkoisellakaan säällä.

Luonnos päivitys tulossa

+ Iskunkestävä (pudotus 1,8 m)
+ Älypuhelimen takuu 2 vuotta
iPad mini -

+ Näppärä tabletti, sai koekäytöissä kehuja käytettävyydestä

- Palautetta näytön himmeydestä auringonvalossa, vaikealu-

tabletti +

ja näytön kirkkaudesta

kuisuudesta, ja vieraasta käyttöliittymästä (iOS)

Griffin

- Iso näyttö (7,9”)

- Suojakuori ostettava erikseen

Survivor iPad

- Suojakuori suojaa pölyltä, hiekalta, sateelta, iskuilta ja väri-

- Ei kestä upotusta

mini 1/2/3

nältä.

- Käyttölämpötila 0 – +35 °C

Black

- Kestää pudotuksen 2 metristä

(varastointilämpötila -20 – +45 °C)

-suojakuori

- Suojakuoren takaosassa pyörivä klipsikiinnike

- Tabletin takuu 1 vuosi

iPhone 5c -

+ Selkeä peruspuhelin

- Käyttölämpötila 0 – +35 °C (varastointi -20 – +45 °C)

älypuhelin

+ Erikseen ostettava suojakuori suojaa lialta, pölyltä, lumelta

- Pienehkö näyttö (4”)

(iOS) +

ja jäältä

- Palautteen mukaan himmeä näyttö auringonvalossa, ja vieras

nüüd

+ Suojakuoren ansiosta kestää jatkuvan upotuksen 2 m syvyy-

käyttöliittymä

Lifeproof -

teen (korkein IP-luokka, IP68) ja pudotuksen 2 m korkeudesta

- Suojakuori ostettava erikseen

suojakuori

+ Akunkestoksi luvattu internetyhteyden päällä ollessa 8–10 h

- Älypuhelimen takuu 1 vuosi

(iOS)

+ Kamera 8 MP
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3.3.2.1

Mobiililomakkeet

Kahdesta koekäytöissä mukana olleesta mobiililomakesovelluksesta doForms osoittautui toiminnaltaan
luotettavammaksi. Alun perin Poimapper-lomake oli ollut tarkoitus liittää osaksi kolmea eri kenttäreppua,
mutta havaittujen ongelmien vuoksi se päätyi lopulta mukaan vain yhteen kenttäreppuun. Poimapper tuntui aluksi toimivan hyvin, mutta myöhemmin huomattiin lomakkeissa esiintyvän ongelmia mm. tekstin syötössä ja valintojen tallennuksessa. Sovellus myös jumiutui usein, tai ei suostunut aukeamaan ollenkaan.
DoForms-lomakkeen kanssa vastaavia ongelmia ei juurikaan havaittu, joten koekäyttöpäivien sujuvuuden
parantamiseksi doForms-lomake valittiin osaksi useimpia kenttäreppuja. Mobiililomakkeiden hyviä ja huonoja puolia on käsitelty seuraavassa taulukossa (Taulukko 10).

Luonnos päivitys tulossa
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Taulukko 10. Koekäytöissä mukana olleiden mobiililomakkeiden hyviä ja huonoja puolia.
Mobiililomake

Vahvuudet

Heikkoudet

Poimapper+

+ Suomalainen yritys

- Melko uusi sovellus/osittain vasta kehitteillä

+ Käyttäjätuki ”lähellä” ja helposti saatavissa

toimivuus eri käyttöliittymillä vielä osittain

+ Käyttöliittymä myös suomeksi

epävarmaa (”lastentauteja”)

+ Karttakäyttöliittymä

- Valokuvat ”irrallisia” (5 kpl mahdollisia)

+ Helppokäyttöinen

- Ei tukea NFC-tunnisteille tai QR-koodeille

+ Erittäin monipuoliset lomakkeiden luonti-

- Ei ”relevanssikysymyksiä”?

mahdollisuudet (monimutkaisetkin lomake-

- Tuloksia ei saa lähetettyä sähköpostiin

kyselyt ja taulukot onnistuvat)

- Käyttäjäpalautteen mukaan jumitti, ei latau-

+ Uusien rivien lisääminen kenttään tarvittaes-

tunut kunnolla, kamera käynnistyi tahattomas-

sa ”plussalla” lomaketta täytettäessä

ti, pudotusvalikot tökkivät, sovellus kaatui tai

+ Monipuoliset datan vienti ja käsittelymah-

sitä ei saatu lainkaan toimimaan (Huom! Osa

dollisuudet

ongelmista saattoi johtua myös mobiililaittees-

+ Toimii sekä iOS- että Android-laitteissa

ta)

+ GPS
+ Valokuvaus- ja videokuvausmahdollisuus
+ Miellyttävä ulkoasu, selkeät lomakkeet
doForms

+ Helppokäyttöinen lomakkeiden luonti (ei

- Uusien rivien lisääminen (esim. mittaajan

juuri tarvetta käyttäjätuelle)

nimi -kenttään) ei onnistu lomaketta täytettä-

+ Viimeistelty kaupallinen tuote

essä

+ monipuolinen tuki mobiilitekniikalle (NFC-

- Lomakekysymysten räätälöintimahdollisuu-

tarrat, QR-koodit)

det eivät aivan yhtä monipuoliset, kuin esim.

+ Toimivat ehdolliset kysymykset

Poimapperissa

+ Lomakkeen lähetys onnistuu suoraan sähkö-

- Ulkomainen sovellus (ei suomenkielistä

postiin

käyttöliittymää)

+ Selkeät, käyttäjäystävälliset mobiililomak-

- Käyttäjäpalautteen mukaan reagoi huonosti

keet painikkeineen

ja sovelluksen käyttö takkuili (Huom! Ongel-

+ Kuvat, kartat yms. selkeästi toteutettu

mat saattoivat johtua myös mobiililaitteesta)

Luonnos päivitys tulossa

+ Monipuoliset käyttömahdollisuudet
+ Mahdollistaa mm. laskutoimitukset lomakkeessa
+ GPS
+ Valokuvaus- ja videokuvausmahdollisuus
+ Toimii sekä iOS- että Android-laitteissa
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3.3.2.1.1

Biologisen seurannan mobiililomakkeet

Vesikasviseurannoissa koekäytetty Allure-sovellus oli teknisesti toimiva (poikkeuksena Windowskäyttöjärjestelmässä havaittu valikoiden ”hyppiminen”). Lomakesovellus oli lyhyen tutustumisen jälkeen
varsin helppokäyttöinen, ja sovelluksen etuna oli lajistotiedon helppo tallennusmahdollisuus lomakkeelle
OCTOBUZZ-luettelon avulla. Sovelluksen heikkoutena oli, että valikoissa edestakaisin liikkuminen oli työlästä: vesikasvien linjaseurannassa käytettävän työskentelytavan vuoksi samoja tietoja (ennen kaikkea lajihavaintojen kirjaaminen ja lajien runsauden arviointi) täytyy päästä täyttämään useaan kertaan, mikä on paperisella lomakkeella selvästi helpompaa. Suuri puute sovelluksessa on myös se, ettei valokuvia ei ole mahdollista liittää suoraan lomakkeelle. Allure-sovellusta voidaan käyttää myös muiden kuin vesikasviseurantatietojen keräämiseen ja yleinen sovelluskehitys jatkuu. Allure-lomakepalvelun vahvuuksia ja heikkouksia on
koottu seuraavaan taulukkoon (Taulukko 11).
Testikäyttöön rinnakkaisversioksi laaditulla doForms-lomakkeella vesikasvilinjan taustatietojen täyttö oli
selkeää ja yksinkertaista. Lajistotiedon syöttämiseen doForms -pohjainen lomake ei kuitenkaan anna käytännössä mahdollisuutta.

Luonnos päivitys tulossa

Taulukko 11. Koekäytön yhteydessä havaittuja Allure-mobiililomakepalvelun hyviä ja huonoja puolia.
Mobiililomake

Vahvuudet

Heikkoudet

Allure

+ Makrofyyttiseurantaan räätälöity sovellus

- Valokuvat kokonaan ”irrallisia” (pitää tietää

+ Näppärä lajistotiedon syöttömahdollisuus

numerointi, ei linkity muuhun tietoon)

kirjoittamatta

- Ei käyttöliittymää tietojen ulos saamiseen

+ Toimii selaimella eli melkein millä tahansa

(pyydettävä erikseen Allecolta)

mobiilialustalla (tosin heikosti Windows)

- Ei ohjeita
- Lajiston havainnointi työlästä, koska vain yksi
tieto kerrallaan näkyvissä.

Piilevänäytteenottojen osalta mobiililomakkeiden ja -laitteiden käytettävyys jakoi koekäyttäjien mielipiteitä. Käyttäjäpalautetta saatiin kahdelta henkilöltä, joista toinen koekäytti lomakkeita iPhone 5c älypuhelimella viidellä järvellä ja neljällä joella, ja toinen testasi lomakkeita CAT B15Q -älypuhelimella muutamilla joki- ja puropaikoilla. Toinen koekäyttäjistä kertoi lomakkeen käytön olleen helppoa ja sovelluksen
toimineen takkuilematta. Kuitenkaan hän ei nähnyt mobiililomakkeita paperista lomaketta parempana
vaihtona, ja häntä huolettikin mm. mobiililaitteen akunkesto. Toisaalta hän kertoi iPhone-älylaitteen olleen
kokonsa puolesta kätevä, sillä sen pystyi laittamaan näytteenoton ajaksi helposti taskuun.
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Myös toisen koekäyttäjän mielestä piilevänäytteenoton mobiililomakkeiden käyttäminen mobiililaitteella
oli helppoa, ja hänen mielestään sähköinen lomake soveltui hyvin piilevänäytteenoton tietojenkirjaukseen.
Erityisesti kehuja sai sijaintitiedon sekä valokuvien tallentuminen helposti ja luotettavasti lomakkeelle.
Myös hänen mielestään älypuhelin oli tehtävään sopivan kokoinen, eikä esimerkiksi näytön heijastamisen
kanssa ollut ilmennyt ongelmia. Koekäyttäjän mukaan lomakkeiden lähettäminen tuntui välillä hieman hitaalta, mutta lomakkeen täyttämisen hän arvioi kuitenkin olevan nopeampaa kuin paperisten lomakkeiden
täyttämisen, jolloin joutuu lomakkeen ohella ”taiteilemaan” myös erillisten GPS-laitteen ja kameran kanssa.
Piilevälomakkeiden koekäytön yhteydessä havaittiin joidenkin kysymysten ja vastausvaihtoehtojen vaativan
vielä pientä muokkausta. Lisäksi koekäyttöpalautteessa toivottiin mobiililomakkeelta selkeämpää ilmoitusta
lomakkeen lähettämisen onnistumisesta, sekä tiedon tallentumista helposti hyödynnettävään muotoon
(esim. Excel-taulukoksi), sillä sähköpostiin lähetettävien pdf-lomakkeiden tietojen tallentaminen taulukkoon/tietojärjestelmään on käytännössä yhtä vaivalloista, kuin paperilomakkeenkin kohdalla. Molemmista
lomakepalveluista on kuitenkin mahdollista tuoda tietoja Excel-muodossa.

3.3.2.2

Klorofyllimittauskampanja: YSI 600XLM V2 ja AquaPen-C AP-C 100

Luonnos päivitys tulossa

Pohjois-Savon ELY-keskuksen mittauskampanjassa YSI ProDSS:n lisäksi käytetyistä laitteista YSI600-sondin
käyttö oli helppoa. Laitteen etuihin kuului kohtalaisen nopea stabiloituminen kesälämpötiloissa, sekä optisen anturin puhdistustoiminto. Huonoja puolia olivat paristojen melko nopea kuluminen, sekä ajoittaiset
kosketushäiriöt, jotka estivät yhteyden muodostamisen käsipäätteeltä sondiin. Kosketushäiriötilanteessa
sondin paristot tuli irrottaa kotelostaan, ja asettaa ne takaisin, minkä jälkeen sondin yhdistäminen yleensä
onnistui. Paristojen irrottamisen yhteydessä myös sondin tai käsipäätteen päivämäärä- ja aikatiedot usein
(eivät aina) nollautuivat, mikä aiheutti hankaluuksia eri laitteiden mittausdatojen yhdistämisessä. Myös
mittaustiedoston paikkanimen tallentaminen, mittausten tallentaminen oikeaan kansioon, sekä tiedonsiirto
laitteelta tietokoneelle olivat hankalia moniin uudempaa tekniikkaa edustaviin laitteisiin verrattuna.
AquaPen-laitteella tehtäviin mittauksiin ja suodatuksiin kului kentällä yleensä noin 15–20 minuuttia, jonka
lisäksi mittaukset toistettiin vielä suodatetuista näytteistä päivän päätteeksi toimistolla. Varsinaiset mittaukset AquaPen-laitteella sujuivat nopeasti, mutta arvokkaan ja likaantumiselle, naarmuuntumiselle sekä
rikkoutumiselle herkän kyvetin puhdistamiseen ja kuivaamiseen näytteiden välissä sekä mittausten aikana
kului jonkin verran aikaa. Myös suodatustapahtumiin kului välillä suhteellisen paljon aikaa riippuen suodatettavan veden ominaisuuksista ja suodatettavuudesta. AquaPen-laitteelle ei ollut mahdollista tallentaa
näytteiden tunnistetietoja, ja käytännössä mittauspaikkojen erottelu tiedostolta tapahtuu laitteelle tallen47

tuneen kellonajan ja juoksevan ID-numeron perusteella. AquaPen-laitteen käyttö vaatii siis tarkan lokikirjanpidon mittauksista. Pienet ja herkät kyvetit ovat hankalia puhdistaa ja kuivata (etenkin sisältä, jonne jää
usein huuhtelun jälkeen vesipisaroita). Myös itse laitteen käyttö ja mittausten suorittaminen olisi todennäköisesti varsin hankalaa veneessä (ja vaikuttaisi kenties myös tuloksiin, mikäli heiluva vene liikuttaa kyvetin
nestepintaa mittauksen aikana), joten mittaukset tehtiin näytteenoton jälkeen rannalla, yleensä autossa
sateelta suojassa.
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4 MITTALAITTEIDEN KUSTANNUSTEHOKKUUDEN TARKASTELU
Muutaman koekäytöissä mukana olleen mittalaitteen kustannustehokkuutta tarkasteltiin hyötyfunktiolaskelmien avulla. Tarkasteluihin valittiin koekäyttökokemusten perusteella hankintojen kannalta potentiaalisimmat kenttämittalaitteet: ProDSS, SmarTROLL, Pro ODO ja CastAway. EXO2 jätettiin tarkasteluista pois,
koska se soveltuu ominaisuuksiensa vuoksi paremmin jatkuvatoimisiin mittauksiin, kun taas Photometer7500 todettiin käyttäjäpalautteen perusteella soveltuvan huonosti ELY-keskusten toteuttaman vedenlaatuseurannan välineeksi. BenthoTorch-laite puolestaan on mittauskonseptiltaan niin erilainen, ettei sillä
käytännössä voida korvata mitään tiettyä näytteenottoa eikä siten verrata siitä saatavia hyötyjä nykymuotoisen näytteenoton kustannuksiin.
Kenttämittausten absoluuttista kustannustehokkuutta on hyvin vaikea arvioida, sillä kustannukset riippuvat
useista eri muuttujista, kuten laitteiden lukumäärästä, ominaisuuksista, antureista ja lisävarusteista, käyttötiheydestä, käyttöiästä, huollon- ja kalibroinnintarpeesta, laadunvarmennuksesta, mittauksiin kuluvasta
ajasta, henkilömäärästä, jne. Tässä tarkastelussa käytettiin karkeita arvioita, jotka perustuvat seuraavassa
laatikossa esitettyihin laskennan oletuksiin.
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Laskennan oletukset:
1. Mittarin pääomakustannus jyvitetty 5 vuodelle (laitteen oletettu käyttöikä), mittarin vuosittaiset kalibrointi-,
huolto- ja laadunvarmistuskulut on huomioitu.
Laitteiden kalibrointiväliksi valittiin 1 kk, ja mittarilukemien tarkastus tehdään viikoittain konfidenssinesteen (ProDSS) ja Quick Cal -liuoksen (SmarTROLL) avulla.
Laadunvarmistuksen osalta huomioitu vuosittaiset kenttämittarien vertailukokeet (400 €/laite)
Laitteista vaihdetaan vuosittain happianturin sensor cap (ProDSS, Pro ODO; 130 €/kpl), pH/ORP-anturi
(ProDSS; 610 €/kpl), happianturi (SmarTROLL; 150 €/kpl) sekä pH-anturi (SmarTROLL; 420 €/kpl).
Laitteiden kalibrointinesteiden vuosikustannukset:
o ProDSS: 3835 € (sis. konfidenssineste, johtokyky, pH ja sameus)
o SmarTROLL: 520 € (sis. Quick Cal ja pH -kalibrointinesteet)
o Pro ODO: 0 €
o CastAway: 0 € - ei tiedossa
2. Mittaukset tehdään ELY-keskusten normaalin vesinäytteenottotapahtuman yhteydessä virtavesikohteilla yhden, ja syvännepisteillä (järvet, lammet, rannikko) kahden henkilön toimesta. Vertailuna esitetään kustannustehokkuus myös kokonaisuudessaan yhdellä ja kahdella henkilöllä sekä nopeammalla ja hitaammalla mittaustapahtumalla toteutettuna (kuvien x-x kohdat B ja C).
3. Anturimittauksella korvataan sillä mitattavissa olevien vedenlaatuparametrien laboratoriomääritykset.
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4. Anturimittaukseen kuluva lisätyöaika muun näytteenoton ohessa on arvioitu laitekohtaisesti (min/syvyys), ja
työaikakulut on arvioitu Pohjois-Savon ELY-keskuksen palkkauskuluihin perustuen. Anturimittauksiin kuluvassa
ajassa on laitekohtaisesti huomioitu varsinaisen mittauksen ohella mm. GPS-signaalin haku, paikkanimien tallennus, syvyyden ja muiden mittarilukemien stabiloituminen, kaapelin kelaukset, laitteen puhdistus/huuhtelu toimistolla.
5. Oletuksena on lisäksi, ettei mittarilukemien stabiloituminen ole millään tarkastelluista laitteista niin hidasta,
että se vaikuttaisi merkittävästi mittaustapahtumaan kuluvaan aikaan.
Laskennassa ei otettu huomioon:
Eri mittalaitteiden vaihtoparistoihin ja akkuihin kuluvia lisäkustannuksia
Sähköiseen tiedonsiirtoon mahdollisesti käytettävistä mobiililaitteista, -lomakkeista ja tietokannoista aiheutuvia kustannuksia
Tiedonsiirtoon kuluvaa aikaa
Vesinäytteiden lähetys- ja logistiikkakustannusten mahdollista pienentymistä kenttämittausten myötä
(esim. Pohjois- ja Etelä-Savon ELY-keskusten osalta nämä säästöt olisivat arviolta noin 1000–2000 € vuodessa)
HUOM! Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (ALV 0 %).
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Tarkasteltaessa kuvissa (Kuva 26, Kuva 27, Kuva 28, Kuva 29 ja
Kuva 30) esitettyjä ELY-keskusten näytteenoton kannalta realistisimpia A-vaihtoehtoja olisivat yhdistettynä
vertailualueena käytetyissä Pohjois- ja Etelä-Savon ELY-keskuksissa vuonna 2014 tehdyn näytteenottovoluumin osalta vain SmarTROLL- ja Pro ODO -laitteilla tehdyt mittaukset tulleet näytteenottoa edullisemmaksi (Kuva 27ja Kuva 28). ProDSS-laitteella (Kuva 26) mittausten vuosikustannukset olivat pH-näytteiden
lukumäärään verrattuna lähes samalla tasolla vertailualueen näytteenottokustannusten kanssa: ProDSSlaitteen ”kriittinen piste” (eli piste, jossa mittauksen hyödyt olivat näytteenoton hyötyjä suuremmat) oli
330 mittausta vuodessa, ja vertailualueen kokonaismittausten neljällä maastoryhmällä jaettu osamäärä oli
310 mittausta vuodessa. Näiden pH-näytteiden (1231 kpl) lisäksi vertailualueella otettiin kuitenkin järvisyvänteiden välisyvyyksistä myös noin 490 happinäytettä, joiden korvaaminen kenttämittauksilla saattaisi
lisätä ProDSS-mittausten, kuten myös SmarTROLL-mittausten, kannattavuutta.
CastAway-profilointilaite sen sijaan ei yksinään alittanut sähkönjohtavuusmääritysten sinänsä matalia laboratoriokustannuksia vielä tuhannenkaan mittauksen kohdalla (Kuva 29). CastAway- ja Pro ODO -laitteista
koostuvan syvänteiden profilointipaketin kustannustehokas käyttöönotto puolestaan edellyttäisi vähintään
770 vuosittaisen syvännemittauksen korvaamista (Kuva 29). Seuraavien kuvien kohdissa B ja C on esitetty
eri laitteiden kustannustehokkuudessa tapahtuvaa muutosta, kun mittaajien määrää ja mittaukseen kuluvaa aikaa muutetaan pienemmäksi tai suuremmaksi. Nämä vaihtoehdot eivät kuitenkaan ole ajankäytön
osalta kovinkaan realistisia. Kunkin mittarin kannattavuutta voi tarkastella vertaamalla laitekohtaisia hyötyfunktioita taulukossa
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Taulukko 12 esitettyihin ELY-keskusten vuodelle 2016 arvioitujen vedenlaatunäytteenottojen tilausten lukumääriin.
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Kuva 26. ProDSS-laitteelle lasketut hyötyfunktiot. Kuvat esittävät mittauksiin käytetyn henkilömäärän ja
mittaustapahtuman keston vaikutusta mittausten kustannustehokkuuteen. Kohdassa A on esitetty kuva,
joka perustuu ELY-keskusten näytteenotoissa käytettyyn henkilömäärään (1,83 hlö; ympäristötyyppien mukaan painotettu keskiarvo) sekä koekäyttöjen perusteella mahdollisimman realistisesti arvioituun mittausten kestoon (3,5 min/syvyys). Kohdassa B mittauksen tekijänä on 1 henkilö kaikissa ympäristöissä, ja mitta52

usten kesto on 1 minuutti per syvyys. Kohdassa C mittauksen tekijöinä on 2 henkilöä kaikissa ympäristöissä,
ja mittausten kesto on 10 minuuttia per syvyys.
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Kuva 27. SmarTROLL-laitteelle lasketut hyötyfunktiot. Kuvat esittävät mittauksiin käytetyn henkilömäärän,
mittaustapahtuman keston sekä mittausten lukumäärän vaikutusta mittausten kustannustehokkuuteen.
Kohdassa A on esitetty kuva, joka perustuu ELY-keskusten näytteenotoissa käytettyyn henkilömäärään
(1,83 hlö; ympäristötyyppien mukaan painotettu keskiarvo) sekä koekäyttöjen perusteella mahdollisimman
realistisesti arvioituun mittausten kestoon (3,5 min/syvyys). Kohdassa B mittauksen tekijänä on 1 henkilö
kaikissa ympäristöissä, ja mittausten kesto on 1 minuutti per syvyys. Kohdassa C mittauksen tekijöinä on 2
henkilöä kaikissa ympäristöissä, ja mittausten kesto on 10 minuuttia per syvyys.
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Kuva 28. Pro ODO -laitteelle lasketut hyötyfunktiot. Kuvat esittävät mittauksiin käytetyn henkilömäärän,
mittaustapahtuman keston sekä mittausten lukumäärän vaikutusta mittausten kustannustehokkuuteen.
54

Kohdassa A on esitetty kuva, joka perustuu ELY-keskusten näytteenotoissa käytettyyn henkilömäärään (1,9
hlö; ympäristötyyppien mukaan painotettu keskiarvo) sekä koekäyttöjen perusteella mahdollisimman realistisesti arvioituun mittausten kestoon (2,0 min/syvyys). Kohdassa B mittauksen tekijänä on 1 henkilö kaikissa ympäristöissä, ja mittausten kesto on 1 minuutti per syvyys. Kohdassa C mittauksen tekijöinä on 2
henkilöä kaikissa ympäristöissä, ja mittausten kesto on 10 minuuttia per syvyys.
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Kuva 29. CastAway -laitteelle lasketut hyötyfunktiot. Kuvat esittävät mittauksiin käytetyn henkilömäärän,
mittaustapahtuman keston sekä mittausten lukumäärän vaikutusta mittausten kustannustehokkuuteen.
Kohdassa A on esitetty kuva, joka perustuu ELY-keskusten syvännenäytteenotoissa käytettyyn henkilömää55

rään (2 hlö) sekä koekäyttöjen perusteella mahdollisimman realistisesti arvioituun mittausten kestoon (2,5
min/syvyys). Kohdassa B mittauksen tekijänä on 1 henkilö, ja mittausten kesto on 1 minuutti per syvyys.
Kohdassa C mittauksen tekijöinä on 2 henkilöä, ja mittausten kesto on 10 minuuttia per syvyys.
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Kuva 30. CastAway + Pro ODO -profilointipaketille lasketut hyötyfunktiot. Kuvat esittävät mittauksiin käytetyn henkilömäärän, mittaustapahtuman keston sekä mittausten lukumäärän vaikutusta mittausten kustannustehokkuuteen. Kohdassa A on esitetty kuva, joka perustuu ELY-keskusten syvännenäytteenotoissa käytettyyn henkilömäärään (2 hlö) sekä koekäyttöjen perusteella mahdollisimman realistisesti arvioituun mittausten kestoon (2,5 min/syvyys). Kohdassa B mittauksen tekijänä on 1 henkilö, ja mittausten kesto on 1
minuutti per syvyys. Kohdassa C mittauksen tekijöinä on 2 henkilöä, ja mittausten kesto on 10 minuuttia
per syvyys.
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Vertailutiedot:
Esimerkiksi Pohjois-Savon ja Etelä-Savon ELY-keskukset ottivat vuonna 2014 vedenlaatuseurannan vesinäytteitä seuraavasti:
o

Indikaattorimuuttujana pH (ProDSS ja SmarTROLL): yhteensä 1231 näytteenottoa eri syvyyksistä,
yhteensä 633 näytteenottopisteeltä (joet ja järvet)

o

Indikaattorimuuttujana happipitoisuus (Pro ODO): yhteensä 1720 näytteenottoa eri syvyyksistä,
yhteensä 574 näytteenottopisteeltä (joet ja järvet)

o

Indikaattorimuuttujana happipitoisuus (profilointipaketti): yhteensä 1554 näytteenottoa eri syvyyksistä, yhteensä 408 syvännepisteeltä (järvet)

o

Indikaattorimuuttujana sähkönjohtavuus (CastAway): 1027 näytteenottoa eri syvyyksistä, yhteensä 427 näytteenottopisteeltä (järvet)

Näytteet otettiin organisaatiolla, joka koostui ruuhka-aikoina neljästä näytteenottoryhmästä eli ko. vedenlaatunäytteiden korvaamiseksi olisi tarvittu neljä erillistä kenttämittaria.
Kullakin syvännepisteellä tehdään mittaukset keskimäärin kolmesta eri syvyydestä (pintavesi, välisyvyys
ja pohjanläheinen vesikerros) ja jokipisteillä yhdestä syvyydestä (vertailualueena Pohjois- ja Etelä-Savon
ELY-keskukset)
Poikkeuksena happinäytteenotto, joka tehdään jokipisteillä yhdestä syvyydestä ja sisävesien syvännepisteillä keskimäärin 3,8 syvyydestä (vertailualueena Pohjois- ja Etelä-Savon ELY-keskukset)
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Rannikko- ja merialueilla happinäytteitä otettiin vuonna 2014 keskimäärin 3,9 syvyydestä per seurantapiste (vertailualueena Varsinais-Suomen ja Uudenmaan ELY-keskukset)
ELY-keskusten vedenlaatunäytteenottojen arvioidut tilausmäärät vuodelle 2016 on esitetty taulukossa

Kuva 31. Kustannustehokkuusarvioinnin hyötyfunktioiden vertailutiedot.
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Taulukko 12. ELY-keskusten vedenlaatunäytteenottojen arvioidut tilausmäärät vuodelle 2016
Vedenlaatunäytteenottotilausten arvioidut lukumäärät (kpl)
ELY-keskuksissa vuonna 2016
Rannikkoalueet
Joet, purot, ojat

Järvet, lammet

(sisä-, väli- ja

yhteensä

ulkosaaristo)
Hankinta-alue 1
(Etelä-Savo, Pohjois-Savo,

520

670

0

1190

760

390

100

1250

1005

380

290

1675

345

390

23

758

Pohjois-Karjala)
Hankinta-alue 2
(Uusimaa, Häme,
Keski-Suomi)
Hankinta-alue 3
(Varsinais-Suomi,
Etelä-Pohjanmaa,
Pirkanmaa)
Hankinta-alue 4
(Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu)
Hankinta-alue 5
(Lappi)
yhteensä
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450

200

30

680

3080

2030

443

5553
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET
5.1 VIRHELÄHTEET
Erityisesti käyttäjäpalautekyselyn tulosten tarkastelussa on huomioitava niihin liittyvät virhelähteet. Käyttäjäpalautteen raakatuloksia läpikäydessä huomattiin, että osa käyttäjistä oli vastannut myös sellaisia laitteita
koskeviin kysymyksiin, jotka eivät olleet kyseisen päivän koekäytöissä mukana. Nämä vastaukset poistettiin
aineistosta, mutta on syytä olettaa, että osa vastaajista on saattanut mennä sekaisin muidenkin laitteiden
kohdalla. Tämä on ymmärrettävää, sillä koekäytöissä oli mukana lukuisia eri laitteita ja sovelluksia, joita
suurin osa osallistujista käytti tapahtumissa ensimmäistä kertaa. Kuopion koekäyttöpäivän jälkeen käyttäjäpalautteen keräystä varten tulostettiin paperille kenttäreppukohtaiset laitekuvat, joiden yhteyteen kirjoitettiin myös kuvassa olevien laitteiden nimet, mikä vähensi ongelmia.
Käyttäjäpalautteen arvioinnissa on myös otettava huomioon erot koekäyttöön osallistuneiden henkilöiden
aikaisemmassa kokemuksessa mobiililaitteista ja kenttämittareista. Niiden osalta, joiden aikaisempi käyttökokemus oli vähäisempää, palaute on todennäköisesti negatiivisempaa, kuin vastaavia laitteita enemmän
käyttäneillä. Koekäyttöpäivien heikkoutena oli siellä käsiteltyjen laitteiden runsaus, minkä vuoksi eri laittei-
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siin tutustuminen jäi käyttäjiltä varsin pinnalliseksi. Käyttäjäpalautekyselyn tulokset olisivat saattaneet olla
hyvin erilaiset, mikäli kukin osallistuja olisi saanut koekäyttää kyseisiä laitteita oman työnsä ohessa esimerkiksi viikon ajan.
Koekäyttökiertueen yhteydessä mittauspisteiltä otettiin myös vesinäytteet laboratorioanalyysejä varten,
mutta tuloksia ei voida luotettavasti vertailla, koska useimmat osallistujat käyttivät tapahtumassa olleita
mittalaitteita ensimmäistä kertaa.

5.2 LAITTEIDEN YLEISET TOIVOTTAVAT OMINAISUUDET
Koekäytön tulosten perusteella mittalaitteen tulisi olla selkeä- ja helppokäyttöinen paitsi mittaustapahtuman, myös tiedonsiirron osalta. Laitteen olisi hyvä olla helppohoitoinen, kustannustehokas ja vaatia kohtalaisen vähän huoltoa, ainakaan siten, että se pitäisi toimittaa pitkäksi aikaa laitevalmistajalle. Eduksi olisi
myös, jos ainakin osa antureista olisi käyttäjän itsensä vaihdettavissa ja kalibroitavissa. Mittaustapahtuman
osalta erityisen tärkeää on tietenkin tulosten luotettavuus, mutta myös mittaustapahtuman nopeus ja parametrilukemien nopea stabiloituminen, sekä vähäinen virrankulutus. Koska useimmat sondit ovat rungoltaan suhteellisen kevyitä, olisi toivottavaa, että sondiin olisi mahdollista kiinnittää painoja helpottamaan
oikean syvyyden löytymistä varten, ja vähentämään sondin vaeltamista virtausten mukana. Tärkeitä omi59

naisuuksia ovat myös anturisyvyyden reaaliaikainen näyttö ja tallennus, sekä sisäänrakennettu GPS, jonka
tarve tosin vähenee, mikäli käytettään muun laitteen (mobiilipääte) sijaintitietoa. Laitteen tulisi olla myös
”robusti”, jotta se kestäisi maasto-olosuhteita, eikä vaurioituisi herkästi esimerkiksi kolahduksista. Laitteen
tulisi olla helposti liikuteltavissa, ja siinä määrin kompakti, että sen kanssa mahtuu toimimaan pienemmissäkin soutuveneissä. Myös kaapelin on oltava kohteisiin nähden riittävän pitkä, ja pitkille kaapeleille pitäisi
olla toimiva kelaussysteemi. Parhaassa tilanteessa kenttämittari mahdollistaisi myös reaaliaikaisen tiedonsiirron langattomasti suoraan mobiililomakesovellukseen tai suoraan tietokantaan.
Mobiililaitteiden osalta vaatimuksiin kuuluu riittävän iso, selkeä, kirkas ja ehdottomasti heijastamaton näyttö, sekä veden-, pölyn-, iskun- ja upotuksenkestävyys. Laitteen tulee olla toimintakykyinen Suomen ilmastooloissa kaikkina vuodenaikoina, ja myös kosketusnäytön tulee toimia sekä sateella että pakkasella, mielellään myös käsineiden ja kosketuskynän kanssa. Laitteen tulee lisäksi olla varustettu SIM-korttipaikalla, jotta
siihen saadaan mobiili nettiyhteys. Koska NFC-tunnisteilla voidaan huomattavasti vähentää tekstin näppäilemistä mobiililomakkeelle, on aiheellista edellyttää hankittavilta mobiililaitteilta myös NFC-tunnisteiden
luvun tukemista. Mobiililaitteen perusominaisuuksiin pitää kuulua lisäksi GPS-paikannus sekä vähintään
5MP:n kamera. Laitteen käyttöjärjestelmällä ei todennäköisesti ole ratkaisevaa merkitystä, koska mikä tahansa käyttöjärjestelmä on käytön myötä opittavissa. Koska Android-käyttöjärjestelmä vaikuttaa yleisesti
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ottaen olevan suomalaisille tutumpi ympäristö, saattaa sen valinta kuitenkin edistää mobiilien tiedonkeruumenetelmien

omaksumista

vesistöalan

ammattilaisten

keskuudessa.

Mobiililomakesovelluksen tulee olla riittävän toimintavarma, jotta sen käyttö ei hidasta tai hankaloita merkittävästi mittaustapahtuman suorittamista tai tietojen tallennusta. Internetyhteyden katvealueet huomioon ottaen mobiilisovellusten tulee olla käytettävissä myös offline-tilassa. Mobiililomakkeet tulee pitää
riittävän yksinkertaisina, ja niissä on oltava mahdollisimman vähän kirjoitettavia vastauksia. NFC-tarrojen
käytöllä voidaan huomattavasti vähentää tekstin kirjoittamista lomakkeelle (esim. mittaajan ja/tai laitteen
tunnistaminen, sekä kalibrointitietojen luku NFC-tarralta), ja tästä syystä myös käytettävien mobiililomakkeiden tulisi mahdollistaa NFC-tarrojen lukeminen. Myös mobiililomakkeiden tulee olla myös GPSpaikantavia, ja niissä tulee olla valokuvausmahdollisuus suoraan lomakkeelle. Eduksi on myös, jos mittaustulosten ja lomaketietojen lähettäminen olisi mahdollista suoraan mobiililaitteelta sähköpostiin tai tietokantaan.

5.3 MITTALAITTEET ERI KÄYTTÖKOHTEISIIN
Parhaimman mittauskonseptin valintaan vaikuttavat luonnollisesti myös käyttökohteen ominaisuudet. Laitteet, jotka ovat optimaalisia esimerkiksi syvänteiden profilointiin, eivät välttämättä sovellu kovinkaan hyvin
60

jokimittauksiin. Koekäytöistä ja käyttäjäpalautteesta saatujen tietojen perusteella anturiteknologiaan perustuvat sondit soveltuvat muita menetelmiä paremmin sekä järvi-, joki- että meriympäristöjen seurantamittauksiin, kun taas BenthoTorch – ja jossain määrin myös Photometer7500 – ovat käyttökelpoisia työkaluja vesistöjen alueellisissa kartoituksissa, joissa näytevolyymit ovat suuria tai tutkittavat parametrit sellaisia, joita ei pystytä anturiteknologiaan perustuvilla laitteilla mittaamaan (esim. epiliittisten mikrolevien
runsaus, veden väri, rautapitoisuus).
Nitraattimittausten yhteydessä YSI:n ProDSS-sondin käyttö rajoittuisi makean veden vaatimuksen takia
sisävesiin, ja suhteellisin matalille (< 20 m) mittauspisteille. Tulosten laboratoriovertailun perusteella voidaan kuitenkin todeta, ettei käytössä ollut nitraattianturi soveltunut Suomen luonnonvesien mittaamiseen.
Muiden mitattujen parametrien (happipitoisuus ja kyllästysaste, sähkönjohtavuus, sameus) osalta ProDSS
vaikuttaa kuitenkin varsin käyttökelpoiselta. Näillä antureilla mittauksia voidaan tehdä jopa 100 metrin
syvyydessä, joten laite soveltuisi jokipisteiden ohella myös järvisyvänteiden ja rannikkopisteiden mittauksiin.
Uusien laitteiden osalta, tulosten luotettavuus ja soveltuminen Suomen luonnonvesien pitoisuusalueille on
aina varmistettava ennen käyttöönottoa. Muun muassa valtioneuvoston asetuksessa [2010/868] määrä-
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tään, että vesienhoidon järjestämisestä annetun lain 9 §:ssä tarkoitetuissa kemiallisen seurannan ohjelmissa käytettävät analyysimenetelmät (mukaan luettuina laboratorio-, kenttä-, ja online-menetelmät) validoitava ja dokumentoitava EN ISO/IEC-17025 -standardin tai muiden kansainvälisellä tasolla hyväksyttyjen
vastaavien standardien mukaisesti. Mittaustulosten laatua arvioidaan menetelmien validoinnin lisäksi mm.
mittausepävarmuuksien arvioinnilla, laadunvalvontanäytteillä sekä kenttämittareille suunnatuilla vuosittaisilla pätevyys- ja vertailukokeilla. (Näykki ym. 2013; Näykki 2015). Paine kenttämittarien hyödyntämisestä
vedenlaadun seurannassa vaatiikin välittömiä toimia vastaavien ”laatutyökalujen” käyttöönottoon kenttämittareiden mittaustulosten laadun arvioinnissa.
YSI:n Pro ODO ja SonTekin CastAway puolestaan soveltuvat ihanteellisesti syvännepisteiden profilointiin,
joskin niillä on mahdollista tehdä myös pistemittauksia esimerkiksi jokiympäristöissä (CastAway-laitteella ei
kuitenkaan alle 20 cm syvyydessä). Tosin jokiympäristöissä ja matalammilla järvisyvänteillä suositeltavampaa on käyttää esimerkiksi ProDSS- tai SmarTROLL-laitteita, jolloin samat parametrit saa mitattua kahden
sijasta yhdellä laitteella. SmarTROLL-laitteen käyttökelpoisuutta vesistöjen seurantatyössä kuitenkin heikentävät sen stabiloitumisongelmat pH-mittauksissa, sekä sameusanturin puute erityisesti jokiympäristöjen
osalta. SmarTROLL tarjoaisi suhteellisen edullisen (kustannustehokkaan) vaihtoehdon myös syvänteiden
happi-, lämpötila- ja sähkönjohtavuusprofilointeihin, mutta toistaiseksi siihen ei ole saatavilla 30,5 metriä
pidempää kaapelia. ProDSS-sondin heikkoutena puolestaan on syvyysmittauksen hitaahko stabiloituminen,
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mikä heikentää sen käytettävyyttä erityisesti paljon mittauksia vaativissa syvänteiden profiloinneissa. YSI:n
EXO2-laite soveltuu massiivisuudestaan ja käsipäätteen huonosta virrankestävyydestä johtuen paremmin
jatkuvatoimisiin mittauksiin, mutta lienee jossain määrin käyttökelpoinen myös meriympäristöissä sekä
järvien syvännepisteillä. Jo itsessään painavaa YSI:n EXO2-laitetta lukuun ottamatta muihin sondeihin tulisi
syvännepisteillä aina kiinnittää riittävät lisäpainot sondin vakaan laskeutumisen ja tulosten luotettavuuden
edistämiseksi.

5.4 MITTALAITTEIDEN KUSTANNUSTEHOKKUUS
Laitekohtaiset hyötyfunktiotarkastelut osoittivat kenttämittausten kannattavuuden olevan vahvasti sidoksissa näytteenoton voluumeihin. Käytetyn laskentamallin ja vertailualueen mukaan laboratorioanalyysit
tulivat useimpien laitteiden/laitepakettien kohdalla kenttämittauksia edullisemmaksi. Selvästi näytteenottoa edullisemmaksi tulivat erityisesti Pro ODO -laitteella tehdyt happimittaukset, mutta myös SmarTROLLlaitteella tehdyt pH- ja sähkönjohtavuusmittaukset. CastAway-laite puolestaan ei tarkastelun perusteella
näytä yksinään käytettynä saavuttavan kustannustehokkuutta ELY-keskusten nykymuotoisella näytteenottovoluumillä, koska sähkönjohtavuuden laboratoriomäärityksen yksikköhinta on varsin matala. Myös happiprofilointiin yhdistetyssä mittauspaketissa sen taloudellinen kannattavuus on kyseenalaista, mutta laitteen käytöstä on mahdollista saada muuta, vesistöseurannan kannalta tärkeää lisäarvoa.
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5.5 KOEKÄYTTÖTULOSTEN PERUSTEELLA ANNETUT SUOSITUKSET HANKINTOJA VARTEN

Tällä hetkellä optiset happimittaukset vaikuttavat potentiaalisimmalta keinolta vesistöseurantojen tehostamisen näkökulmasta. Järvillä ja merellä tehdään runsaasti vesipatsaan happiprofilointeja, ja vesinäytteistä
laboratoriossa tehtävät titrimetriset analyysit ovat analyyseinä keskihintaisia. Happimittauksella onkin anturitekniikalla mitattavissa olevista parametreista eniten potentiaalisia kustannussäästömahdollisuuksia.
Myös koekäyttökiertueen palautekyselyyn vastanneiden vedenlaatuseurantojen ammattilaisten mukaan
juuri happipitoisuus olisi se parametri, jonka näytteenoton he mieluiten korvaisivat kenttämittareilla.
Nykymuotoisilla optisilla happimittareilla saadut tulokset ovat jo varsin tarkkoja ja luotettavia (esim. Leivuori ym. 2014; Björklöf ym. 2015; Kahiluoto 2015), ja mittausten teko sujuu yleensä nopeasti lyhyen stabiloitumisajan ansiosta. Optisilla happimittareilla happipitoisuuden mittaaminen ja vesipatsaan profiloiminen
mahdollistavatkin perinteistä näytteenottoa nopeammat mittaukset suoraan pisteellä, ja ilman näytteiden
kestävöintiin kuluvaa aikaa. Kenttämittareiden käyttö happimittauksissa poistaisi myös happinäytteiden
säilytykseen ja kuljetukseen liittyvät ongelmat mittaamalla pitoisuuden heti paikan päällä.
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Happimittausten ohella myös CastAway-CTD -laite on osoittautunut helppokäyttöiseksi ja mittaustarkkuudeltaan varsin luotettavaksi syvänteiden sähkönjohtavuuden ja lämpötilaprofiloinnin apuvälineeksi. Tässä
koekäyttökampanjassa koekäytetyt Pro ODO- ja CastAway-laitteet eivät muista koekäytössä olleista sondeista poiketen tarvitse kalibrointi- eikä konfidenssiliuoksia, mikä pitää myös niiden käyttökustannukset
pieninä. Pro ODO on käyttäjän itsensä kalibroitavissa, ja CastAway kalibroidaan maahantuojalla kerran vuodessa. Nämä kaksi laitetta muodostavat yhdessä helppokäyttöisen ja vain vähän huoltoa vaativan mittauspaketin, joka mahdollistaa nopeat ja mittaustarkkuudeltaan luotettavat mittaukset. YSI:n Pro ODO –
mittaria vastaavia happimittareita on toki muillakin valmistajilla, esimerkiksi In-Situ:n valmistama SmarTROLL RDO. Molempien laitteiden haittapuolena on kuitenkin se, etteivät ne mittaa syvyyttä eivätkä saliniteettia tai sähkönjohtavuutta. CastAway-mittausten teko puolestaan vaatisi valtavan näytemäärän korvaamista, jotta sen käyttö olisi kustannustehokasta. Ideaalisinta olisikin löytää kenttämittari, jossa yhdistyisivät
näiden kahden laitetyypin parhaat ominaisuudet joko niin, että CastAway-tyylinen laite mittaisi myös happipitoisuutta, tai että happimittariin saataisiin edullisesti lisättyä syvyyttä ja saliniteettia tai sähkönjohtavuutta mittaavat anturit. Yksi vaihtoehto matalampien ( < 30 m) syvänteiden mittaamiseen voisi olla koekäytöissäkin mukana ollut SmarTROLL MP -moniparametrisondi, jonka vuosikustannukset olisivat kohtalaisen pienet, ja joka mittaisi happipitoisuuden ohella myös syvyyden ja sähkönjohtavuuden, kun pH-anturi
jätettäisiin pois.
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Jokimittauksia puolestaan palvelisi parhaiten ProDSS-sondin kaltainen laite, joka tarjoaisi luotettavat mittaustulokset erityisesti veden sameuden, pH:n ja lämpötilan osalta, vaikka näiden parametrien runsas kalibrointitarve lisääkin käyttökustannuksia. Koska laitteen kustannustehokkuus kasvaa mittauksilla korvattavien
näytteenottojen lukumäärän myötä, olisi laitteella kannattavaa tehdä mittauksia virtavesien lisäksi myös
muissa ympäristöissä. ProDSS-laitetta vastaava parametrivalikoima löytyy esimerkiksi In-Situ:n uudesta
Aqua TROLL 600 -moniparametrisondista, jonka hankintahinta tullee tosin olemaan lähempänä YSI:n EXO2laitteen hintaa. Aqua TROLL 600 soveltuu EXO2-laitteen tavoin myös jatkuvatoimisiin mittauksiin.
Koska yksikään koekäytössä mukana olleista mobiililaitteista ei täyttänyt vaadittavia kriteereitä, voitaisiin
alustavan tarkastelun perusteella harkita hankittavaksi NFC-tunnisteita lukevaa Leeline T30 maastotablettia tai vastaavaa mobiililaitetta. Laite on lisäksi IP67-sertifioitu (hyvä pölyn, lian, ja veteen upotuksen kesto), ja se kestää pudotuksen 1,5 metristä. Laitteen kosketusnäytön luvataan toimivan myös näytön ollessa märkä, ja kun käyttäjällä on hanskat käsissä. Lisäksi näytön luvataan olevan luettavissa kirkkaassa auringonvalossa (sunlight readable). Leeline T30- (tai vastaavan) maastotabletin valintaa tukee mm.
myös laitteen ilmoitettu käyttölämpötila välillä -20 – +60°C (varastointilämpötila -40 – +80°C), sekä SIMkorttipaikka, 8 MP:n kamera, GPS-paikannus, Bluetooth-yhteys ja Android-käyttöjärjestelmä. Laitteen hin-

63

naksi ilmoitetaan noin 500–600 euroa, ja huonona puolena sille on annettu vain yhden vuoden takuu. Laite
on saatavissa suomenkielisenä. Ennen laajempaa hankintaa myös tätä laitetta tulisi ensin koekäyttää.
Mittaustietojen mobiiliin keruuseen suositellaan koekäyttöjen yhteydessä kerättyjen tietojen perusteella
ruggeroidun maastotabletin ohella tarkoitukseen räätälöityä mobiililomaketta, joiden avulla voidaan lomakkeiden täytössä hyödyntää myös manuaalivaiheita vähentävää NFC-tekniikkaa. Hankkeessa toteutettujen koekäyttöjen perusteella doForms-sovelluksen havaittiin soveltuvan erittäin hyvin sekä vedenlaatumittausten että biologisen seurannan maastolomakkeiden sähköistämiseen, vaikka makrofyyttiseurantojen
osalta lajistotietojen syöttäminen ei olekaan tällä hetkellä mahdollista. Myös Poimapper koettiin potentiaaliseksi sovellukseksi, mutta koekäyttökokemusten perusteella on vielä liian aikaista sanoa, voiko sovellusta
ottaa operatiiviseen käyttöön. Samoin Allure-sovelluksessa nähtiin paljon potentiaalia, mutta sovellus koettiin vielä osin viimeistelemättömäksi.
Hankinnan kohteeksi tulosten perusteella voidaan valita seuraavan taulukon mukaiset laitepaketit
(Taulukko 13).
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Taulukko 13. Hankinnan kohteena tulisi olemaan kolme erilaista laitepakettia riippuen laitepaketin käyttötarkoituksesta.
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6 YHTEENVETO
Kenttämittarit voivat tulevaisuudessa tarjota useiden parametrien osalta varteenotettavia mahdollisuuksia
vesistöseurantojen tehostamisessa, mutta tällä hetkellä niitä voidaan happimittauksia lukuun ottamatta
pitää käyttökelpoisina lähinnä nykymuotoisen näytteenoton täydentämisessä (esimerkiksi alueellisissa kartoituksissa), ei sen korvaamisessa. Tekniikan kehittymistä on syytä odottaa erityisesti nopeampien stabiloitumisaikojen, soveltuvampien mittausalueiden ja luotettavampien tulosten osalta. Lisäksi hankittaville laitteille on ennen laajempaa käyttöä kehitettävä toimivat laadunvarmistusmenettelyt ja ratkaistava vertailukelpoisuuteen liittyvät ongelmat pitkän ajan seurantatietojen suhteen. Tulevaisuudessa myös tiedonsiirron
ja tietokantojen rajapintojen toivotaan kehittyvän siten, että mittaustulokset siirtyisivät kenttämittarilta
suoraan mobiililaitteen lomakesovellukseen, josta tulokset ja mittauksen taustatiedot voitaisiin lähettää
yhtenäisenä pakettina avoimeen tietokantaan.
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