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TIIVISTELMÄ
Hankkeessa valmisteltiin reilu vuosi yhteisen digitaalisen maastotietopalvelun hankintaa luonnonvara- ja ympäristöntutkimuslaitosten sekä ympäristöhallinnon vaihteleviin tarpeisiin. Tavoitteena on digitalisoida maastotiedon keruu ja
luopua paperisten maastotietolomakkeiden käytöstä v. 2017. Hankinnan tulisi mahdollistaa tiedon välittömästi avoimeksi tekeminen heti maastosta (palvelukyky), palveluväylän tulisi tukea eri sidosryhmien toimintaa (vaikuttavaa) ja
olla yhteisesti rahoitettu hyödynsaajien kanssa (tuottavuus- ja taloudellisuus). Palvelun kehittämisen pitäisi olla ketterää
ja toimittajilla riittävä osaaminen. Hankinnan on tarkoitus lisätä myös vapaaehtoisten toimijoiden ja kansalaisten osallistumismahdollisuuksia sekä uusien teknologioiden hyödyntämistä. Lisäksi kehitettävillä "kenttärepuilla" (ammattilaisen ja vapaaehtoisen versiot) on tarkoitus tehostaa perinteistä seurantaa.
Hankkeessa tehtiin tarvemäärittely, koekäyttö sekä kuvattiin hankinta. Digitaalisia palveluiden hankintaa varten tehtiin
tarvemäärittelyt, koekäyttö ja laadittiin hankittavan palvelun kuvaus. Sidosryhminä oli koululaisia, kansalaisia, vesiyhdistyksiä, yrittäjiä, viljelijöitä ja riistan seuraajia. Tarvemäärittelyssä kartoitettiin markkinat, kuvattiin toimintaprosessit,
tietosisältö ja toiminnot, laadunvarmennus sekä palvelun liitettävyys muihin tietojärjestelmiin. Koekäytön tavoitteen oli
toivottujen toiminnallisuuksien testaus sekä sidosryhmien osallistuminen sekä motivointi että palvelun käytettävyyden
arviointi. Hankintaa varten tarkennettiin tarvemäärittelykuvaukset.
Hankkeen keskeisiä tuloksia ovat:
1) Organisaatioiden prosesseja tulee yhtenäistää ja tiedon avointa saatavuutta parantaa
2) Vapaaehtoisten veden laadun maastomittaustoiminta tulisi organisoida ja sen laadunhallintaa edistää
3) Maastotietopalveluiden tarjonta on runsasta ja kustannukset alhaiset
4) Asiakkaille käytettävyys, toimintavarmuus, tiedon avoimuus sekä toiminnan ketteryys ovat tärkeitä
5) Palvelun hankinta voidaan suorittaa vapaaehtoistoiminta organisoimalla ja keräämällä varat esitetyllä tavalla
Asiasanat: Seurantaohjelma, Digitalisointi, Maastotiedonkeruu, Älypuhelinpalvelut, Hankinta, Havaintolomake, Tehokkuus, MONITOR2020
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ALKUSANAT
Tämä raportti on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita maastotiedon keräämisestä sähköisesti sekä käsikäyttöisen kenttämittauslaitteiden käytöstä veden laadun mittaukseen maastossa. Raportissa kuvattuja menetelmiä ja käytäntöjä on tarkemmin kuvattu hankkeen muissa raporteissa. Hankkeen aikana koostettujen ja kehitettyjen käytäntöjen avulla
seurantaohjelmat voivat hankkia riittävän osaamisen maastotiedonkeruupalvelun hankkimiseksi taloudellisesti.
Raportti on laadittu osana HALI -hanketta (Liikkuvan havaitsijan tiedonkeruu, varastointi ja jakelupalvelu). Hanke on
toteutettu Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), Luonnonvarakeskuksen (LUKE) ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) toimesta. Hankkeen koekäyttöön ovat osallistuneet muun muassa ELY -keskukset, Pro Puruvesi ry.,
Pro Höytiäinen ry. ja Vihdin Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven vesiensuojeluyhdistys ry. Hankkeen
ovat rahoittaneet Innovaatiorahoituskeskus Tekes ja ympäristöministeriö.
Hanke on osa MONITOR2020 –ohjelma, jonka tehtävänä on kehittää ympäristön seurantatiedon tuotantoa ja parantaa
tuotetun tiedon vaikuttavuutta.
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KESKEISIÄ TERMEJÄ
Asiakas Asiakas tarkoittaa sitä tahoa, joka voi määrittää järjestelmälle asetettavat vaatimukset sekä osallistuu palvelun ylläpidon kustannuksiin suhteessa saamaansa hyötyyn.
Käytettävyys käytettävyysmitta, miten hyvin määrätyt käyttäjät voivat käyttää tuotetta tietyssä käyttötilanteessa saavuttaakseen määritetyt tavoitteet tuloksellisesti, tehokkaasti ja tyytyväisinä.
Käyttäjä Yksilö tai ryhmä, joka (päivittäin) käyttää järjestelmää sen oikeassa käyttöympäristössä.
Käyttötapaus Käyttötapaus kuvaa käyttäjän ja järjestelmän tai kahden järjestelmän välistä vuorovaikutusta
sarjana toimintoja, joita toimija (ihminen tai järjestelmä tai sen osa) suorittaa tai aikaansaa järjestelmällä
jonkin tavoitteen saavuttamiseksi.
Rajapinta Standardin mukainen käytäntö tai yhtymäkohta, joka mahdollistaa tietojen siirron laitteiden, ohjelmien tai käyttäjän välillä.
Sidosryhmä Yksilö, ryhmä tai organisaatio, jolla on jokin intressi järjestelmän suhteen tai vaatimuksia järjestelmälle, tai johon järjestelmä vaikuttaa jollain tavalla joskus sen elinkaaren aikana. Tahot tai osapuolet, jotka
määrittävät järjestelmälle asetettavat vaatimukset. Sidosryhmät voivat olla sisäisiä tai ulkoisia. Esimerkiksi
käyttäjät muodostavat sisäisen sidosryhmän. Lakien ja asetusten säätäjät edustavat ulkoista sidosryhmää.
Vaatimusten määrittely Prosessi vaatimusten määrittelemiseksi ja dokumentoimiseksi. Vaatimusten määrittelyn tavoitteena on selvittää ohjelmistolle asetettavat vaatimukset sellaisella tarkkuudella, että niiden perusteella voidaan kommunikoida eri osapuolille, millainen ohjelmiston halutaan olevan.
*Keskeisiä termejä on poimittu useita julkaisusta Julkisen hallinnon (2015).

7

SISÄLLYS
1

2

TAUSTA ............................................................................................................................................... 9
1.1

Tiedon tuotannon arvoketjuja pitää tehostaa ............................................................................... 9

1.2

Miksi kentältä suoraan kaikkien käyttöön? ..................................................................................10

1.3

Joukkoistumisen merkitys kasvaa ................................................................................................11

HANKKEESTA ......................................................................................................................................12
2.1

Tavoitteet ja rajaukset .................................................................................................................12

2.2

Projektin aloittaminen ja vaiheet .................................................................................................13

2.3

Projektin hallinta .........................................................................................................................13

2.4

Menetelmät ................................................................................................................................14

2.5

tuotokset .....................................................................................................................................15

3

ESISELVITYS ........................................................................................................................................15

4

TARVEMÄÄRITTELY.............................................................................................................................17

5

4.1

Seurantaprosessin kuvaus ...........................................................................................................20

4.2

Veden laadun kenttämittaus........................................................................................................22

4.2.1

Prosessi ...............................................................................................................................23

4.2.2

Kehitetyt tuotepaketit .........................................................................................................24

KOEKÄYTÖT ........................................................................................................................................26
5.1

ESIMERKKI KASVINTUHOOJA .......................................................................................................26

5.2

Käyttötapaus hydrologi................................................................................................................27

5.3

Käyttötapaus ilveshavainnot ........................................................................................................29

6

YHTEENVETO ......................................................................................................................................29

7

LÄHTEET .............................................................................................................................................30

8

LIITTEET (hankkeen kaikki raportit) .....................................................................................................33

1

8

TAUSTA

1.1 TIEDON TUOTANNON ARVOKETJUJA PITÄÄ TEHOSTAA
Arvoketju kuvaa tuotteen vaiheittaista jalostumista raaka-aineesta valmiiksi tuotteeksi. Ympäristötiedon tuotannossa näitä vaiheita ovat maastomittaukset, laboratoriotyö, tiedon käsittely ja varastointi, jakelu sekä
käyttö (kuva 1). Ajattelu sopii hyvin myös ympäristöhallinnon seurannan sähköistämiseen ja uusien mittausmenetelmien käyttöönottoon, minkä tarkoituksena on maksimoida arvoketjun tehokkuutta kustannuksia pienentämällä. ELY -keskusten ja Suomen ympäristökeskuksen seurannan kustannukset selvitettiin kirjanpitojärjestelmistä ja tulosten perusteella yli 50 % kustannuksista kohdistuu arvoketjun kahteen ensimmäiseen
vaiheeseen v. 2014 (kuva 1).

Kuva 1. Ympäristöseurannan vaiheet arvoketjussa.

Huomattava osa luonnonvara- ja ympäristötiedon keruusta tehdään maastotyönä käyttäen perinteisiä menetelmiä ja luotettavia kenttähenkilöitä. Hankkeen tavoitteena olikin tuotteistaa ympäristöseurannan kenttämittaukset ja -havainnot palvelukykyisiksi ja vaikuttaviksi sähköisiksi ja mobileiksi maastomittauspalveluiksi, joita
eri sidosryhmät voivat yhteisvastuullisesti käyttää. Vedenlaatuseurannan osalta hankkeessa kehitettiin lisäksi
myös mittalaitepaketit ammattilaisille ja maallikoille käyttötapausten avulla. Tarvemäärittely tehtiin hallinnon
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yhteiselle avoimelle datapalvelulle. Vastaavia palveluita koekäytettiin ennen varsinaiseen hankintaan ryhtymistä.

Tavoitteena on tuottaa palvelukykykyiset (luotettavat, tuoreet, helppokäyttöiset ja yhdisteltävät) ja taloudelliset kenttähavainnot koneluettavassa muodossa. Edelleen pyrkimyksenä on lisätä vapaaehtoisten toimijoiden ja kansalaisten osallistumismahdollisuuksia sekä uusien teknologioiden hyödyntämistä. Käyttötapausten
avulla tehdään tarvemäärittely hallinnon yhteiselle palvelulle sekä testataan se ennen hankinnan toteuttamista.

Paperinen seuranta jää historiaan muutaman vuoden kuluessa kun maastotiedonkeruu sähköistetään. Nykyisin esimerkiksi hydrologisessa seurannassa on joitakin havaintolajeja, joissa mittaukset tehdään manuaalisesti ja tulokset kirjataan paperilomakkeille, jotka postitetaan tai lähetetään sähköpostilla loppukäyttäjälle.
Lomaketietojen tallennus tietojärjestelmin vaatii henkilöresursseja ja postittaminen aiheuttaa viivettä mittaustiedon saamisessa tietojärjestelmiin ja käytettäväksi. Vedenlaadun ja biologisessa seurannassa paperisten
kenttälomakkeiden käyttö ja tietojen syöttäminen käsin järjestelmiin on vakiintunut käytäntö. Sähköistämisellä tätäkin olisi mahdollisuus tehostaa, jos tietojärjestelmien rajapinnat ja alkuperäishavaintojen arkistointivelvoitteet ratkaistaan.

Käsikäyttöiset kenttämittarit, joilla mitataan fysikaalis-kemiallisia suureita, yleistyvät myös lähivuosina, kun
ammattilaisten ja vapaaehtoisten vedenlaadun kenttämittaustoimintaa tuotteistetaan. Nykyisin vedenlaatua
mitataan maastossa kenttämittareilla pääasiassa valvonta- ja selvitystarkoituksissa. Kenttämittareilla tuotettua tietoa ei yleensä syötetä tietojärjestelmiin, koska se on työlästä, laadunvarmennusprosessi ei ole riittävän
hyvä, eikä arviota toiminnan kannattavuudesta ei ole tehty.

1.2 MIKSI KENTÄLTÄ SUORAAN KAIKKIEN KÄYTTÖÖN?
Ympäristötiedon tuotannon nopeuttaminen ja läpimenoajan lyhentäminen vähentää tutkimusten mukaan
häiriöitä ja kustannuksia tuotantoketjussa. Tavoitteena on, että maastossa tieto syötetään suoraan sähköiseen palveluun, joka varastoi ja jakaa tiedon välittömästi ja avoimesti edelleen eri sidosryhmille. Uudessa
menettelyssä vastuuta tiedon laadusta siirretään kentälle. Esimerkiksi kentällä oleva hydrologinen havaitsija
syöttää jäänpaksuushavainnon älypuhelinlaitteelle ja lähettää tiedon välittömästi eteenpäin, mutta paperinen
lomake, jos sellainen edelleen vaaditaan, jää maastomittaajalle, kuten kuitit veroilmoituksen tekijälle.

Soveltuvien tiedonkeruu- ja varastointipalvelujen tarjoajia on runsaasti, joten maastotietoa pääsee älypuhelimellaan keräämään nopeasti ja pienin kustannuksin. Kentältä tieto voidaan siirtää edullisesti suoraan toimistoon. Esimerkiksi uusimmilta kenttämittarilta mittaustieto siirtyy langattomasti suoraan anturista älypuhelimeen. Edelleen mobiilia tiedonsiirtoa käyttäen tieto siirretään pilvipalveluihin, josta se on käytettävissä missä ja milloin tahansa. Vastaavan palvelun kehittäminen itse, kun teknologiat kehittyvät ja jos halutaan olla
ketteriä edelläkävijöitä, ei ole tehokasta.
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1.3 JOUKKOISTUMISEN MERKITYS KASVAA
Avoimen tiedon edistämisessä USA on toiminut edelläkävijänä, ja esimerkiksi Suomen sääasemien tarjoamia tietoja on ollut saatavilla USA:sta jo pitkään. Nykyisin esimerkiksi Weather Underground -palveluun on
liitetty yli 37 000 sääasemaa (Weather Underground 2015). Yksittäisten sääasemien tuottaman tiedon laatu
on heikko, mutta uusia data-assimilaatiomenetelmiä hyödyntäen datan suuren määrän avulla voidaan saada
tarkempia ennusteita, mikä on kilpailuetu markkinoilla. Joukkoistumisen avulla on mahdollista varoittaa luonnonilmiöistä nopeammin kuin useat viralliset tahot: esimerkiksi Googlen influenssa-hakusanan käyttöön perustuvat tilastot ennustavat hyvin influenssan esiintymistä (Gingsberg ym. 2009).

Thomas Jefferson visioi vapaaehtoisseurannan vuonna 1776 ja aloitti heidän rekrytointinsa Virginiassa. Nykyisin säähavainnointiin osallistuu yli 10 000 vapaaehtoista, joista osa tekee myös hydrologista seurantaa.
Toiminta on organisoitu ja tiedon laatu varmennettu, myös automaattinen tiedonsiirto on yleistynyt (National
Weather Service Forecast Office). USA:ssa ympäristötoimisto EPA (United States Environmental Protection
Agency) järjestää vapaaehtoisten vesiseurantaa ja huolehtii tiedon laadusta. Suomen tulisi erottua, joten
vesistöseurantoihin sopisi hyvin ammattilaisten organisoima toiminta, jossa maastotiedon keruu vapaaehtoisilta sekä ammattilaisten kenttämittareilta ja havaintoasemilta olisi järjestetty käyttäen uusia teknologioita.

Sähköistäminen ja uusien teknologioiden tehokas käyttöönotto sekä joukkoistuminen voivat jatkossa tehdä
Suomesta ketterän vesistöseurannan edelläkävijän. Se edellyttää meiltä kaikilta:
tehokkuutta koko arvoketjussa)
selkeitä tavoitteita ja prosesseja sekä
hyvää yhteistyötä ja erityisesti sitoutumista.

11

2 HANKKEESTA
Hanke on osa maaliskuussa 2013 käynnistynyttä MONITOR2020-kehittämisohjelmaa (Suomen ympäristökeskus 2014), 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. Ohjelman mukaiset hankkeen sisäiset ja ulkoiset tavoitteet on esitetty kuvassa. 2.

Projekti sai rahoitusta TEKESin Huippuostajat-ohjelmasta sekä Ympäristöminsteriöltä. TEKES –ohjelman
tavoitteena on edistää erityisesti pk-yritysten kehittämien tuotteiden ja palvelujen pääsyä markkinoille sekä
parantaa julkisten palvelujen tuottavuutta ja vaikuttavuutta.
Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ohella muita yhteistyötahoja hankkeessa ovat olleet useat ELY keskukset, entisten Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) sekä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) muodostama Luonnonvarakeskus (LUKE).

Koekäyttöön osallistui tai sitä tukivat muun muassa ELY -keskukset, Pro Puruvesi ry., Pro Höytiäinen ry.,
Vihdin Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven vesiensuojeluyhdistys ry., Nylands Svenska Lantbrukssällskap,

ProAgria

Etelä-Suomi,

LUMA-keskus

Suomi,

Itä-Suomen

yliopisto,

Savonia-

ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammattikorkeakoulu.

1. Vaikuttavuus ja asiakashyödyt Eri sidosryhmät voivat osallistua tiedon tuottamiseen, koska
tiedon luotettavuus voidaan ottaa paremmin huomioon.
2. Palvelukyky Asiakas saa ympäristötiedon kentältä aiempaa nopeammin ja voi osallistua seurantaa missä ja milloin tahansa.
3. Aikaansaannoskyky Eri sidosryhmät voivat ottaa käyttöön uusia menetelmiä kentällä ja näin
olla ylpeitä omasta panoksestaan.
4. Tuottavuus ja taloudellisuus Tiedon tuotannon tarjonnan laajentaminen, eri sidosryhmät
voivat osallistua ja vaikuttaa seurannan yksikkökustannuksiin. Kenttätyön sähköistäminen
Kuva 2. Kuvassa on esitetty hankkeen ulkoiset (1, 2) sekä sisäiset tavoitteet (3, 4).

2.1 TAVOITTEET JA RAJAUKSET
Tavoitteena on siirtyä palvelukykyisesti, vaikuttavasti sekä tuottavasti – ja taloudellisesti kohti paperitonta
seurantaa tuotteistamalla kenttähavainnointia. Tarvemäärittelyyn sekä koekäyttöön osallistui arviolta 30 eri
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yritystä. Koekäyttöön osallistuivat lisäksi ammattilaiset (kokopäiväiset, osa-aikaiset, palkkiopohjaiset), viljelijät, yhdistykset, koululaiset ja kansalaiset, jotka ovat kiinnostuneita kasvintuhoojista, riistasta, hydrologiasta,
biologiasta ja veden laadun mittaamisesta maastossa (ilmaiset ja tee se itse laitteet, edulliset, keskihintaiset
ja kalliit laitteet; kemia ja biologia).

Hankkeen jälkeen oli:
selvitetty asiakkaiden tarpeet.
kehitetty yhteinen sovellus ja koekäytetty siihen liittyvä palvelu, joka olisi joustava, taloudellinen ja
mahdollistaa tiedon vaihdon kentällä, mielellään kontekstityyppinen ja käyttäjän tarpeiden mukaisesti
mukautuva.
selvitetty valitun palvelun (sovellus + tiedon keruu + jakelu) kustannukset sekä hyödyt, jotta palvelua
voitaisiin ylläpitää hankkeen jälkeen.
vedenlaatumittausten osalta kuvattu hankintaa varten sekä ammattilaisten että maallikoiden kenttäreppuihin soveltuvat laitteet ja välineet, kuten myös prosessi, jolla uusia kenttämittareita voidaan
helposti ottaa käyttöön.
koekäytetty avointa tietoa kentällä ja/tai palvelu on liitetty olemassa olevaan palveluun.

2.2 PROJEKTIN ALOITTAMINEN JA VAIHEET
Projekti toteutettiin 1.4.2014–1.10.2015. Projekti aloitettiin määrittelemällä projektin tavoitteet ja tehtävät
sekä annettiin projektille rajoitteet. Projektissa tuotettiin seuraavat tuotokset:
Tarvemäärittelyraportti
Koekäyttöraportti
Loppuraportti

2.3 PROJEKTIN HALLINTA
Projektia koordinoi SYKE ja partnerina oli LUKE sekä erillisrahoituksella ELY -keskuksia. 1.1.2015 perustettiin LUKE (Luonnonvarakeskus), johon liittyivät hakemuksessa mainitut RKTL (Riista- Ja Kalatalouden Tutkimuslaitos) sekä MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus). Hankkeen aikana ympäristöhallinnon
analyysituotanto,

näytteenotto

ja

maastotyöt

päätettiin

ulkoistaa

1.1.2016

alkaen. Lisäksi ELY-keskuksissa suunniteltiin vuoden 2015 aikana karsittavan seurannan voimavaroista noin
20 %:ia 1.1.2016.
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2.4 MENETELMÄT
Seuraavaan taulukkoon on koottu menetelmät, joita käytettiin eri sidosryhmien kanssa hankkeen aikana.
Menetelmät on kuvattu tarkemmin hankkeen tuotoksissa.

Taulukko 1. Taulukossa on esitetty eri sidosryhmien kanssa käytetyt menetelmät ja arvion niiden volyymistä.
Arvoketjun vaiheet ovat (1. Maastotyö, 2. Laboratorio, 3. Käsittely- ja varastointi sekä 4. Jakelu ja tiedon
käyttö.
MENETELMÄ

MÄÄRÄ

SIDOSRYHMÄ

ARVOKETJUN
VAIHE

(~kpl)

Kansa

syvähaastattelu (30 – 60 min/kpl)

40

haastattelu

30

x

kyselyt (osallistujia < 500, ennen ja

3

x

Koulu

x

Yhdistys

Ammattilaiset

Muut

x

x

x

1

x

x

x

1

x

x

x

1, 3

x

x

x

1

jälkeen)
työpajat (laite, havainto, markkinavuo-

3

ropuhelu)
yrityskäynnit

10

x

1

yritysesittelyt

7

x

1

tutustumismatka

1

x

1

päätelaitteita

10

x

x

x

x

mittalaitteita testissä, (muuttujia ~15)

24

x

x

x

x

x

1

laboratoriotestit

3

x

x

x

x

x

2

maastomittaukset

3

x

x

x

vertailukoe

1

koekäytetyt palvelut

7

koulutuspäivät
tutustumispäivät

1

myös vesinäytteenotto

2

x

x

2

x

x

3, 4

3

x

x

1, 3, 4

1

x

x

1, 3, 4

x
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2.5

TUOTOKSET

Hankkeessa tuotettiin:
1. Loppuraportti (tämä raportti)
2. Tarvemäärittely
1 kpl esiselvitysraportti (kenttämittarit, tiedon hallinta ja ohjelmistot)
1 kpl matkaraportti (Portugal vapaaehtoiset)
3. Koekäyttö
5 kpl koekäyttöraporttia (hydrologia, ilves, kasvintuhoojat, ammattilaismittarit, vapaaehtoiset)
sekä koekäyttösuunnitelmia
4 kpl opinnäytteitä (kenttämittarit, vesikysely, kasvintuhoojat, ilves ”valmistumassa”)
4. Hankinta
2 kpl julisteita konferensseihin
1 kpl yleistajuinen artikkeli
Muuta: muotoillut tuotteet ja viestintämateriaali (tuotepaketit, käyntikortit, sovellus, videot, palvelusopimus)
Esimerkiksi ”Koekäyttöraportti: vapaaehtoisryhmät ja kenttämittarit” sisältää:
1. Mittauspakettien suunnittelun ja koekäytön
2. Maastosovelluksen suunnittelun ja koekäytön
3. Koekäytön tulokset
4. Johtopäätökset
5. Liitteet (mittalaiterepun ohjeita, palautelomakkeet, mittausohje, markkinointisopimus)
Julkaistut raportit löytyvät hankkeen internet –sivustolta http://www.syke.fi/hankkeet/hali Raportit, joita ei ole
ao. sivustolla tai niihin ei ole sivustolta linkkiä ovat hankkeen sisäisiä raportteja, jotka on tarkoitettu vain
hankkeeseen osallistuvien tahojen käyttöön. Tämä raportin kappaleessa liitteet on listattu 17 kpl raportteja
yhteensä yli 400 sivua, jotka on jätetty TEKESille raportoinnin yhteydessä.

3 ESISELVITYS
Esiselvitys kattoi sekä kenttämittareiden että mobiiilipalveluiden (älypuhelin, tabletti, sovellukset, internet)
nykytarjonnan selvittämisen sekä vastaaviin palveluihin tutustumisen (Ormala & Kaukonen 2014).
Mobilipalveluiden esiselvityksen tarkoitus oli selvittää:
käytettävissä olevat teknologiat,
nykyiset palveluntarjoajat sekä
muut käyttäjätarpeet.
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Esiselvityksen aikana tutustuttiin ja tehtiin yhteistyötä Tilastokeskuksen (TIKE) ja silloisen Metsätutkimuslaitoksen Metlan sekä tutustuttiin eri yritysten tarjoamiin palveluihin sekä tehtiin kenttämittarien alustava koekäyttö. Keskeisinä tuloksina voidaan todeta, että:
Prosessit eri organisaatioissa vaihtelevat merkittävästi perustuen.
Nykyisten prosessien ongelmina nähtiin työvaiheiden ja tietojärjestelmien suuri määrä ja toimijoiden
välisen yhteistyön puute sekä laitteiden ja sidosryhmien laatuongelmat.
Veden laadun kenttämittareita käytetään ympäristöhallinnossa tyypillisesti valvonnassa ja kartoituksissa.
Kenttämittareilla mitataan yleensä seuraavia muuttujia: pH, redox potentiaali, lämpötila ja liuennut
happi, mahdollisuutena nähtiin klorofylli-a:n mittaus ja muuttujien mallinnus, tiedonsiirron ja työvaiheiden digitalisointi, digitaaliset kenttämittaripalvelut (maastosta – konttorille) sekä tarpeen nähtiin
laadun hallinnan kehittäminen tiedon käytettävyyden edistämiseksi.
Maastokelpoisia päätelaitteita on tarjolla runsaasti, mutta kokemuksia talvisista olosuhteista oli vähän.
Tiedon keruu- ja jakelupalveluita oli tarjolla runsaasti, mutta tarjotuissa rajapintapalveluissa vaihtelua
oli suurta.

Tietojärjestelmien integrointi nähtiin kauttaaltaan tehostavan ja tuovan säästöjä koko ympäristönäytteenottoja analysointiprosessissa. Tiedon automaattinen siirtyminen suunnitteluvaiheesta kenttävaiheeseen ja sieltä
edelleen laboratoriolle ja tulosten hyväksyntä- ja raportointivaiheeseen poistaisi useampia manuaalisia työvaiheita.
Kansalaishavaintojen hyödyntäminen koettiin tärkeätä ennen kaikkea ympäristötietoisuuden lisäämisen kannalta ja yhteistyötä jo olemassa olevien ympäristötietoa keräävien kansalaisjärjestöjen kanssa kannattaisi
kehittää edelleen. Moni haastateltava kuitenkin epäili, miten kansalaishavaintojen hyödyntäminen voisi johtaa säästöihin, kun ne tänä päivänä eivät kuitenkaan voi korvata viranomaishavaintoja. Innokkaiden kansalaisjärjestöjen kanssa kannattaisi kuitenkin kehittää toimintaa eteenpäin niin, että heille rakennetaan mahdollisimman hyvä laatujärjestelmä, jolloin heidän keräämää tietoa voitaisiin mahdollisesti tulevaisuudessa käyttää viranomaistiedon korvaamiseen.
Kaiken kaikkiaan esiselvityksessä tuli esille useampia kohteita ympäristötiedonkeruussa ja -analyysissä, joita
voitaisiin tehostaa. Samalla on tullut selväksi, että muutos tulee viemään aikaa, eikä siltä voida odottaa säästöjä nopealla aikataululla. Uusien kenttämittareiden, ohjelmistojen ja toimintatapojen käyttöönoton jälkeenkin
toimintakulttuurin muutos vie aikaa. Tämän edistämiseksi olisi myös ensisijaisen tärkeätä, että muutoksen
aikana kommunikointi ja palaute muutoksen eri osapuolten välillä on oltava selkeätä ja tiivistä.
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4 TARVEMÄÄRITTELY
Alustava tarvemäärittely sekä alkutestaus tehtiin erikseen kaikissa hankkeessa mukana olevissa sovelluskohteissa (kasvitautien seuranta, hydrologinen seuranta, ilvesseuranta ja vedenlaatuseuranta). Tavoitteena
oli kartoittaa tarpeita eri sovelluskohteille soveltuvien digitalisoitujen maastopalveluiden, sekä vedenlaatuseurannan osalta myös ammattilais- ja maallikkokäyttöön soveltuvien ”kenttäreppujen” ominaisuuksille. Tarkastellut veden laadun mittalaitteet olivat kannettavia, yleensä kädessä pidettäviä eikä kiinteään asennukseen tarkoitettuja laitteita, joiden tuottaman havaintoarvon pystyi helposti lukemaan maastossa käsikäyttöiseltä päätelaitteelta, laitteiden hinta oli 0 – 20 000 €.
Tarvemäärittelyssä varten tehtiin
o
o
o
o
o
o
o
o

markkinakartoitus
kuvaus toimintaprosesseista
kuvat käyttötapauksista
aktiviteettikaaviot
toimintaprosessikuvaus
tietosisällön ja toimintojen määrittelyt
kuvaus laadunvarmennusprosessista
kuvaus liitettävyysprosessista.

Seuraavissa kappaleissa on yhteenveto luettelon kohdista.
Markkinavuoropuhelun tavoitteena oli kartoittaa markkinoita ja edistää avointa vuorovaikutusprosessia ympäristöseurannan palveluiden tekijän ja palveluntuottajien välillä. Vuoropuhelun avulla etsitään hyviä käytäntöjä hankinnan suunnitteluun, kilpailutusprosessiin ja sopimuksen aikaiseen toimintaan. Vuoropuhelua on
tarkoitus käydä palveluntuottajien kanssa sekä kirjallisesti että haastattelutilaisuuksissa. Markkinavuoropuhelupäivä on avoin tilaisuus kaikille palveluntarjoajille osallistua keskusteluun, joka johtaa todennäköiseen hankintaan. Esimerkkejä markkinavuoropuheluista löytyy internet osoitteesta http://www.hankintailmoitukset.fi/.
Tarjontaa on runsaasti, yrityksiä jotka tarjoavat ja ovat keskittyneet pilvipalveluiden käyttöön maastotiedon
keruussa, on Suomessa noin 20, yrityksistä arviolta 25 % on hanketoimintaa myös ulkomailla. Suurin osa
yrityksistä on pieniä ja keskisuuria toimijoita, yritysten toiminta oli usein kannattavaa. Lähes kaikki palvelut
olivat pilvipalveluita, mikä takaa palvelun laajennettavuuden käyttäjämäärän mukaan ja mahdollistaa usein
itsepalvelukäytön, käytöstä voidaan veloittaa vain palvelun käytön mukaan. Benchmark –matkalla todettiin,
avoimen tiedon ja työkalujen hyödyntämiseen kannattaisi Suomessa kiinnittää aiempaa enemmän huomiot.
Myöskään kansainvälisen yhteistyön merkitystä ei myöskään tulisi unohtaa, kun haetaan uusia ratkaisuja.
Hankkeen jälkeen on käynnistetty yhteistyötä Portugalin koulujen kanssa ja hankkeen aikana osallistuttiin
kanadalaisten rahoitushakemukseen.
Palveluiden tyypillisiä ominaisuuksia ovat:
1. Havaintolomakkeiden laadintapalvelu (kiinteä, räätälöity, ohjelmoi itse)
2. Tiedon keräys (vain kun datayhteys saatavilla, milloin tahansa ”on ja offline tuki”)
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3. Palvelun ominaisuudet (tiedon varastointi, käyttäjähallinta, analyysipalvelut, mittalaitteiden kytkentä
palveluun, työnohjaus, asiakashallinta)
4. Tiedon jakelu (raportit, rajapintapalvelut)

Hintataso on kohtuullinen, koska markkinoilla on paljon tarjontaa ja yrityksille osaajia tarjolla. Palvelun hinta
vaihtelee palvelutaso mukaan 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. Räätälöintiin kannattaa varata 10000 €, jotta käyttäjäkokemus on parempi heti alusta lähtien.
2. 100 – 500 € kuukaudessa maksavissa palveluissa on varsin usein hyvä käyttäjien hallintajärjestelmä. Tietoa vaihdetaan tietokoneiden välillä web service kautta (W3C:n mukainen ohjelmistojärjestelmä), joka tukee Internet-pohjaisia protokollia. Tiedon laatua voidaan hallita lomakkeissa ja osin
palvelussa ja tietoa voidaan esittää graafisesti sovelluksessa ja verkkopalvelussa. Sovellukset toimivat yleisimmissä älypuhelimien käyttöjärjestelmissä ja ne ladataan valmiiksi sovelluskauppaan. Toimittaja ylläpitää sovelluksia, mikä takaa toimivuuden myös uusien puhelimien kanssa. Offline maastotiedonkeruutuki on vakiona sekä HTML5 teknologiaa tuetaan. Yleensä räätälöintiä tarvitaan ja se
maksaa n. 10000 -20 000 €.
3. 500 – 4000 € kuukaudessa maksavissa järjestelmiin saa mukaan toiminnanohjausjärjestelmän, vahvat paikkatietopalvelut, moduulit voidaan integroida myös ERP –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 €.

Seuraavassa taulukossa on esitetty palvelun arvioitu kustannus sidosryhmittäin.
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Taulukko 2. Palvelun kustannukset sidosryhmittäin, arvio.
Kohderyhmä

Kansalaiset

Omatyö

Investointi

Ylläpito

(€)

(€)

(€/vuosi)

10000

<10000

1000 - 5000

Ominaisuudet

kiinteät lomakkeet
rajattomasti käyttäjiä

Yhdistykset

20000

<20000

1000-10000

käyttäjien rekisteröinti
avoin tieto

Ammattilaiset

40000

<150000

5000-50000

käyttäjien hallinta
räätälöidyt lomakkeet
rajapintapalvelut
työnohjaus
palveluväylätuki

Veden laadun kenttämittausvälineiden käytön näkökulmasta tarkoitus oli etsiä vaihtoehtoista toimintaapa ympäristöhallinnon maastotiedon tuotantoon Suomessa, joka olisi myös tuottava- ja taloudellinen. Hankkeen aikana ympäristöhallinnon kustannukset (suureet eri analyysipaketeissa, volyymi,
tiedonsiirto, varastointi, jakelu, raportointi) laskettiin, laatuvaatimukset tarkistettiin ja yleisten suureiden mittausalue laskettiin rekisteristä soveltuvien teknologioiden valitsemiseksi. Uuden toimintamallin käyttöönotto vaatii kuitenkin eri organisaatioiden sisäisten prosessien kehittämistä eli tiedonsiirto,
-varastointi ja jakelu tulee myös ratkaista käytettävissä olevin voimavaroin ja toimintaa tehostaen.

Ympäristöhallinnossa suureista tärkeitä (vuosikustannus, vesienhoito) sekä mahdollisia (luotettavuus, tarkkuus, mittausalue, kustannukset), niiden suuren volyymin ja analyysikustannusten vuoksi
olivat happi, sameus, sähkönjohtavuus, alkaliniteetti, pH, väri, COD sekä ravinteet että a-klorofylli.
Näiden suureiden analyysikustannukset ovat ympäristöhallinnossa miljoona euroa vuodessa. Uusien
menetelmien käyttöönotto ei korvaa täysin vesinäytteitä, joten syntyvillä hyödyillä tulee kattaa kustannukset, jotka syntyvät prosessin kehittämisestä tarkoitusta varten.

Markkinavuoropuhelussa laitteiden käytön hyödyn näkökulmasta kiinnostusta herätti optisen mittaamisen kehittyminen, erityisesti maastokäyttöiset fotometrit sekä nitraatin ja a-klorofyllin mittaaminen.
Esillä oli myös veden laadun mittaaminen liuskoilla, kuten verensokerimittaus liuskoilla, teknologia
toimi puhtaissa vesissä mutta luonnonvesien mittaaminen on vielä haaste. Haitallisten aineiden mittaamisen maastossa ei löytynyt kriteerit täyttäviä analyysimenetelmiä. Menetelmiä joilla voisi kartoittaa tai valvoa tiettyjen aineiden läsnäoloa löytyi, mutta koska hankkeen tavoitteena oli mitata suure
luotettavasti ja tehokkaasti käyttäen vaihtoehtoista menetelmää seurannoissa ei näitä tarkasteltu
erikseen.

Palvelutarjonta veden laadun mittaamisessa on parantunut. Nykyisin käsikäyttöisten mittarien mukana sai ostaa huoltopalvelut ja useisiin laitteisiin kuului myös sovellus, tiedonkeruu, varastointi ja jake-
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lupalvelu. Esimerkiksi tarjolla oli esim. fotometri, josta tieto siirtyy langattomasti älypuhelimeen ja sitä
kautta edelleen laitteen mukana olevaan pilvipalveluun, josta tieto on varastoitu ja katsottavissa missä ja milloin tahansa. Vastaavan tyyppinen palvelu oli veden laadun mittalaitteelle. Tietopalveluiden
tarjonta on vielä vähäistä, mutta yleistyy nopeasti. Koekäyttöön laitteita valittiin hyödyntänen QFDmenetelmää (Quality function deployment). Menetelmällä voi kohdentaa huomion tuotteen ja palvelun kriittisiin ominaisuuksiin.

4.1 SEURANTAPROSESSIN KUVAUS
Prosessi voidaan kuvata erillisissä julkaisuissa esitettyjen kuvausten pohjalta, jotka käsittelevät hydrologiaa,
kenttämittareita, ilvestä, kasvintuhoojia, veden laadun seurannoille (Hento 2015; Holmala 2915; HuuselaVeistola ym. 2015; Sjöblom 2015; Göransson ja Silander 2015; Kahiluoto 2015). Seuraaviin kuviin on piirretty nykyinen ja mahdollinen uusi toimintamalli (kuva 3 ja 4) ja taulukkoon uuden ja vanhan toimintamallin vahvuudet ja heikkoudet. Uusi prosessi edistäisi yhteisten palveluiden syntymistä, mikä parantaisi tiedon käytettävyyttä sekä helpottaisi palveluiden markkinointia uusi sidosryhmille.
Esimerkiksi vieraslajitiedot kerättiin Suomesta MMEA –ohjelman rahoituksella (Silander 2015). Tietoa oli
kerätty yli 8 eri hankkeessa, tietosisältö vaihteli samoin oikeudet käyttää tietoa edelleen vieraslajien torjuntaan. Toiminnan järjestäminen olisi vaatinut kansallisella tasolla alle 2000 euron vuosipanostuksen vuonna
2013. Uusi prosessi käyttöönottamalla tuo vuosikustannus olisi saatu merkittävästi pienemmäksi sekä vältetty tietojärjestelmäkehitystyöstä useissa eri hankkeissa. Uuden prosessin toimeenpano olisi vaatinut yhteisiä
tavoitteita ja yhteisen toimintamallin käyttöönottoa, mikä ei onnistunut.
Uusi toimintamalliehdotus tukee Ympäristön tilan seurannan strategia (2020) –mukainen ja tukee sen tavoitetta saada toimijat nykyistä tiiviimmin yhteistyöhön ja osallistumaan seurantaverkon perustamisen ja ylläpidon kustannuksiin. Uusi toimintamalli voi lisätä, ainakin niiden, kustannuksia jotka joutuisivat ottamaan mukaan uusia sidosryhmiä, erityisesti sellaisia, joiden tuottaman tiedon laadun taso poikkeaa nykyisestä. Toimintamallista hyötyy osa ja osalle koituu lisäkustannuksia, mistä johtuen toimintamallin käyttöönottoon vaati
yhteisten toiminnan käynnistämisen, joka voidaan rahoittaa hyödyntäen laadittua markkinointisopimusta.
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Kuva 3. Nykyinen toimintamalli maastotiedon keruussa valituilla seurantaohjelmilla..

Kuva 4. Uusi toimintamalli maastotiedon keruussa.
Taulukko 3. Nykyisen toimintamalli vahvuudet ja heikkoudet.
Toimintamalli Vahvuudet
Heikkoudet
Nykyinen
+ voimavarat jaettu & tulosohjaus sel- - palvelukyky (nopeus, käytettävyys)
keää
- tuottavuus- ja taloudellisuus (vaihtelee)
+ tiedon laadunhallinnan helppous
- prosessit (vastuut, tehokkuus, kuvaus)
+ omien tietoaineistojen hyödyntämisen ohjaus
Uusi
+ palvelukyky (nopeus, kehittämisen - vastuista sopiminen
- kustannusten korvaaminen ja voimavaketteryys)
+ vaikuttavuus (uusia sidosryhmiä, roista sopiminen
avointa tietoa)
+ tuottavuus- ja taloudellisuus
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Seurantaohjelmien yhteinen prosessi voidaan kuvata seuraavasti:
Nimi: maastotiedon sähköinen keruu
Tarkoitus: siirtää havainnot maastossa suoraan sähköiseen järjestelmään ja jakaa ne rajapintojen
kautta tietoa tarvitseville. Tarkoitus on luopua paperisten lomakkeiden käytöstä sekä yhtenäistää
prosessia.
Omistaja: seurantaohjelmasta vastaava henkilö, usein vastuu oli jaettu useammalle henkilölle eikä
prosessia oltu kuvattu riittävän yksityiskohtaisesti tai kuvaus ei ollut saatavilla.
Mallintajat ja mallinnuspäivämäärä: seurantaohjelmasta vastaava henkilö, kyseessä ei ole organisaatioiden ydinprosessi, joten vastuuta prosessin kuvauksesta ei ole jaettu tai se ei ollut tiedossa.
Lähtötilanne: maastotietoa ei ole kerätty
Lopputilanne: maastotieto on sähköisessä muodossa ja haettavista rajapintapalvelusta organisaation
käyttöön.
Asiakkaat: Nykyisten seurantaohjelmien asiakkaat, kansalaiset, koululaiset sekä yritykset.
Sidosryhmät: Nykyisten seurantaohjelmien asiakkaat sekä uusien asiakasryhmien edustajat.
Asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset: Tieto on tarpeen jakaa avoimesti heti maastosta avoimen tiedon
periaatteella. Päätelaitteille ei ole erityisvaatimuksia, mutta sijaintitarkkuus 3-5 m tulee olla riittävä
myös uusille sidosryhmille. Palvelu tulee testata ja sen käyttää laatukriteerit.
Menestystekijät: Kestävästi organisoitu ja laadukas valtakunnallinen toiminta, jonka yhteisiin tavoitteisiin sidosryhmät sitoutuvat.
Mittarit: Tuotetun tiedon volyymi.
Keskeiset resurssit ja muut volyymitiedot: Nykyiset seurantaohjelmat.
Prosessin ohjaus ja kehittämismenettely: Sovitaan yhteistyöstä osallistujien kanssa vastaava taho.
Rajapinnat muihin prosesseihin: Käytetään avoimien standardien mukaisia
Tarkennetaan tarpeen mukaan ja kuvataan valitun prosessivastaavan kanssa.
Toiminnan kehittämiseksi ja prosessin yhtenäistämiseksi on tarve tunnistaa prosessiin osallistuvien tehtävät
ja vastuut, jotta prosessikuvaukset pysyvät ajan tasalla. Yhtenäisten käytäntöjen aikaansaaminen vaati organisaation johdon ohjausta sekä tarvittaessa organisaation tulosohjausta.

Prosessiin tarvitaan vähintään:
1. Prosessin omistaja (ylläpitää prosessikuvauksia)
2. Palvelusta vastaava henkilö (toimintaedellytysten turvaaminen, esim. maksuliikenne, yhteistyö, kehitystyö)
3. Palvelun toimittaja (palvelun toimittaminen esim. sovellukset, tietovaraston, käyttäjähallinta ja tiedon
jakelu)

4.2 VEDEN LAADUN KENTTÄMITTAUS
Yhdistyksiä ja ammattilaisia varten laadittiin esiselvitys (Ormala, J. ja Kaukonen, L. 2014), laitevertailu maastossa ja laboratoriossa (Kahiluoto, J. 2015) sekä laitepakettien koekäyttö maastossa (Latva, M., Kanninen &
Silander, J. 2015; Seppälä, J. & Latva, M. 2015.). Ei ammattilaisten koekäytössä oli yhdistyksiä, koululaisia,
ja kansalaisia, asiaan liittyen tehtiin laadittiin kysely (Estrada , P., Koivuniemi, J., Mäki, E. & Vartiainen, J.
2015a), laboratorio ja koekäyttö raportit (Estrada , P., Koivuniemi, J., Mäki, E. & Vartiainen, J. 2015b; Gö-
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ransson, J. & Silander, J. 2015). Näiden esiselvitysten pohjalta koostettiin prosessi sekä alla kuvatut tuotepaketit kansalaisille, koululaisille ja yhdistyksille sekä ammattilaisille (Latava, Kanninen & Silander 2015).

4.2.1

Prosessi

Veden laadun mittaustoiminta on osin järjestäytymätöntä joten prosessin kuvaaminen on tarpeen. Ennen
toimintamallien kuvaamista oli tarpeen kuvata lainsäädännölliset velvoitteet, määräykset ja suositukset vaikuttavat myös kenttämittarien käytettävyyteen. Uusien kenttämittarien tai automaattiasemiin liitettävien anturein käytön toimintamalli on tässä kuvattu ottaen huomioon edellä mainitut velvoitteet. Toimintamalli tulosten
perusteella voidaan kuvat seuraavasti:
1. Mittarien käyttöön otto
2. Mittarin ylläpito ja laadunvarmennus
3. Mittaajan pätevyys
4. Tiedonsiirto
5. Rajapintapalvelut
Alla toiminnot on kuvattu tarkemmin:
1. Mittarin käyttöönotto:
a. Kenttämittarien kehittämisen yhteydessä suositellaan että uusien laitteiden toimivuus arvioidaan ja raportoidaan julkisesti. Arviointeja tekevät mm. kansalliset ympäristökeskukset (USA
EPA 2015).
b. Kenttämittarin sopivuus, teknisten ominaisuuksien mukaan lukien tulee, suunniteltuihin mittauksiin tulee arvioida ennen laitteen käyttöönottoa. Seuranta- tai valvontatietoa tuotettaessa
mittalaitteelle tulee tehdä kalibrointi, joka on havaintopaikkakohtainen tai edustaa hyvin mittauskohdetta. Jos mittalaitteella havaittua suuretta (esim. sameus) käytetään ainepitoisuuden määrittämiseen, on ko. suureen ja pitoisuuden välinen riippuvuus (selitysaste r2) selvitettävä. Näin varmistetaan mittalaitteen soveltuvuus ao. kohteeseen ennen sen käyttöönottoa.
2. Mittarin ylläpito ja laadunvarmennus:
a. Mittalaite tulee validoida ja kalibroida ohjeiden mukaisesti. Kalibrointinäytteitä tulisi olla vähintään 5 kpl, jotka on otettu erilaisissa olosuhteissa mittarin mittausalueelta.
b. Mittalaitetta tulee ylläpitää ja huoltaa ohjeiden mukaisesti. Kenttämittarin ylläpito ja huolto tulee olla suunnitelmallista ja todennettua, jotta tulokset ovat luotettavia koko mittausjakson
ajan. Kaikilla mittareilla tulee olla käyttöohjeet.
a. Suositeltavat määritysrajat ja mittausepävarmuudet yleisesti on annettu julkaisussa Näykki
ym. (2013) mitattaville analyyseille kirkkaissa luonnonvesinäytteissä. Määritysrajojen tulisi
olla enintään 10 % – 50 % kyseiseltä vesistöalueelta mitatusta alimmasta pitoisuustasosta,
jotta tulosten käyttökelpoisuus toteutuu pidemmällä aikavälillä (Näykki ym. 2013).
3. Mittaajan pätevyys:
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a. Mittaajan suositellaan osallistuvan kenttämittausten vertailukokeisiin mikäli sellaisia järjestetään (SYKEn www-palvelut).
b. Mittaaja tulee kouluttautua säännöllisesti, yleensä 1 krt/vuodessa riittää. Koulutusta järjestävät
laitetoimittajat sekä muut tahot, koulutus voidaan antaa myös www-sivuston kautta.
4. Tiedonsiirto:
a. Tiedonsiirrossa uusille laitteille käytetään DB –koodi, jos tieto on tarkoitus siirtää ympäristöhallinnon järjestelmiin. Koodeja ylläpitää SYKEn laboratoriokeskus.
b. SYKEn sivustolla on kuvattu tiedonsiirto. Tietojärjestelmät on kuvattu dokumentissa
(Pehkonen ym. 2003).
5. Rajapintapalvelut:
a. Laadukas tieto voidaan viedä SYKEn tietojärjestelmiin, jossa on myös kuvattu kulloinkin käytettävissä olevat rajapintapalvelut (OIVA 2014)
b. Rajapintamäärittelyissä kannattaa käyttää yleisesti käytettyjä avoimen tiedon työkaluja ja standardeja,

esim.

JSON

(http://json.org/),

ODATA

(http://www.odata.org/)

sekä

WMS

(http://www.opengeospatial.org/standards/wms) ovat yleisesti käytössä.
c.

Metatieto tulee kuvata, esim. SYKEn metatietopalvelussa (SYKE 2015).

Hankkeessa on tuettu kohdan 2 henkilösertifiointijärjestelmän kehittämistä, esittämällä henkilösertifioinnin
ohjausryhmälle kenttämittareihin liittyvää koulutus, joka voitaisiin hyväksi sertifioitujen henkilöiden ylläpitokoulutukseksi. Alustavasti ohjausryhmä kannattaa koulutusta, joten koulutus on tarkoitus suunnitella ja toteuttaa osana hanketta alkusyksyllä 2015.

4.2.2

Kehitetyt tuotepaketit

Kehitetyt tuotepaketit ja niiden sisältö on kuvattu tarkemmin dokumenteissa Latva, M., Kanninen & Silander,
J. (2015) ammattilaisten ja yhdistysten, kansalaisten sekä koululaisten osalta dokumenteissa (Göransson &
Silander. 2015; Estrada, Koivuniemi, Mäki & Vartiainen. 2015a). Tuotepaketit on tuotteistettu erikseen muotoilijan kanssa alla olevissa kuvissa. Todettiin tarpeen tuotteistaa 3 erilaista tuotepakettia kansalaisille, koululaisille sekä yhdistyksille ja ammattilaisille soveltuvat tuotepaketit.
Ammattilaisten osalta toiminnan kannattavuutta on arvioitu dokumentissa dokumenteissa Latva, Kanninen &
Silander (2015), julkaisussa on esitetty mahdollisia tuotepaketteja sekä muuttujia, joita maastossa voi mitata.
Toiminnan saadaan taloudellisesti kannattavaksi noudattamalla esitettyä prosessia, mikä takaa laadun sekä
mittaamalla kesäisin yhdellä laitteetta paljon (yli 100 havaintopaikkaa). Kansalaistoiminnan osalta arviotiin,
että mittauksia tulisi tehdä vähintään 5000 vuosittain kannattavan toiminnan järjestämiseksi pelkästään vesihavainnoitsijoille, kannattavuutta voidaan parantaa vesinäytteiden avulla, mutta samalla on tarpeen kehittää
laadunhallintaa.
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Kuva 5. Toimintaa varten on muotoiltu myös markkinointi materiaalia, tuotepakkaukset (etikiteti, muotoilun
sekä tulostetut tuotepaketit, lomakkeita laitepaketeille sekä tee se itse antureille), sovelluksen sisältö ja muotoilu. Palveluun liittyy myös, organisointi, laadunvarmennus (sertifiointi, vertailukokeet) sekä rahoitus (markkinointisopimus).
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5 KOEKÄYTÖT
Hankkeessa mukana olleiden käyttötapausten koekäytöt toteutettiin kesäkauden 2015 aikana. Kasvintuhooja-, hydrologi-, ja ilveshavainto-osioissa koekäytettiin tarvemäärittelyraporttien mukaisia, sähköisiä tiedonkeruu-, jakelu- ja tallennusmenetelmiä. Pintavesien seurantaosiossa koekäytettiin kahden eri mobiililomakepalvelun lisäksi ”maallikoille” suunnattuja mittauspaketteja, sekä yhteensä yhdeksää erilaista ammattilaiskäyttöön suunnattua, kannettavaa vedenlaadun kenttämittaria. Yritysten kanssa järjestettiin tutustumispäivä erilaisiin laitealustoihin sekä mittalaitteisiin. Kenttämittareista koekäytettiin myös yhdistysten kanssa samalla
vesinäytteitä ottaen, koska taloudellisesti suuri potentiaali ja kiinnostus on juuri vesinäytteiden ottamiseen.
Kuhunkin hankeosioon liittyvät koekäytöt ja niistä saadut tulokset on raportoitu tarkemmin käyttötapauskohtaisissa koekäyttöraporteissa (Huusela-Veistola ym. 2015; Sjöblom 2015b; Holmala 2015b; Göransson 2015;
Latva, Kanninen, ym. 2015).
Seuraavissa kappaleissa on kuvattu lyhyesti kasvintuhooja, hydrologia ja ilveshavainnot.

5.1 ESIMERKKI KASVINTUHOOJA
Kasvintuhoojien tarkkailu on integroidun kasvinsuojelun (IPM) kulmakivi ja tarpeenmukaisen torjunnan lähtökohta. Torjunta-aineiden puitedirektiivi velvoittaa viljelijöitä kasvintuhoojien tarkkailuun. Myös kasvintuhoojien liittyvän ajankohtaistiedon tarve on suuri. Yhtenäistä ja selkeää kasvintuhoojien seurantamenetelmää ei
tällä hetkellä ole käytössä. Tutkimuksella on käytössään tarkkailutietoa tietyistä rajatuista kohteista tai vain
lyhyeltä ajalta laajemmalta alueelta (eri hankkeissa toteutetut kasvikohtaiset kasvintuhoojakartoitukset). Peltokasvien tarkkailu perustuu subjektiiviseen havainnointiin. Havainnot tehdään visuaalisesti ilman mittareita
tai mittalaitteita. Havainnointia ei yleensä ole sidottu tiettyihin havainnointipaikkoihin. Seuranta ei ole säännöllistä, vaan tarkkailua tehdään muun toiminnan ja havainnoinnin ohella. Tiedon tallentamisen lisäksi viljelijät hyötyvät kasvintuhoojien seurannasta: tarvittaessa turvataan sato torjunnalla, tai mikäli tuhoojia ei esiinny,
vältetään turhat kasvinsuojelutoimet. (Jalli ym. 2015.)
Tarvitaan helppokäyttöinen eri mobiililaitteissa toimiva sovellus, jonka avulla havainto kasvintuhoojasta saadaan tallennettua tietokantaan ja havainnon laatu voidaan varmistaa. Tieto on avoimesti haettavissa rajapinnasta, ja asiakas voi hyödyntää sitä torjuntatarpeen arvioinnissa.

Yhteenveto sovelluksen toimintaperiaatteesta / mallista:

Havainnoitsija lataa sovelluksen kaupasta, avaa sen, syöttää henkilötiedot ja tekee havainnon kasvintuhoojasta (GPS, aika, havainto [laji, runsaus], havainnoitsijan tieto, mahdolliset lisätiedot ml. kuva/video), joka havainnon mukana tallentuu järjestelmään.
Sovellus valikkopohjainen, jossa myös avoimia kenttiä
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Järjestelmä tunnistaa havaintopaikan
Operaattori voi tarkistaa havainnon laadun
Järjestelmä tallentaa havainnon tietokantaan
Havainnon laatu on varmistettu ja tieto on avoimesti haettavissa rajapinnasta
Tieto lähialueella tehdystä kasvintuhoojahavainnosta lähetetään valikoidusti esim. viljelykasvin ja/tai
etäisyyden mukaan
Halutessa voidaan havainto lisätä jälkikäteen, jolloin paikannus karttasovelluksen tai koordinaattien
avulla
Väärien/virheellisten tietojen poistomahdollisuus. (Jalli ym. 2015.)

Kasvintuhoojaosion tarkempi tarvemäärittely on kokonaisuudessaan kuvattu raportissa ”Tarvemäärittelyraportti: Kasvintuhoojat” (Jalli ym. 2015). Raportti pohjautuu hankkeessa tehtyyn kyselytutkimukseen sekä
aiempiin kokemuksiin tietotarpeista.

5.2 KÄYTTÖTAPAUS HYDROLOGI
Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) koordinoimassa hydrologisessa seurannassa tehdään mittauksia useasta havaintolajista, mm. vedenkorkeudesta ja virtaamasta, lumen vesiarvosta, jäänpaksuudesta, veden
lämpötilasta, haihdunnasta, pohjaveden korkeudesta ja roudan syvyydestä. Pääosan mittauksista tekevät
havaitsijoiksi palkatut kansalaiset, mutta osan mittaustyöstä hoitavat ELY-keskukset. (Sjöblom 2015.)
Hydrologisessa seurannassa mittaustulosten ilmoittamisessa käytetään vielä pääasiassa paperilomakkeita,
jotka havaitsijat täyttävät kotonaan mittausten jälkeen ja postittavat sitten SYKEen. SYKEssä mittaustulokset
tallennetaan tietokantaan käsin. Tämä prosessi vie paljon aikaa ja työvoimaa. Näiden säästämiseksi ja mittaustulosten saamiseksi käyttöön entistä nopeammin paperilomakkeiden rinnalle halutaan käyttöön nettilomakkeita. (Sjöblom 2015.)

HALI-hankkeen koekäyttötapaukseksi valittiin hydrologian osalta jäänpaksuusmittaukset, joita tehdään talvisin kolme kertaa kuukaudessa. Jäänpaksuustietojen lähettämiseksi SYKEen on tarkoitus saada koekäyttöön
ja myöhemmin operatiiviseen käyttöön nettilomake, joka toimii yleisimmissä nettiselaimissa ja mobiilikäyttöjärjestelmissä. Lomakkeelle on voitava syöttää vastaavat tiedot kuin paperilomakkeille, ja lomakkeen lähetysvaiheeseen on liitettävä tarkistustoiminto, joka varmistaa syötettyjen tietojen oikean laadun. Lomakkeen
täyttämisen ja lähettämisen jälkeen havaitsijan antamien tietojen on siirryttävä SYKEn tietokantaan ja käyttäjien saataville tunnin kuluessa. (Sjöblom 2015.)
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Uudelle jäänpaksuuden nettilomakkeelle on voitava syöttää vastaavat mittaustulokset ja muut tiedot kuin
vanhoille paperi- ja sähköpostilomakkeille (Kuva 1). Alla on listattuna tarkempia vaatimuksia eri tietokentille
(Sjöblom 2015):

Näppäilyvirheiden estämiseksi havaintopaikan tunnus ja nimi pitää voida valita valmiilta listalta, jonka
on päivityttävä jatkuvasti Hydro-tietokannassa oleviin asematietoihin mahdollisesti tehtyjen muutosten mukaiseksi. SYKEn ulkopuolisiin lomakepalveluihin asematiedot voidaan toimittaa automaattisilla
sähköpostilähetyksillä säännöllisin väliajoin (esim. 1 krt/vrk) tai aina, kun muutoksia tulee.
Mittauksen ajankohta on voitava valita valmiista kalenteri- ja kellonaikavalikosta virhemahdollisuuksien minimoimiseksi.
Varsinaisten mittaustulosten lisäksi nettilomakkeella on voitava ilmoittaa tarpeellisia lisätietoja mittauksesta. Lisätietokenttään on mahduttava tekstiä useita virkkeitä (esim. 500 merkkiä).
Lomakkeen lähetysvaiheeseen on lisättävä tarkistustoiminto, joka ilmoittaa havaitsijalle, jos lomakkeelta puuttuu pakollinen tieto (kairausreikämittausten rivit kuvassa 1) tai jos jokin mittaustulos on
väärän muotoinen (negatiivinen luku tai muu kuin kokonaisluku). Lomakkeen lähetys onnistuu vasta,
kun virheet on korjattu.
Mahdollisuus syöttää havaintoja virallisille havaintopaikoille pitää olla rajoitettavissa vain nimetyille
havaitsijoille esim. sisäänkirjautumisella, mikäli havaintotietoja aletaan myöhemmin vastaanottamaan kaikilta halukkailta kansalaisilta mistä tahansa vesistökohteesta Suomessa.
Netti-/mobiililomakkeen oltava käytettävissä kaikenkokoisilla näytöillä (pöytäkone, tabletti, älypuhelin)
Mahdollisuus liittää lomakkeelle valokuva on toivottava muttei pakollinen lisätoiminto.

Nettilomakkeelle syötettyjen jäänpaksuustietojen pitää siirtyä automaattisesti Hydro-tietokantaan tunnin sisällä siitä, kun havaitsija on lähettänyt lomakkeen. SYKEn ulkopuolisesta lomakepalvelusta tieto on toimitettava Hydroon sähköpostilla tai ftp:llä siirrettävänä tekstitiedostona, jonka muoto pysyy muuttumattomana.
Tiedoston muoto sovitaan tarkemmin hydrologisen seurannan ryhmän tietojärjestelmistä vastaavien henkilöiden kanssa. (Sjöblom 2015.)

Jäänpaksuuslomakkeen on lisäksi toimittava vähintään yleisimmissä nettiselaimissa (IE, Firefox, Google
Chrome, Safari) ja mobiilikäyttöjärjestelmissä (Android, iOS, Windows Phone). Mobiililaitteita varten voidaan
tehdä erilliset, käyttäjälle maksuttomat lomakesovellukset, mutta tämä ei ole välttämätöntä, vaan nettiselaimessa toimiva lomake riittää, jos se skaalautuu selkeän ja käyttökelpoisen näköiseksi myös eri kokoisten mobiililaitteiden näytöillä. (Sjöblom 2015.)
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Hydrologiosion tarkempi tarvemäärittely on kokonaisuudessaan kuvattu raportissa ”Tarvemäärittelyraportti,
käyttötapaus hydrologi” (Sjöblom 2015). Raportti pohjautuu hankkeessa tehtyihin haastatteluihin sekä aiempiin kokemuksiin tietotarpeista.

5.3 KÄYTTÖTAPAUS ILVESHAVAINNOT
Riistakantojen seuranta, mukaan lukien suurpetokantojen seuranta, on osa Luonnonvarakeskuksen lakisääteisiä tehtäviä. Suurpedoista ilveksen kohdalla seuranta perustuu pääosin lumijälkihavaintoihin. Kasvanut
kiinnostus ja alentuneet hinnat ovat lisänneet kansalaisten riistakameroiden määrää ja käyttöinnostusta.
Kuvia tallentuu lukemattomista kameroista. Kansalaisilla on myös kiinnostusta osallistua kannanseurantaan
ja tutkimuksen avustamiseen. Tässä testataan näiden kuva-aineistojen mahdollista hyödyntämistä ilveksen
yksilöntunnistukseen, kannanarviointiin ja -seurantaan, sekä tutkimuksen aineistoksi. Hankkeen tavoitteena
on kehittää tekninen alusta, joka mahdollistaa suurpetojen, kuten ilveksen riistakamerakuvien ja videoiden
tallentamisen sekä jakamisen tutkimuksen kanssa paikkatietoon sitoen. Ilveshavainto-osion tarkempi tarvemäärittely on kokonaisuudessaan kuvattu raportissa ”Tarvemäärittelyluonnos, ilves” (Holmala 2015).

Palvelulta edellytettäviä ominaisuuksia (Holmala 2015):

Kuvien ja videoiden lisäys
Paikkatieto (kartta/sijaintitieto havainnolle)
Yhteys- ja havaintotietojen (kuvan lisääjän nimi ja sähköpostiosoite, pvm, klo, mahdollinen IDnumero) lisäksi avoin kenttä lisätiedoille
Haluttujen tietokenttien asettaminen pakollisiksi
Rekisteriselosteen linkitys kuvien käyttöoikeuden antamista varten
Pääkäyttäjä voi poistaa myös muiden havaintoja tietokannasta
Sovelluksen kautta tallennetut tiedot pitäisi mahdollisuuksien mukaan olla siirrettävissä muihin analysointiohjelmiin ja seurantajärjestelmiin.

6 YHTEENVETO
Hankkeen aikana laadittiin prosessi ja sen kuvaukset, joiden avulla yhteinen seuranta voidaan järjestää sekä
yhteinen maastopalvelu hankkia. Yhteisen maastopalvelu hankitaan helpottaa se, että palveluiden kustannukset ovat erittäin alhaiset, päätelaitteita on tarjolla runsaasti, etenkin kun paikannustarkkuusvaatimus on
alhainen. Maastopalvelun yhteishankintaan erityisesti ammattilaiskäytössä rajoittaa avoimen tiedon saata-
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vuus sekä organisaatioiden moninaiset vaatimukset sekä pelko omasta asemasta. Samaa palvelua voivat
hyödyntää myös veden laatua mittaavat henkilöt. Tiedon käytettävyys säilyy kun käytetään yleisesti käytettyjä avoimien standardien mukaisia tuotteita ja rajapinta sekä tiedonjakelupalveluita. Yhteisen palvelun hankkiminen on kannattava investointi, mutta vaati selkeän prosessin ja töiden sekä vastuiden jakamisen
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