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1 Johdanto 

Automatisointia ja uusien menetelmien kehittämistä 
ja käyttöönottamista seurannan tuottavuuden paran-
tamiseksi on tavoiteltu jo pitkään mm. erilaisten hank-
keiden ja kehittämisehdotusten avulla (Huttula ym. 
2009). Lisäksi ympäristön tilan seurannan strategian 
2020 tavoitteena on uudistaa kokonaisvaltaisesti ym-
päristön tilan seurantoja ja korvata työvoimavaltaisia 
menettelyjä ajallisesti ja alueellisesti kattavilla tai niitä 
tukevilla menetelmillä. 

Jatkuvatoimisilla vedenlaatumittareilla on useissa 
eri yhteyksissä todettu saatavan selkeästi parempi 
kuva vedenlaadun vaihtelusta eri vuodenaikoina kuin 
perinteisellä vesinäytteenotolla (mm. Tarvainen ym. 
2017). Lisäksi ainemäärien laskennassa ajallisesti 
tiheiden mittariaineistojen käyttöön ei liity vastaavaa 
laskentamenetelmästä johtuvaa epävarmuutta kuin 
mitä aiheutuu käytettäessä harvoja vesinäytetulok-
sia. Yleisesti ottaen jatkuvatoimisten vedenlaatuase-
mien käytöllä on paljon etuja verrattuna perinteisiin 
vesinäytteisiin, mutta käytön tulee olla asiantuntevaa 
ja laadunvarmistukseen pitää kiinnittää erityistä huo-
miota. 

Vedenlaatumittareilla ei kuitenkaan voida vielä täy-
sin korvata vesinäytteitä, koska mittareilla mitattavien 
tai aineistosta johdettavien muuttujien määrä on ra-
jallinen. Lisäksi mittareiden käytöstä aiheutuu paljon 
kustannuksia, mikä rajoittaa niiden käyttöä alueelli-
sesti kattavan tiedon hankintaan. 

Tässä toimintamallitarkastelussa keskitytään jat-
kuvatoimisiin vedenlaatuasemiin jokivesistöissä. Me-
rialueella FINMARI (Finnish Marine Research Infra-
structure) kehittää reaaliaikaista mittaustoimintaa ja 

järvissä vedenlaadun jatkuvatoiminen mittaus on pal-
jolti paikallisten tahojen järjestämää.

Hyödyntämällä tässä esiteltäviä Varsinais-Suomen 
ELY-keskuksen käytäntöjä jatkuvatoimisten veden-
laatumittareiden hankinnasta ja käytöstä sellaisenaan 
tai soveltamalla omaan toimintaan toivotaan helpotet-
tavan muita toimijoita vastaavien asemien käyttöön-
otossa. Jatkuvatoimisten vedenlaatuasemien käytös-
tä on julkaistu myös hyviä oppaita (mm. Arola 2012 ja 
Tattari ym. 2015), joista saa paljon käytännönläheistä 
tietoa.

Toimintamallitarkastelussa esitetään myös arvioita 
jatkuvatoimisten vedenlaatuasemien käytön kustan-
nuksista sekä Excel- pohjainen kustannuslaskenta-
malli uuden aseman kustannusten arviointiin. Lisäksi 
käsitellään vertailuvesinäytteenottoa, johon tulosten 
laadunvarmistuksen ja muuntoyhtälöiden muodosta-
misen kannalta on tärkeää kiinnittää huomiota. Toi-
mintamallitarkastelussa käsitellään myös Varsinais-
Suomen ELY-keskuksen alueellista asemaverkostoa 
sekä ehdotusta laajemmasta valtakunnallisesta ase-
maverkostosta sekä jatkuvatoimiseen vedenlaadun 
mittaamiseen liittyviä kehittämiskohteita. 

Aluehallintouudistuksen vaikutuksia seuranto-
jen toteuttamiseen on vielä vaikea arvioida, mikä ai- 
heuttaa epävarmuutta myös toiminnan suunnitteluun. 
Uudistuksen vaikutuksia onkin voitu huomioida vain 
vähän tässä toimintamallitarkastelussa. 

Toimintamallitarkastelu on tehty ympäristöministe-
riön rahoittamassa ja Varsinais-Suomen ELY-keskuk-
sen toteuttamassa ”Uudet teknologiat ja toimintamallit 
automaattimittauksissa (2015–2016)” –hankkeessa 
(OHKE).  

Mittarin puhdistus. Kuva: Asko Sydänoja
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2 Jatkuvatoimisten  
   vedenlaatuasemien verkosto 

2.1 Alueellinen verkosto 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueelle on vuo- 
sien myötä muodostunut jatkuvatoimisten vedenlaatu-
asemien verkosto, johon kuuluu kahdeksan (8) joessa 
sijaitsevaa vedenlaatuasemaa (tilanne syksyllä 2016) 
(taulukko 1, kartta). Mittausten pääasiallinen tarkoitus 
on jokien mereen kuljettaman ravinne- ja kiintoaine-
kuormituksen tarkentaminen sekä jokivesien laadun 
seuranta. Varsinais-Suomen ELYn asemien lisäksi 
alueella on Suomen ympäristökeskuksen ja muiden 
toimijoiden asemia, joista osa on pysyviä ja osa eri-
laisten projektien lyhytkestoisempia asemia.

Pysyvien vedenlaatuasemien lisäksi Varsinais-
Suomen ELYssä on liikuteltavia kenttämittareita. Tällä 
hetkellä on käytössä CastAway CTD- sondi, joka mit-

taa veden sähkönjohtavuutta, lämpötilaa ja syvyyttä. 
Toinen vedenlaatua mittaava liikuteltava kenttämittari 
on YSIn ProOdo, jolla voi mitata lämpötilaa, sähkön-
johtokykyä, liuennutta happea, pH:ta ja nitraattia.  

Taulukossa 1 mainittujen muuttujien lisäksi Varsi-
nais-Suomen ELYn asemilla seurataan myös kiinto-
aineen, kokonaisfosforin ja kokonaistypen pitoisuutta. 
Kiintoaineen ja kokonaisfosforin pitoisuudet lasketaan 
mittarin mittaamasta sameudesta ja kokonaistypen pi-
toisuus mittarin mittaamasta nitraatista. Yläneenjoen 
asemalla sameuden ja kokonaisfosforin korrelaatio on 
heikko, joten siellä ei toistaiseksi voida seurata mitta-
rin avulla kokonaisfosforin pitoisuutta. 

Taulukko 1. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ylläpitämien jatkuvatoimisten vedenlaatuasemien sijainti, mitattavat muuttujat ja  
mittausten aloitusvuosi (tilanne syksyllä 2016). Pinnankorkeuden mittaus tehdään erillisellä paineanturilla.

Mittauspaikka Muuttujat Vuosi

Kokemäenjoki lämpötila, sameus, nitraattityppi, DOC ja TOC, pinnankorkeus 2016

Eurajoki (Vuojoen kartano) lämpötila, sameus ja nitraattityppi 2009

Eurajoki (Kuurnamäki) lämpötila, happi, sähkönjohtokyky, sameus, nitraattityppi,  
pinnankorkeus*

2013

Loimijoki (Rutavan pato) lämpötila, sameus, nitraattityppi, pinnankorkeus 2009

Yläneenjoki lämpötila, sameus, nitraattityppi, pinnankorkeus 2012

Paimionjoki lämpötila, sameus, nitraattityppi, pinnankorkeus 2016

Aurajoki (Halinen) lämpötila, sameus, nitraattityppi, pinnankorkeus 2009

Uskelanjoki lämpötila, sameus, nitraattityppi, pinnankorkeus, sähkönjohtokyky** 2016

*Kohteessa on kaksi mittalaitetta (S::can ja YSI). 
**SYKE mittaa kohteessa sähkönjohtokykyä erillisellä anturilla. 

Mittarin puhdistus. Kuva: Asko Sydänoja
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Kartta Varsinais-Suomen ELY-keskuksen jatkuvatoimisista vedenlaatuasemista syksyllä 2016.
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Vedenlaatumittareiden verkoston 
laajentaminen 

Varsinais-Suomen ELYn alueella olevasta 13 pääve-
sistöalueesta seitsemässä on jokiveden laatua mittaa-
via ympäristöhallinnon jatkuvatoimisia mittareita (tau-
lukko 2). Muutamilla alueilla on useampia mittareita. 
Siten useimmat alueen isot ja merkittävät joet ovat jo 
jatkuvatoimisessa veden laadun seurannassa. Jatku-
vatoimisesta mittaamisesta on saatu hyviä kokemuk-
sia, joten tulevaisuudessa voidaan harkita verkoston 
maltillista laajentamista lisäämällä pysyviä ja mahdol-
lisesti myös siirreltäviä mittausasemia.  

Pysyvien vedenlaadun mittausasemien avulla saa-
daan perustietoa jokien vedenlaadun sekä ravinne- ja 
kiintoainekuormituksen kehityksestä pitkällä ajanjak-
solla. Uusia asemia perustettaessa tulee huomioida 
esimerkiksi vesienhoidon tavoitteet ja seurantatar-
peet. Vailla jatkuvatoimista vedenlaadun seurantaa 
olevista joista suurimmat ovat Kiskonjoki (1047 km2) 
ja Karvianjoki (3438 km2). Mahdollisten uusien ase- 
mien mitattavia muuttujia valittaessa voidaan ylei-
simpien lämpötilan, sameuden, nitraatin, sähkönjoh-
tavuuden ja happipitoisuuden lisäksi harkita myös 
orgaanisen hiilen (TOC ja DOC) mittaamista. Seuraa-
malla mittausalan kehitystä voidaan valita myös muita 
muuttujia, mikäli uudet laitteet tai mittausmenetelmät 
ovat luotettavia ja käyttökelpoisia suomalaisiin vesis-
töihin.

Siirreltävien vedenlaadun mittausasemien avulla 
voidaan kampanjamaisesti selvittää vedenlaatua. Mit-
tareita voi käyttää esimerkiksi joen eri osien vedenlaa-
dun kartoitukseen tai jonkin vedenlaatuun vaikuttavan 
toimenpiteen (esim. ruoppaus, maatalouden käytän-
nöt) vaikutusten seurantaan. Siirreltävien mittareiden 
tulisi soveltua pitoisuudeltaan erilaisiin vesiin tai vaih-
toehtoisesti hankkia erilaisia mittareita. 

Käytettäessä siirreltäviä mittareita tulisi huomioida, 
että mittariaineistojen kalibrointiin ja eri vedenlaatuti-
lanteiden kiinnisaamiseen voi mennä useampia vuo-
sia. Mittausajan vähimmäispituuteen vaikuttaa mit-
tausten tarkoitus ja haluttu tulosten luotettavuustaso. 
Lyhytaikaisten toimenpiteiden, esimerkiksi ruoppaus-
ten, välittömien vaikutusten seuraamiseksi lyhyem-
pikin seurantajakso voi olla riittävä, mutta jokien ra-
vinne- ja kiintoainekuormitustietojen tarkentamiseen 
tarvitaan useiden vuosien aineistot johtuen suuresta 
vuosien välisestä vaihtelusta. Jos valuma-alueella on 
odotettavissa muutoksia, joiden seurauksena veden-
laadussa tapahtuu vähittäisiä muutoksia, on mittaus-
tarve paljon pidempiaikaisempi. Tällaisia voivat olla 
esimerkiksi vesien- ja merenhoidon ravinnekuormi-
tusta vähentävät toimenpiteet, jolloin mittausten ta-
voitteena on seurata toimenpiteiden vaikutusta. 

Taulukko 2. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen (VARELY) alueella olevat päävesistöalueet, valuma-alueiden pinta-alat sekä virta-
vesissä olevien ympäristöhallinnon jatkuvatoimisten vedenlaatumittausten toteuttaja (tilanne syksyllä 2016). 

Nro Vesistöalue Valuma-alueen pinta-ala km2 Mittausten toteuttaja
24 Kiskonjoki 1047 

25 Uskelanjoki 566 VARELY

26 Halikonjoki 307

27 Paimionjoki 1088 VARELY

28 Aurajoki 874 VARELY, SYKE

29 Hirvijoki 284 SYKE

30 Mynäjoki 288

31 Laajoki 393 SYKE

32 Sirppujoki 438

33 Lapinjoki 462

34 Eurajoki 1336 VARELY

35 Kokemäenjoki 27046 VARELY

36 Karvianjoki 3438

Kattava pysyvien jatkuvatoimisten  
vedenlaatuasemien verkosto, jota  

täydennetään liikuteltavilla asemilla. 
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2.2 Valtakunnallinen verkosto 

Jatkuvatoimisten vedenlaatumittareiden käyttö on 
ympäristöhallinnossa yleisesti ottaen vielä melko vä-
häistä. Ajatusta valtakunnallisesta jatkuvatoimisten 
vedenlaatuasemien verkostosta on kehitelty jatkuva-
toimisten mittausten tiekartassa, jota on valmisteltu 
yhteistyössä ympäristöministeriön, SYKEn ja Varsi-
nais-Suomen ELYn kanssa. Asemaverkoston laajuus 
tulisi käsiteltäväksi tiekartan toteuttamisen yhteydes-
sä yksityiskohtaisemmin. Yhtenä vaihtoehtona voisi 
harkita jatkuvatoimisten vedenlaatumittareiden käyt-
töä ravinne- ja kiintoainekuormituksen tarkentamiseen 
merkittävissä merialuetta kuormittavissa jokiuomissa. 
Myös muihin merkittäviksi ja valtakunnallisesti tai alu-
eellisesti tärkeiksi määriteltäviin jokiuomiin voidaan 
sijoittaa mittareita. Asemaverkostoa perustettaessa 
tulisi huomioida ja selvittää mahdollisuuksia myös jär-
vien, meren ja pohjaveden jatkuvatoimisen vedenlaa-
dun seurannan lisäämiseen. 

Mittausasemien perustamisen, ylläpidon ja laa-
tutarkastettujen aineistojen hankinnan voi toteut-
taa joko kokonaan omana työnä, ostopalveluna tai 
myöhemmin kuvattavan Varsinais-Suomen ELYn 
käyttämän osittaisen ostopalvelumallin mukaises-
ti. Mittaustoiminnan järjestämiseen sekä aineistojen 
laadunvarmistukseen liittyy vaativaa tilaajaosaamista 
ja erityisasiantuntemusta, jonka saatavuudesta tulee 

huolehtia. Asemaverkoston toteuttamisessa kannat-
taa selvittää myös mahdollisuuksia ja edellytyksiä yh-
distää ympäristöhallinnon omaan mittaustoimintaan 
muiden toimijoiden toteuttamaa mittausta, mikä laa-
jentaisi verkoston kattavuutta.   

Tarkempia mittauspaikkoja haettaessa mittaustoi-
minnalle on eduksi, jos paikka on entuudestaan inten-
siivisen vesinäytteenoton kohde, lähellä on virtaaman 
mittausasema ja aseman ympärivuotisen huollon jär-
jestäminen on helppoa. 

Valtakunnallisen verkoston toteuttamisen tapoihin 
ja mahdollisuuksiin aiheuttaa epävarmuutta aluehal-
lintouudistus, jonka vaikutukset vesistöseurantojen 
toteuttamiseen ovat vielä epäselvät. Käytännön to-
teutukseen liittyy myös kysymys siitä, miten valta-
kunnallisesti linjataan mittalaitteiden omistamiseen ja 
mittauspalveluiden tuottamiseen liittyviä asioita. Kes-
keisenä kysymyksenä on myös valtakunnallisen ver-
koston toteuttamisen ja ylläpidon edellyttämä pitkäai-
kaisen rahoituksen varmistaminen. 

Jatkuvatoimisten vedenlaatuasemien 
valtakunnallisella verkostolla  

reaaliaikaista tietoa jokien veden- 
laadusta ja kuormituksesta.

Paimionjoki. Kuva: Marjo Tarvainen     

Marjo Tarvainen 
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3 Jatkuvatoimiset vedenlaatuasemat  
   jokivesien tilan seurannassa  
   – Varsinais-Suomen ELY-keskuksen malli 

• mittausasemien tulee mitata tähän haluttuja 
muuttujia  

• mittausmenetelmän tulee soveltua häiriintymättä 
luonnonvesien mittaamiseen mittauskohteittain 
seuraavilla vaihteluväleillä: tähän asemakohtai-
sia tietoja vesinäytteiden perusteella havaituista 
pitoisuuksien vaihteluväleistä  

• lämpötilan mittausmenetelmän tulee kattaa vaih-
teluväli -1 - +30 °C ja mittaustarkkuuden tulee 
olla 0,1 °C

• mittausmenetelmien tulee toimia ilman kemikaa-
leja tai reagensseja

• vedenlaadun mittalaitteessa tulee olla automaat-
tinen puhdistusmekanismi

Tiedonsiirron ja aineistojen laadunvarmistuksen 
vaatimukset

• mittauslaitteissa tulee olla tiedon kerääjä 
(dataloggeri) ja tiedon välittämiseen liittyvät 
laitteet, josta on vähintään päivittäinen tiedon-
siirto GPRS- tai GSM-verkon kautta toimittajan 
tietopalveluun

• kerättyjen tietojen tulee säilyä mittauslaitteessa, 
jos tietojen lähettäminen laitteesta epäonnistuu

• tarjouksessa tulee kuvata langattoman tiedon-
siirron tekninen toteutus ja luotettavuus

• toimittajalla tulee olla päivystys, joka valvoo 
tiedonsiirtoa ja aineiston laatua

• tilaajalle on pyydettäessä toimitettava raakadata 
• toimittajan tulee kalibroida mittalaitteet ELY-kes-

kuksen toimittamien vertailunäytteiden tulosten 
(vähintään 5 näytettä vuodessa) perusteella. 
Kalibrointinäytteistä analysoidaan anturin mittaa-
mien kemiallisten suureiden vertailumääritysten 
lisäksi kiintoaine-, kokonaistyppi- ja kokonaisfos-
foripitoisuudet. 

• anturin mittasuureiden ja kokonaistypen sekä 
kokonaisfosforin välille tulee laskea muuntoyhtä-
löt (tilaaja hyväksyy muuntoyhtälöt) 

• toimittaja tarkistaa mittausaineiston ja esittää 
tarkistetun aineiston sekä siitä lasketut ko-
konaistypen ja kokonaisfosforin pitoisuudet 
tietopalvelussa, tilaajalla on oltava mahdollisuus 
seurata aineistolle tehtäviä muutoksia 

Tässä esitellään Varsinais-Suomen ELYn toiminta-
malli mittauslaitteiden hankinnasta, mittausasemien 
perustamisesta, huollosta, vesinäytteenotosta sekä 
aineistojen laadunvarmistuksesta vuoden 2016 tilan-
teen mukaisesti. Varsinais-Suomen ELYllä on laaja 
jokiympäristöihin sijoittuva jatkuvatoimisten vedenlaa-
tuasemien verkosto ja pitkä kokemus jokivesien mit-
taamisesta. Tästä on vuosien kuluessa muotoutunut 
vedenlaatuasemien toimintamalli. 

3.1 Jatkuvatoimisen 
vedenlaatumittarin hankinta 

Uusimmat jatkuvatoimiset vedenlaatumittarit on han-
kittu kilpailuttamalla samaan aikaan mittarit, niiden en-
siasennus sekä aineistojen tiedonsiirto ja laadunvar-
mistus. Tarjouksista on valittu kokonaistaloudellisesti 
edullisin painotuksella hankintahinta 30 % ja laatu 70 
%. Laadun arvioinnissa on käytetty seuraavia alakri-
teerejä: laitteiston tekninen suorituskyky ja laitteiden 
toimintavarmuus, tiedonsiirron tekninen toteutustapa 
ja luotettavuus sekä aineistojen laadunvarmistuksen 
toteutus. Tarjoushinta tuli ilmoittaa kokonaishintana. 

Hankittujen laitteiden ja palveluiden määrittelyt oli-
vat tarjouspyynnössä seuraavat: 

 
Automaattisten vedenlaadun mittausasemien 
käyttöolosuhteet ja käyttötarkoitus 

• Automaattiset vedenlaadun mittausasemat si-
joitetaan tukemaan perinteistä vesistöseurantaa 
Lounais-Suomen jokivesistöissä. Osa kohteista 
on maatalousvaltaisten alueiden savisameita 
jokia. Mittausasemat sijoitetaan jokiuomaan 
seuraamaan vedenlaadun vaihteluita.

Automaattisten vedenlaadun mittausasemien  
laatuvaatimukset

• mittausasemien tulee soveltua edellä mainittui-
hin käyttöolosuhteisiin ja käyttötarkoitukseen

• mittausasemien tulee olla jatkuvatoimisia
• mittausasemien tulee soveltua ympärivuotiseen 

käyttöön



8

• tietopalvelusta mittalaitteiden keräämät tiedot 
tulee voida tarvittaessa vapaasti linkittää ELY-
keskuksen määrittelemille www-sivuille 

Asennus- ja käyttöpalveluiden sisältö ja laatuvaa-
timukset

• laitteiden asentaminen toimintakuntoon tilaajan 
osoittamiin paikkoihin, joihin tilaajan toimesta on 
tarvittaessa asennettu erilliset kiinteät rakenteet 
(esim. laituri) sekä virransyöttö tai virtalähde

• laitteiden toimintakunnosta huolehtiminen vika-
päivystyksineen (pl. laitteiden normaali mekaa-
ninen puhdistaminen, joka hoidetaan tilaajan 
toimesta)

• toimituksen tulee sisältää mittarin normaaliin 
huoltoon ja käyttöön mahdollisesti tarvittavat 
erikoistyökalut, -tarvikkeet ja tietokoneohjelmat 

• toimittajan tulee tarjota mittausasemien käyttöön 
liittyvää tukipalvelua    

Lisäksi tarjoajilta edellytettiin referenssejä kolmen vii-
meksi kuluneen vuoden aikana toteutetuista vastaa-
vien automaattisten mittausasemien ja niihin liittyvän 
tiedonsiirron sekä aineistojen laadunvarmistuksen toi-
mituksista. 

3.2 Jatkuvatoimisen 
vedenlaatuaseman perustaminen 

Mittauspaikan valinta

Mittausasemien paikkoja valittaessa tärkeintä on 
paikalta saatavien tulosten käyttökelpoisuus siihen 
tarkoitukseen mihin asemaa ollaan perustamassa. 
Monien asemien pääasiallinen tarkoitus on saada pa-
rempaa tietoa ainemääristä, joten paikka on pyritty 
löytämään mahdollisimman läheltä jokisuuta. Käytän-
nössä uusimpien mittausasemien paikkoja valittaessa 
on kiinnitetty huomiota myös seuraaviin asioihin: 

• paikka on meriveden vaikutuksen yläpuolella 
• paikkaan on helppo asentaa mittausasema (ran-

nassa on esimerkiksi valmiina sopivia kiinteitä ja 
tukevia rakennelmia) 

• sähkönsaannin järjestyminen kohtuullisin kus-
tannuksin

• mittausaseman huollon vaivattomuus (asemalle 
kulku helppoa)

• maanomistusolot
• vältetään pahimpia jäiden kasaantumispaikkoja 

• joenpohja on profiililtaan mittaukseen sopiva
• virtaaman mittauspisteen sijainti suhteessa 

vedenlaatuasemaan
Lisäksi mittausaseman paikan valinnassa huomioi-

daan ”Virtavesien vedenlaadun jatkuvatoiminen mit-
taaminen - käytännön opas” (Tattari ym. 2015) julkai-
sussa mainitut paikan ominaisuudet.

Meriveden vaikutusaluetta on pyritty kartoittamaan 
vanhojen vesinäytetulosten sekä aseman suunnitte-
luvaiheessa tehtyjen sähkönjohtokykymittausten avul-
la etenkin korkean meriveden tilanteissa. CastAway 
-mittarilla sähkönjohtavuuden mittaus on ollut helppoa 
ja nopeaa. Mittarin ohjelmiston avulla mittauspaikko-
jen tuloksia voi tarkastella myös kartalla. 

Vedenlaatuasemat pyritään saamaan verkkovir-
taan, mikä Varsinais-Suomen ELYn kokemusten mu-
kaan helpottaa asemien huoltoa ja parantaa toiminta-
varmuutta. Asemalla, missä ei ole verkkovirtaa, ovat 
akun lataustason lasku ja paineilmapullon tyhjenemi-
nen aiheuttaneet ylimääräisiä huoltokäyntejä ja häirin-
neet mittauksia. Varsinais-Suomen ELYn käyttämissä 
mittareissa on paineilmapuhdistus lukuunottamatta 
yhtä mittaria, jossa on harjapuhdistus. Asemaa perus-
tettaessa sähkönsaannin järjestäminen voi vaatia lisä-
suunnittelua ja lisätyötä, mutta helpottaa myöhemmin 
aseman huoltoa.

Asemat pyritään sijoittamaan siten, että autolla 
pääsee mahdollisimman lähelle. Asemien määrän li-
sääntyessä myös huoltokäyntejä tulee paljon, jolloin 
kaikilla työtä sujuvoittavilla ratkaisuilla on merkitys-
tä. Sopivaa aseman paikkaa haettaessa on selvitetty 
myös joen pohjan profiili sekä veden virtaukset ADCP 
mittausten avulla. Varsinais-Suomen ELYn asemat si-
jaitsevat sekä kuntien, yksityisten että yritysten omis-
tamilla mailla. Yhteistyö kaikkien osapuolien kanssa 
on ollut sujuvaa. 

Aseman paikkaa valittaessa kiinnitetään huomio-
ta myös lähimmän virtaamanmittauspisteen sijaintiin. 
Useimmissa alueen merkittävissä joissa on virtaa-
manmittauspiste joko ympäristöhallinnon (15 kpl) tai 
ulkopuolisen toimijan (11 kpl), kuten voimalaitoksen, 
puolesta (sisältää vain ympäristöhallinnon Herttaan 
päivittyvät asemat). Varsinais-Suomen ELYn alueella 
olevat virtaaman mittauspaikat päävesistöalueittain:

24 Kiskonjoki + Perniönjoki (1 kpl)
25 Uskelanjoki (1 kpl)
27 Paimionjoki (4 kpl)
28 Aurajoki (2 kpl)
32 Sirppujoki (1 kpl)
33 Lapinjoki (1 kpl)
34 Eurajoki (4 kpl)
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35 Kokemäenjoki (5 kpl)
36 Karvianjoki (7 kpl)

Ainemäärien laskentaa varten tarvittavat virtaama-
tiedot saadaan siten jo olemassa olevista virtaaman 
mittauspaikoista, useimmista paikoista on saatavil-
la myös tuntitason tietoa.  Vesistömallijärjestelmän 
simuloituja aineistoja on myös mahdollista käyttää. 
Useimmilla Varsinais-Suomen ELYn vedenlaadun 
mittausasemilla on myös pinnankorkeusanturit, joiden 
pääasiallinen käyttötarkoitus on ilmaista mittarin pääl-
lä olevan vesipatsaan korkeus.  

Mittausasemat maastossa

Varsinais-Suomen ELYn jatkuvatoimiset vedenlaa-
tuasemat koostuvat veteen sijoitetusta mittarista ja 
rannalle suojakaappiin asennetusta dataloggerista, 
kompressorista (tai vaihtoehtoisesti paineilmapullos-
ta), akusta, akkulaturista, lämmittimestä ja antennis-
ta. Yhtä asemaa lukuunottamatta kaikki asemat ovat 
verkkovirrassa. Lisäksi muutamiin asemiin on liitetty 
aurinkopaneeli. Asemilla on myös infolaput, joissa 
kerrotaan mitä kohteessa mitataan ja mistä tuloksia 
voi katsoa. 

Vedenlaatumittareiden metallitelineitä on kiinnitetty 
puu- ja kivilaitureihin, patoon sekä mm. kulkusiltaan 
(kuvat alla). Puulaitureiden tukipaalut on pyritty asen-
tamaan rantapenkkaan (esim. Eurajoki, Kuurnamäki).  

Erilaisia jatkuvatoimisten vedenlaatumittareiden rantarakennelmia Varsinais-Suomen ELYn alueella (kuvat Marjo Tarvainen (Koke-
mäenjoki, Eurajoki) ja Sanna-Mari Mattila (Loimijoki). 

Kokemäenjoki, kivilaituri

Eurajoki, Kuurnamäki, puulaituri Loimijoki, Rutavan pato
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Varsinais-Suomen isojen jokikohteiden haasteeksi 
ovat muodostuneet talviset jääolot, etenkin keväinen 
jäidenlähtö. Pahimpien tilanteiden aikaan mittareita 
joudutaan toisinaan nostamaan ylös, jolloin runsai-
denkin valumavesien laatu jää mittaamatta. Tähän 
pyritään löytämään ratkaisu jäiden vaikutuksille vä-
hemmän alttiilla uudella asennusratkaisulla. Vuonna 
2016 rakennettiin Paimionjoen ja Eurajoen Vuojoen 
kohteisiin ns. putkisysteemi (ks. kuvat yllä). Mittari on 
kiinnitetty sisäputken päähän, joka kulkee maan alla 
paikallaan olevassa isommassa ulkoputkessa. Putken 
pää on kaivonrenkaan päällä jokivedessä. Sisäputki 
vedetään mittareineen rannalle huoltotoimenpiteitä 
varten. Rannalla ei siten ole jäiden liikkeille alttiita ra-
kennelmia. Asennusratkaisun toimivuutta seurataan 
ensimmäisten vuosien aikana ja tehdään tarvittaes-
sa korjauksia. Asemilla on myös riistakamerat, joiden 
avulla seurataan ympäristöä. Putkisysteemi on työ-
turvallisuudeltaan perinteistä laituriasennusta parem-
pi, koska mittarin huolto voidaan tehdä maalla eikä 
huoltotoimenpiteitä varten tarvitse mennä laiturille tai 
muulle vedenpäälliselle rakenteelle. 

3.3 Mittausasemien huolto ja 
vesinäytteenotto

Tulosten hyvän laadun varmistamiseksi mittarit on 
avovesikaudella puhdistettava ja laitteisto huollettava 
parin viikon välein. Huollon yhteydessä puhdistetaan 
mittari ja tarkistetaan sekä huolletaan aseman muut 
laitteet. Palveluntarjoaja seuraa asemien toimintaa 
ja tarvittaessa ilmoittaa yhteyshenkilölle ongelmista. 
Kaikki huoltokäynnit kirjataan huoltopäiväkirjaan. 

Tulosten varmistamiseksi ja muuntoyhtälöiden 
luomista varten tarvitaan myös vertailuvesinäytteitä. 
Ympäristöhallinnon vesinäytteenoton ulkoistamisen 
johdosta myös jatkuvatoimisten vedenlaatumittarei-
den huollon ja vertailuvesinäytteenoton järjestäminen 
mietittiin uudelleen. 

Vaihtoehtojen vertailussa otettiin huomioon mm. 
kustannuksia, laatua ja eri vaihtoehtojen joustavuut-
ta, jotta mittareiden toimintahäiriöt voidaan selvittää ja 
korjata mahdollisimman nopeasti. Häiriöitä voivat ai-
heuttaa mm. akun lataustason lasku, paineilmapullon 
tyhjeneminen, mittausanturin eteen tulevat kasvit tai 

Paimionjoen vedenlaatumittarin putkisysteemillä rantapenkkaan toteutettu asennusratkaisu (kuvat Marjo Tarvainen).
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muut usein yllättävätkin tekijät, jotka vaativat käyntiä 
mittausasemalla.

Varsinais-Suomen ELYssä päädyttiin asemien 
huollon osalta toistaiseksi sekamalliin, jossa osa mit-
tareista huolletaan omana työnä ja osan huollosta 
vastaa paikallinen yhteistyökumppani. Lähellä ELYn 
toimipaikkoja (Turku ja Pori) sijaitsevat asemat hoide-
taan omana työnä ja kauempana olevat asemat hoi-
taa paikallinen taho. Vertailuvesinäytteenotossa pää-
dyttiin toistaiseksi myös sekamalliin eli osan näytteistä 
ottaa Varsinais-Suomen ELY, osan paikallinen yhteis-
työkumppani tai muu palveluntarjoaja.

Sekamallin käyttöä huollon järjestämisessä puolsi 
etenkin se, että uusista vuonna 2016 perustetuista 
jatkuvatoimisista vedenlaatuasemista sekä pilottina 
toteutetusta uudenlaisesta mittarin asennusratkai-
susta nähtiin tarpeelliseksi saada myös omakohtaista 
kokemusta. Järjestely myös takaa asemien huoltoon 
liittyvän kokemuksen ja asiantuntijaosaamisen ylläpi-
tämisen ja kehittämisen sekä helpottaa uudenlaiseen 
asennusratkaisuun mahdollisten liittyvien muutosten 
ja parannusten tekoa. Järjestelyjä voidaan harkita uu-
delleen asemien toiminnan vakiintuessa. 

3.4 Aineistojen laadunvarmistus ja 
hyödyntäminen

Varsinais-Suomen ELYn vedenlaatuasemien aineisto-
jen laadunvarmistuksen suorittaa ulkopuolinen palve-
luntarjoaja, Luode Consulting Oy. Varsinais-Suomen 
ELY järjestää vertailuvesinäytteenoton ja toimittaa ve-
sinäytteiden tulokset laadunvarmistusta varten sekä 
hyväksyy kalibrointi- ja muuntoyhtälöt ennen niiden 
käyttöönottoa. 

Aineistojen laadunvarmistus tehdään lähes reaali-
aikaisesti, jolloin poikkeaviin tuloksiin voidaan reagoi-
da nopeasti. Poikkeava tulos voi olla todellinen (esim. 
sähkönjohtavuuden kasvaminen jätevesipäästön 
seurauksena, happipitoisuuden lasku lämpimän ve-
den aikaan), jolloin tarvittaessa voidaan ryhtyä tilan-
teen vaatimiin toimenpiteisiin. Poikkeava tulos voi olla 
myös häiriö mittauksessa, jonka syy voidaan selvittää 
nopeasti aineistoon tulevien katkosten lyhentämisek-
si. 

Varsinais-Suomen ELYn vedenlaatuasemien tu-
lokset ovat julkisia ja avoimesti saatavilla laadunvar-
mennuksen jälkeen osoitteessa: www.luodedata.fi/
varelyasemat. Laadunvarmennukseen tarvittavien ve-

sinäytteiden hankinta eri vedenlaatutilanteista vie ai-
kansa, joten uusien asemien tulokset tulevat julkisiksi 
vasta viiveen jälkeen. Aineistoille tehtävät liputukset 
ym. muokkaukset ovat myös ELYn nähtävissä.  

Varsinais-Suomen ELYn asemien laatutarkastetut 
aineistot ovat myös ympäristöhallinnon HydValikos-
sa, josta niitä voidaan jatkossa siirtää myös muihin 
tietokantoihin. Aineistot ovat lähes reaaliaikaisesti 
vaikkapa mallintajien käytettävissä. Aineistojen hyö-
dyntämistä tullaan parantamaan kehittämällä niiden 
visualisointia ja karttapohjaista esitystapaa yhdessä 
Suomen ympäristökeskuksen kanssa, tavoitteena on 
parantaa tiedon käytettävyyttä sekä kansalaisille että 
asiantuntijoille.  
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4 Vertailuvesinäytteet 

Varsinais-Suomen ELYn OHKE - hankkeessa tehdyn 
tilastotarkastelun tulokset osoittavat, että vedenlaatu-
mittareiden tulosten laadunvarmistamiseksi ja muun-
toyhtälöiden luomiseksi tarvittavien vesinäytteiden 
määrää ja etenkin ottoajankohtaa tarkemmin suunnit-
telemalla olisi mahdollista vähentää näytteiden mää-
rää ja nopeuttaa laadunvarmistamisen kannalta tär-
keiden vesinäytteiden saantia.  

Tilastotarkastelussa havaittiin, että vaikka vesi-
näytteenottoa on pyritty ajoittamaan eri tilanteisiin, on 
perinteisellä vesinäytteenotolla hyvin vaikeaa saada 
etenkin sameuden korkeimpia ja usein myös lyhytkes-
toisia piikkejä kiinni (ks. kuva alla). 

Vesinäytteenoton kustannukset eivät sinällään ole 
kovin korkeat (oletuksena vähintään 5 näytettä vuo-
dessa), jos näytteet voidaan ottaa vedenlaatumittarin 
huollon yhteydessä eikä analyysivalikoima ole kovin 
laaja. Sen sijaan näytteenoton paremmalla ajoituksel-
la eri tilanteisiin saadaan nopeammin varmistettua se-
kä mittareiden tulosten laatu että luotettavasti toimivat 
muuntoyhtälöt eri vedenlaatu- ja virtaamatilanteissa. 

Eurajoen Vuojoen mittausasemalla vesinäytteiden osuvuus eri sameus- ja nitraattitilanteisiin. Avoimet pallot edustavat 
vesinäytteenoton ajoittumista eri vedenlaatutilanteisiin. Kuva: Niina Kotamäki

Näytteenoton optimoinnilla  
nopeammin luotettavia tuloksia.

Vesinäytteiden määrä saattaa optimaalisemman 
ajoituksen johdosta mittausten alussa ensin jopa kas-
vaa, kun tavoitellaan näytteitä erilaisista tilanteista, 
mutta tulosten käyttöarvo on parempi. Kalibrointi- ja 
muuntoyhtälöiden luomisen jälkeen vesinäytteenottoa 
voi vähentää ja ottaa vain tarkistusnäytteitä muuta-
man kerran vuodessa. USGS (United States Geologi-
cal Survey) suosittelee valmisteilla olevassa ohjeis-
tuksessaan jatkuvatoimisten vedenlaatumittareiden 
muuntoyhtälöistä, että yhden selittävän tekijän mal-
liin otetaan 8 vesinäytettä/vuosi ja kahden selittävän 
tekijän malliin 16 näytettä/vuosi (Rasmussen 2016). 
Näistä puolet suositellaan otettavan tietyin väliajoin 
ja puolet virtaaman mukaan painottaen. Vesinäytteitä 
pitäisi myös olla yli kolmen vuoden ajalta. Vastaavaa 
suositusta ei ole vielä tehty Suomen olosuhteisiin.  
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Automaattinen vesinäytteenotin

Automaattisen vesinäytteenottimen avulla voi paran-
taa näytteenoton optimointia. Jatkuvatoimisen veden-
laatumittarin vertailuvesinäytteiden ottamisessa kan-
nattaa kiinnittää huomiota seuraaviin näytteenottimen 
ominaisuuksiin: 
• Etäohjausmahdollisuus. Seuraamalla reaaliaikai-

sesti tai lähes reaaliaikaisesti jatkuvatoimisen ve-
denlaatumittarin tuloksia, sadantaa tai virtaamaa 
voidaan etäohjauksen avulla käynnistää näytteen-
otin ottamaan vesinäytteitä halutuissa tilanteissa. 
Tämä mahdollistaa näytteenoton tilanteissa, jolloin 
vedenlaatu muuttuu ja/tai virtaamapiikki tulee 
nopeasti. Etäohjauksen avulla ehditään nopeissa 
tilanteissa ottamaan näytteitä myös kauempana 
olevilla mittausasemilla.

• Useamman pullon ns. karuselli ja virtaama- tai 
aikaohjaus. Tämän avulla vesinäytteitä voidaan 
ottaa vaikkapa tunnin välein, jolloin on mahdollista 
saada näytteet virtaamahuipun kaikista vaiheista. 
Tilanteen jälkeen voi virtaama- ja mittaritulosten 
perusteella tehdä päätöksen analysoitavista näyt-
teistä. Näytteet on aina saatava nopeasti laborato-
rioon ja näytteiden säilymistä parantaa näytteen-
ottimessa oleva viilennysominaisuus ja näytteiden 
pimeäsäilytys.

Vesinäytteenottimen käyttöä parantaisi, jos sen voi-
si ohjelmoida ottamaan automaattisesti vesinäytteitä 
esimerkiksi eri sameustilanteista. Näytteenottimet on 
lähinnä suunniteltu jätevesien näytteenottoon, mutta 
monet niistä soveltuvat myös luonnonvesien näyt-
teenottoon. 

Kokemäenjoen vedenlaatuasema Porissa. Kuva: Marjo Tarvainen 
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5 Jatkuvatoimisen vedenlaatuaseman      
   kustannukset 

• huollon suorittaa yksi henkilö, keskimääräinen 
asemalla vietetty aika 30 min sisältäen huolto-
päiväkirjan ylläpidon

• muu työpanos sisältää asemien käytön ja 
ylläpidon organisointia, suunnittelua ym. yleistä 
asemista huolehtimista 

Kustannuksista on huomioitava, että muun työpa-
noksen määrä vaihtelee huomattavasti eri tilanteissa. 
Aseman perustamisvaiheessa aiheutuu huomattava 
työmäärä laitteiden kilpailuttamisesta, sopivan mit-
tauspaikan hakemisesta, vedenlaadun taustatietojen 
hakemisesta tai hankkimisesta, asennuksen suun-
nittelusta jne. Tässä on työpanoksen osalta oletettu 
tilanne, jolloin asema on jo toiminnassa ja toimii moit-
teettomasti. 

Suurimmat vuosikohtaiset kustannukset aiheutuvat 
aseman huollosta. Huollon kustannuksia voi pienen-
tää lyhentämällä huoltoetäisyyttä eli huollon suoritta-
vat henkilöt sijaitsevat mahdollisimman lähellä ase-
maa. Tässä esitetyssä laskelmassa huolto tehdään 
Varsinais-Suomen ELYn Turussa olevalla henkilöstöl-
lä. Huollon kustannuksiin vaikuttaa myös käytettävä 
kulkuväline (esim. vuokra-auto, oma auto). Kokemus-
ten mukaan huoltojen määrää ei ole mahdollista vä-
hentää savisameissa Lounais-Suomen joissa, vaikka 
kaikilla asemilla on automaattinen puhdistusjärjestel-
mä. 

Myös tiedonsiirrosta, datapalvelusta ja vesinäyt-
teistä aiheutuu yhteensä merkittäviä kustannuksia. 
Tässä on kuitenkin huomattava, että datapalvelu si-
sältää myös lähes reaaliaikaisen laadunvarmistuksen. 
Tämä takaa tulosten käyttökelpoisuuden ja mahdollis-
taa avoimesti lähes reaaliaikaisesti saatavilla olevat 
tulokset. Kustannusta ei siten voitane pitää kovin kor-
keana.

Vesinäytteiden hinta on vain muutamia prosentte-
ja vuosittaisista käytön ja ylläpidon kustannuksista, 
mikäli näytteet pyritään ottamaan muun huollon yh-
teydessä. Näytteitä pitää kuitenkin ottaa erilaisista vir-
taama- ja vedenlaatutilanteista, jolloin näytteenotto ei 
välttämättä ajoitu samaan aikaan huollon kanssa ja 
aiheuttaa siten lisää kustannuksia. 

Jatkuvatoimisen vedenlaatuaseman kustannuksis-
sa ei ole huomioitu yleistä mittareihin liittyvää kehitys-

Jatkuvatoimisten vedenlaatuasemien perustamisen, 
käytön ja ylläpidon kustannuksista on saatavilla vain 
vähän tietoa tai arvioita. Kustannukset vaihtelevatkin 
paljon riippuen aseman hankintatavasta (esim. vuok-
raus/hankinta omaksi), asennusratkaisusta, huolto-
etäisyydestä, tiedonsiirto- ja datapalveluratkaisusta, 
vesinäytteiden määrästä ja muista osittain vaikeasti-
kin ennakoitavista kuluista. 

Varsinais-Suomen ELYn asemien investointikus-
tannuksia sekä käytöstä ja ylläpidosta aiheutuvia 
kustannuksia arvioitiin, jotta saadaan suuntaa-antava 
arvio jatkuvatoimisen vedenlaatuaseman vuosikus-
tannuksista. Kustannukset laskettiin neljälle Varsi-
nais-Suomen ELYn asemalle (Aurajoki, Yläneenjoki, 
Loimijoki, Eurajoki (Vuojoen kartano)). Näiden perus-
teella laskettiin asemakohtainen keskiarvo vuoden 
kustannuksista. Investointikustannukset tulevat vain 
ensimmäisenä vuonna, jolloin asema perustetaan. 
Laitteiden ja aseman käyttöikä määräävät lopullisen 
vuosikohtaisen kustannuksen (ei huomioitu tässä). 

Kustannukset / asema (alv 0%):
• Investointikustannukset (laitteet  

ja aseman rakentaminen):    17 200 € 

• Käyttö ja ylläpito    
• Huollon kustannukset 

(palkat, matkakustannukset) 1 900 €/vuosi
• Tiedonsiirto, datapalvelu,  

vesinäytteet 2 300 €/vuosi
•  Muu työpanos 1 500 €/vuosi

Yhteensä  5 700 €/vuosi

Varsinais-Suomen ELYn asemien kustannukset on 
laskettu seuraavilla tiedoilla ja oletuksilla:

• laitteet hankittu ELYn omistukseen 
• asemat liitetty sähköverkkoon, ilmanpainepuh-

distus
• vesinäytteitä vähintään 5 kertaa vuodessa 

(vähintään kokonaisravinteet, liukoiset ravinteet, 
sameus ja kiintoaine), otetaan muun huollon 
yhteydessä

• datapalvelu tilattu ulkopuoliselta toimijalta, joka 
huolehtii myös laadunvarmistuksesta

• keskimääräinen meno-paluumatka/asema 70 
km, matkat vuokra-autolla 

• huoltokertoja vuodessa keskimäärin 20 kpl



15

tata vain rajallista määrää muuttujia. Esimerkiksi mo-
nien haitallisten aineiden seuranta edellyttää edelleen 
vesinäytteenottoa. 

Joissain tapauksissa vedenlaatuaseman tietojen 
siirtoon voi olla mahdollista käyttää hydrologisten ase-
mien tiedonsiirtoyksiköitä, mikä pienentää jonkin ver-
ran tiedonsiirtokustannuksia. Operaattoreiden perimät 
tiedonsiirron kustannukset ovat kuitenkin alhaiset ver-
rattuna muihin asemista aiheutuviin kustannuksiin. 

Rahoitus

Jatkuvatoimisten vedenlaatuasemien hankintaan, 
käyttöön ja ylläpitoon ympäristöhallinnossa ei ole tois-
taiseksi pysyvää rahoitusta. Vedenlaatuasemia on 
hankittu ja perustettu pitkälti hankerahoituksella eri 
lähteistä. Käytön ja ylläpidon kustannuksiin on käytet-
ty sekä hankerahoitusta että normaalia virkatyötä. Jat-
kuvatoimisten mittausten toteuttamiseen tulisi ohjata 
rahoitusta joko osana muita seurantakuluja tai erillis-
rahoina. Lyhytkestoisesta rahoituksesta olisi päästävä 
pitkäkestoiseen rahoitukseen, jotta toiminnasta tulisi 
pysyvää ja sen kehittäminen olisi mahdollista.

työtä, jota etenkin Varsinais-Suomen ELYssä on tehty 
vuosia yhteistyössä SYKEn ja alueen muiden toimijoi-
den kanssa.

Varsinais-Suomen ELYllä on useita jatkuvatoimisia 
vedenlaatuasemia, joten koko asemaverkoston käyt-
tö- ja ylläpitokustannusten hallinta vaatii hyvää töiden 
suunnittelua. Kustannuksia arvioitaessa on kuitenkin 
huomioitava mittareiden tuloksista saatava hyöty ja 
lisäarvo verrattuna perinteisiin vesinäytteisiin. Jatku-
vatoimiset vedenlaatumittarit lisäävät merkittävästi 
tietämystä vedenlaadun kehityksestä ja tarkentavat 
ainemäärälaskelmia. 

Kustannusten arviointi 

Jatkuvatoimisen vedenlaatuaseman perustamisesta 
sekä sen käytöstä, huollosta ja vesinäytteenotosta 
aiheutuvien kustannusten arvioimiseksi ja vertaile-
miseksi luotiin Excel – pohjainen kustannuslaskenta-
taulukko. Liitteenä tiedosto: Kustannuslaskenta_jat-
kuvatoiminen mittari vs vesinäytteet.xlsx. Tiedoston 
toivotaan tuovan helpotusta asemien kustannusten 
arviointiin ja sitä kautta helpottavan asemien perus-
tamista. 

Laskentataulukon avulla voi arvioida laitteiden ja 
aseman vuosikohtaisia investointikustannuksia ot-
tamalla huomioon arvioitu laitteiden ja/tai aseman 
käyttöikä. Laitteiden huollon kustannuksia voi arvioi-
da sekä kerta- että vuositasolla. Muita kustannuksia 
voivat olla erilaiset tarvikkeet ja korjaukset, tiedonsiir-
to, datapalvelu, sähkö sekä vesinäytteet. Korjauskus-
tannuksia on ennalta vaikea arvioida, mutta mikäli on 
tiedossa laitteiden kuluvien osien vaihto tietyllä aika-
välillä, niin sen voi myös ottaa kustannuslaskennassa 
huomioon.  

Vesinäytteenoton kustannuksia voi arvioida, kun 
tietää analyysivalikoiman, analyysien hinnat ja näyt-
teiden lukumäärän sekä näytteenottoon kuluvan työ-
ajan ja matkakulut. Vesinäytteenoton kustannuksia 
voi arvioida per näytteenottokerta tai vuositasolla. 

Täytettäessä jatkuvatoimisen vedenlaatumittarin ja 
vesinäytteenoton kustannuksia käsittelevät taulukot, 
päivittyy vertailutaulukkoon automaattisesti molem-
pien vuositason kustannukset. 

Kustannuksia vertailtaessa on myös huomioitava, 
ettei laskenta sisällä eri menetelmien (mittari – vesi-
näyte) avulla saatavien tulosten hyötyä tai arvoa. Li-
säksi on selvää, ettei vesinäytteillä voida saada yhtä 
tiheästi tietoa vedenlaadusta kuin mitä vedenlaatumit-
tarilla on saatavissa. Toisaalta mittarilla voidaan mi-

Rahoitusmalli: 
• Jatkuvatoimisten vedenlaatuasemien 

perustamisen investointikustannuk-
siin erikseen haettavia määrärahoja. 

• Toiminnassa olevien asemien käyt-
töön ja ylläpitoon pysyvää rahoitusta. 
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6 Vedenlaadun mittausasemien  
   käytön lisääminen 

6.1 Vesinäytteet vai vedenlaatumittari

Vedenlaatumittareiden käytön kannattavuuden arvi-
ointia varten luotiin kustannuslaskentataulukon lisäk-
si yksinkertaistettu päättelypuumalli vesinäytteiden 
ja jatkuvatoimisten vedenlaatumittareiden valintaket-
justa vedenlaatutiedon hankinnassa. Päättelypuus-
sa merkittävät kohdat ovat vedenlaadun vaihtelun 
määrä, tarvittavan tiedon mitattavuus mittareilla sekä  
taloudellisten resurssien määrä. Taloudellisten resurs-
sien riittävyyttä voi arvioida esimerkiksi liitteenä ole-
van kustannuslaskentataulukon avulla. 

On huomattava, että reaaliaikaisen tai tiheän mit-
taustiedon tarve voi olla myös vesistöstä, jonka ve-
denlaadun vaihtelun katsotaan olevan vähäistä. Tarve 
voi liittyä esimerkiksi ainemäärien tarkempaan lasken-

taan, mallinnukseen tai vesiensuojelutoimenpiteiden 
pitkän ajan vaikutusten seuraamiseen. Myös mahdol-
listen poikkeavien tilanteiden havaitsemiseksi mittari 
voi olla tarpeellinen. 

Jos vedenlaadun vaihtelu on suurta, mutta ei ole 
resursseja käyttää jatkuvatoimisia mittareita, voi vesi-
näytteillä olla haastavaa saada laadunvaihtelua kiin-
ni. Tällöin on arvioitava saatavan tiedon riittävyyttä 
suhteessa tiedontarpeeseen. Lisäksi on huomattava, 
että jatkuvatoimisten vedenlaatumittareiden kanssa 
tarvitaan myös vesinäytteitä tulosten laadunvarmista-
miseksi, muuntoyhtälöiden tekemiseksi sekä tulosten 
tulkinnan taustatiedoksi.

Päättelypuu vesinäytteiden ja vedenlaatumittarin valinnasta vedenlaatutiedon hankinnassa. 
Taustakuva: ELY-keskuksen kuvapankki

V
E

D
E

N
LA

AT
U

TI
E

D
O

N
 T

A
R

V
E Vedenlaadun vaihtelua  

EI tiedetä

Vedenlaadun vaihtelu  
tiedetään

Vesinäytteet, asian-
tuntija-arvio, muut 
tietolähteet vaihtelun 
selvittämiseksi

Vähän vaihtelua  
vedenlaadussa (A)

Paljon vaihtelua 
vedenlaadussa (B)

Vähän / Paljon vaihtelua 
ks. malli A tai B

VESINÄYTTEET

Muuttujia ei voida mitata 
mittarilla (esim. haitalliset 
aineet) tai kohde ei muutoin 
sovellu mittarille

Muuttujat mitattavissa 
mittarilla tai johdettavissa 
muuntoyhtälöiden avulla

Vähän resursseja

Paljon resursseja
Reaaliaikaisen 
tiedon tarve TAI 
tarve saada tiheää 
mittaustietoa

VESINÄYTTEET

VESINÄYTTEET
(arvioi  
kannattavuus)

JATKUVATOIMISET  
VEDENLAATUMITTARIT
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6.2 Kehittämiskohteet tunnistettu 

Jatkuvatoimisten vedenlaatuasemien käytön lisää-
misen pullonkaulat ovat jo hyvin tunnettuja. Uusien 
menetelmien, joihin myös jatkuvatoimiset vedenlaatu-
asemat voidaan vielä lukea, laajemman käyttöönoton 
haasteiksi on tunnistettu mm. seuraavia asioita (Tar-
vainen ym. 2015): 

• Laitteiden korkeat hankinta- ja käyttökustannuk-
set

• Siirtyminen uuden menetelmän käyttöön kallista
• Uudella menetelmällä ei saada tarvittavaa tietoa 

ja laatuvaatimukset eivät täyty
• Aineistojen laadunvarmistus
• Tiedonsiirron ja tietojärjestelmien kehittymättö-

myys
• Kenttämittarilla mitatut tulokset eivät ole rekiste-

rikelpoisia viranomaiskäytössä
• Osaamisen ja asiantuntemuksen puute uusista 

menetelmistä
• Seurantojen ulkoistaminen

Kehittämiskohteet ovat siten selvästi tunnistettuja ja 
mittaustoiminnan tämän hetkiset rajoitteet tiedetään. 
Jatkuvatoimisten vedenlaatuasemien tuottaman tie-
don arvo on kuitenkin monissa tapauksissa niin mer-
kittävä, että niiden käyttöä kannattaa edistää. 

Automaatti- ja kenttämittareihin liittyvää osaamista 
parannetaan mm. ympäristönäytteenottajien sertifi-
ointijärjestelmään kuuluvissa koulutuksissa. Osaami-
sen parantamisen lisäksi tarvitaan myös taloudellisia 
resursseja käytön lisäämiseksi. Tämän lisäksi laajem-
paan kehittämistyöhön tarvitaan monipuolisen asian-
tuntemuksen yhdistämistä. Asiantuntemusta voidaan 
tunnistaa tarvittavan mm. seuraavista aiheista: 

• laitetekninen osaaminen 
• tiedonsiirtomenetelmät
• tietokantaosaaminen
• laadunvarmistuksen menetelmät
• aineistojen esittämistekniset menetelmät, 

paikkatieto-osaaminen
• alueellista vesistötietoa, tuntemusta paikallisista 

oloista 
• jatkuvatoimisen mittauksen käytännön osaamis-

ta sisältäen mm. mittausaseman perustamiseen 
liittyvää asiantuntemusta 

Kehittämällä mittaustoiminnan eri osa-alueita luo-
daan paremmat edellytykset käytön laajenemiselle. 
Varsinais-Suomen ELYn mittareihin liittyvä käytännön 
osaaminen ja monipuolinen kehitystyö edistävät osal-

taan toimintatapojen syntymistä ja aineistojen parem-
paa ja helpompaa hyödyntämistä. 

Jatkuvatoimisten mittausten kehittämistä on ha-
luttu edistää valmistelemalla kansallista tiekarttaa 
yhteistyössä ympäristöministeriön, SYKEn ja Varsi-
nais-Suomen ELYn kanssa. Tiekartan valmistelua 
kannattaa jatkaa, jotta kehittämistä saataisiin vietyä 
eteenpäin kohti yhdenmukaisia käytäntöjä ja laadu-
kasta mittaustoimintaa. 

Jatkuvatoimisten vedenlaatuasemien käytön lisää-
miseksi ja sekä aineistojen laadun varmistamisek-
si että hyödyntämisen lisäämiseksi ehdotetaan, että 
ympäristöhallinto ottaisi kokonaisvastuun tarvittavan 
asiantuntemuksen yhdistämisestä sekä työn koordi-
noinnista. Tämä takaisi mittaustoiminnan eri vaihei-
den johdonmukaisen ja laadukkaan kehittämisen se-
kä tuottaisi selkeät toimintatavat.

6.3 Aineistojen hyödyntäminen 

Yleisesti ottaen eri toimijoiden tuottamien aineistojen 
hyödyntämistä on osaltaan hidastanut laadunvarmis-
tuksen vaihteleva taso. Laadunvarmistus on edel-
lä mainituista kehittämiskohteista kriittisin, koska se 
määrittelee myös tuotettavan aineiston arvon ja käy-
tettävyyden. Muihin kehittämiskohteisiin panostami-
nen parantaa aineistojen saatavuutta, mutta tulosten 
hyödyntämisen edellytyksenä on niiden luotettavuus. 
Laadunvarmistukseen liittyy vaativaa asiantuntijatyö-
tä. Myös laadunvarmistuksen menetelmissä on vie-
lä kehitettävää. Tähän liittyy myös muuntoyhtälöiden 
käyttö, joiden luotettavuutta voisi parantaa kehitty-
neempien tilastollisten menetelmien avulla. 

Monien käytännön asioiden (hankinta, huolto, tie-
donsiirto, tietokanta, laatukysymykset yms.) helpotta-
misen ja yhteisten toimintatapojen luomisen jälkeen 
asianmukaisesti laatutarkastettujen aineistojen hyö-
dyntäminen paranisi merkittävästi. Mahdollinen valta-
kunnallinen asemaverkosto lisäisi vielä käytön mah-
dollisuuksia.  

Vedenlaatuasemien tuottama tietomäärä on yleen-
sä hyvin huomattava. Varsinais-Suomen ELYn ve-
denlaadun mittausasemista vanhimmat ovat olleet 

Valtakunnallista kehittämistyötä 
monipuolisen asiantuntemuksen 
yhdistämisellä ja koordinoinnilla.
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toiminnassa vuodesta 2009 asti, joten pitkiäkin aika-
sarjoja ja huomattavia tietomääriä on käytettävissä 
mm. sameudesta, kiintoaineesta, nitraatista ja koko-
naisfosforista sekä –typestä. 

Laatutarkastettujen aineistojen käyttöä voisi lisätä 
esimerkiksi seuraaviin tarkoituksiin:

• mallien, esimerkiksi ravinne- ja kiintoainekuormi-
tusmallien, tarkentaminen

• vesien- ja merenhoidon kuormitusvähennysta-
voitteiden toteutumisen seuranta

• satelliitti- ja ilmakuvien tulkinnan apuna
• vedenlaadun dynamiikan selvittäminen, tiedon-

louhinnan menetelmät ilmiöiden havaitsemi-
sessa ym. aineistojen laajempi hyödyntäminen 
tutkimuksessa 

• ympäristötiedon lähes reaaliaikainen jakami-
nen eri kanavien kautta, mikä palvelisi myös 
ympäristöhallinnolle asetettua ympäristötiedon 
jakamisen tavoitetta  

• poikkeuksellisten ilmiöiden havainnointi, valvon-
ta

• ympäristön tilan raportointi 

Jatkuvatoimisten vedenlaatuasemien aineistojen pa-
rempaa hyödyntämistä edistää, jos laatutarkastettuja 
aineistoja saadaan enemmän myös ympäristöhallin-
non tietojärjestelmiin. Ympäristöhallinnon tietojärjes-
telmiä onkin kehitetty siihen suuntaan, että ne voivat 
ottaa aiempaa paremmin vastaan myös jatkuvatoimis-
ten vedenlaatumittareiden aineistoja.  

Aineistojen parempaa hyödyntämistä edistää myös 
käyttäjien kokemusten ja hyvien käytäntöjen jakami-
nen. Tähän tarkoitukseen soveltuvat hyvin esimerkiksi 
pienimuotoiset työpajat, joissa on helppo vaihtaa hy-
viä ja huonoja kokemuksia sekä luoda yhteistyöver-
kostoja tai hankkeita. 

Yrityksiä voisi kannustaa käyttämään enemmän 
julkista vedenlaatuaineistoa. Jatkuvatoimisten mitta-
reiden tuottama lähes reaaliaikainen tieto voisi hou-
kutella yrityksiä innovaatioiden ja nettisovellusten ke-
hittämiseen, mikä voisi tuoda jopa täysin uusia tiedon 
hyödyntämisen tapoja. 

Aineistojen parempaan hyödyntämiseen liittyy 
myös data-assimilaatioon liittyvät kysymykset eli mi-
ten yhdistetään vedenlaatuasemien, hydrologisten 
asemien, vesinäytteiden, kaukokartoituksen ym. me-
netelmien aineistoja. Eri menetelmillä saatujen tieto-
jen yhdistäminen mahdollistaisi monipuolisen kuvan 
saamisen ympäristön tilasta. Data-assimilaatioon liit-
tyy lukuisia haasteita johtuen menetelmien aineisto-
jen ajallisesta ja alueellisesta erilaisuudesta (vrt esim. 
vesinäyte ja satelliittikuva). Jatkuvatoimisten veden-
laatuasemien tulosten tulkintaa helpottaisi, jos valu-
ma-alueen toimenpiteistä ja tilasta olisi käytettävissä 
enemmän ajantasaista tietoa esimerkiksi satelliittiku-
vien myötä. 

Hyödynnetään aineistoja enemmän  
ja monipuolisemmin.  

Ympäristötiedon jakaminen.
 

Paimionjoki. Kuva: Marjo Tarvainen 
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7 Menetelmäkehitys ja  
   kansainvälinen yhteistyö

Suomessa on useita laitetoimittajia, joilta voi hank-
kia vedenlaatumittareita ja vaihtelevasti niihin liitty-
viä muita palveluja. Käyttäjien on usein vaikea saa-
da puolueetonta tietoa mittareiden luotettavuudesta 
ja sopivuudesta omiin mittaustarkoituksiin. Laitteiden 
testaamista pitäisikin tehdä keskitetysti ja puolueet-
tomasti. Testaamisen tavoitteena olisi arvioida laittei-
den luotettavuutta, toimivuutta ja sopivuutta Suomen 
haastaviin luonnonolosuhteisiin. Laitetestauksissa 
voisi olla yhteistyön mahdollisuuksia laitetoimittajien 
kanssa. Yhteistyön ja avoimuuden mallia voisi ot-
taa esimerkiksi Yhdysvalloissa käynnissä olevasta  
”Nutrient Sensor Challenge” toiminnasta (http://www.
act-us.info/nutrients-challenge). Haasteeseen mu-
kaan rekisteröityneiden yritysten laitteita testataan 
puolueettomasti ennalta asetettujen kriteerien mukai-
sesti ja lopuksi testitulokset julkaistaan. 

Lisäksi tulisi aktiivisesti seurata maailmalla tapah-
tuvaa menetelmäkehitystä ja testata uusia lupaavia tai 
muuten erityisen kiinnostavia menetelmiä, sensoreita 
ja laitteita. Erityisen suuren mielenkiinnon kohteena 
ovat liukoista fosforia mittaavat laitteet, joita käytetään 
vielä hyvin vähän Suomessa niihin liittyvien monien 
haasteiden johdosta. 

Vedenlaadun mittaustekniikan kehittämiseen pa-
nostetaan voimakkaasti maailmalla. Käyttäjillä on 
selvä tarve saada lisää mitattavia muuttujia ja käytet-
tävyydeltään parempia laitteita haastaviin ympäristö-
oloihin. Lämpimissä oloissa mittareiden ongelmana on 
erityisesti voimakas likaantuminen ja kylmissä oloissa 
pakkasen ja jäätymisen aiheuttamat käyttöhaasteet. 

Vedenlaatumittareiden käyttäjillä on paljon samo-
ja kysymyksiä ja esimerkiksi aineistojen laadunvar-
mistuksessa ratkotaan samantyyppisiä ongelmia niin 
Yhdysvalloissa kuin Suomessakin. Samoin mittarei-
den tuottama valtava tietomäärä vaatii tietokantoja ja 
helppokäyttöisiä työkaluja aineistojen käsittelyyn ja 
esittämiseen. Seuraamalla aktiivisesti kansainvälistä 
keskustelua ja kehitystä voi Suomikin olla mukana ke-
hityksen kärjessä. Yhteistyö kannattaa ulottaa myös 
Euroopan ulkopuolelle maihin, joissa jatkuvatoimista 
vedenlaadun mittausta on harjoitettu jo pitkään. Yh-
dysvalloissa on monenlaisia jatkuvatoimisten veden-
laatumittareiden verkostoja, joihin kannattaa tutustua, 
jos Suomeen luodaan valtakunnallista asemaverkos-
toa. Lisäksi osallistumalla vesien seurantoja käsittele-
viin kokouksiin luodaan uusia asiantuntijaverkostoja, 
joiden avulla saadaan ideoita ja työkaluja sovelletta-
vaksi Suomeen. 

Menetelmien testauksella ja  
kansainvälisellä  yhteistyöllä  

kehityksen kärjessä.
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Kustannuslaskentataulukko (Excel -tiedosto). Laskentataulukko avautuu klikkaamalla klemmaria.


MITTARI_KUSTANNUSLASKENTA



		KUSTANNUSLASKENTA  - JATKUVATOIMINEN VEDENLAATUMITTARI

		Taulukon avulla voi arvioida jatkuvatoimisen vedenlaatuaseman investointikustannuksia sekä käytöstä ja huollosta aiheutuvia kustannuksia.







		Investointikustannukset		Hinta		Yksikkö		Ohjeistusta

		Laitekustannukset				€/laite

		Laitteen käyttöikä (vuotta)				vuotta 		Tyypillisesti vähintään 10 vuotta

		Aseman perustamiskustannukset (rakenteet, sopimukset, liittymät)				€

		Asemapaikan käyttöikä (vuotta)				vuotta, arvio

		Kertainvestointi yhteensä		0		€

		Laitteen hinta 		ERROR:#DIV/0!		€/vuosi (laitteen käyttöikä)

		Perustamiskustannukset		ERROR:#DIV/0!		€/vuosi (aseman käyttöikä)

		Käyttö ja ylläpito

		Huollon kertakustannukset

		Työaika ja päivärahat

		   Matkoihin ja huoltoon kuluva työaika 				h/huolto		Tyypillisesti huoltoon kuluu noin 30 min asemalle saapumisesta asemalta lähtöön. 

		   Työajan hinta 				€/h/hlö

		   Henkilöiden lukumäärä 

		        Työajan hinta yhteensä		0		€/huolto		Ottaa huomioon henkilöiden lukumäärän.

		   Päivärahat				€/hlö/huolto

		       Päivärahat yhteensä		0		€/huolto		Ottaa huomioon henkilöiden lukumäärän.

		Matkakulut

		   Matka asemalle ja takaisin				km

		   Matkan yksikköhinta, km veloitus				€/km

		       Matkan yksikköhinta, km veloitus - yhteensä		0		€/huolto

		   Matkan yksikköhinta, muu veloitus				€/huolto		Matkan yksikköhinta voi olla myös esim. vuokra-auton kulut.

		Huollon kertakustannukset yhteensä		0		€/huolto		Työaika, päivärahat ja matkakulut

		Muut kustannukset

		   Tarvikkeet ja korjaukset				€/vuosi		Esimerkiksi ilmapullojen täyttö, kuluvien automaattisten puhdistusvälineiden vaihto (esim. pyyhkimet), puhdistuksessa tarvittavat nesteet ja kuluvat tarvikkeet, paristot, akut.

		   Tiedonsiirto ja datapalvelu				€/kk

		   Sähkölaskut				€/kk

		   Mittauskuukausien lukumäärä 				kk/vuosi

		       Tiedonsiirto ja datapalvelu yhteensä		0		€/vuosi

		       Sähkölaskut yhteensä		0		€/vuosi

		   Vesinäytteet hinta				€/näytekerta		Vedenlaatumittarin tulosten luotettavuuden varmistamiseksi tarvitaan vertailunäytteitä eri vedenlaatutilanteista. 

		   Vesinäytteiden lukumäärä				kpl/vuosi

		       Vesinäytteet yhteensä		0		€/vuosi

		Muut kustannukset yhteensä		0		€/vuosi

		Käytön ja ylläpidon vuosikustannukset

		Huoltojen lukumäärä/vuosi				kpl /vuosi		Tyypillisesti huoltokertoja on noin 20 kpl vuodessa (12 kk mittaus)

		    Palkat		0		€/vuosi

		    Päivärahat		0		€/vuosi

		    Matkakustannukset		0		€/vuosi

		Tarvikkeet ja korjaukset		0		€/vuosi

		Tiedonsiirto ja datapalvelu		0		€/vuosi

		Sähkölaskut		0		€/vuosi

		Vesinäyteanalyysit (otetaan huoltokäynnin yhteydessä)		0		€/vuosi

		Aseman huoltoon ja aineistoihin liittyvän muun työn hinta				€/vuosi		Muu työ voi sisältää esim. huollon, poikkeustilanteiden ja vesinäytteen-oton organisointia sekä yhteydenpitoa laitetoimittajan kanssa.

		Käyttö ja ylläpito yhteensä		0		€/vuosi

		Investoinnin, käytön ja huollon vuosikustannukset

		Laitteen hinta 		ERROR:#DIV/0!		€/vuosi (laitteen käyttöikä)

		Perustamiskustannukset		ERROR:#DIV/0!		€/vuosi (aseman käyttöikä)

		Käyttö ja ylläpito yhteensä		0		€/vuosi

		Yhteensä vuosikustannukset		ERROR:#DIV/0!		€/vuosi
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Täytä vain keltaisella merkittyjä soluja.



VESINÄYTTEET_KUSTANNUSLASKENTA



		KUSTANNUSLASKENTA - VESINÄYTTEET

		Taulukon avulla voi arvioida vesinäytteenotosta aiheutuvia kustannuksia.







		Vesinäytteet		Arvo		Yksikkö		Ohjeistusta

		Vesinäytteiden analysointikustannukset

		Vesinäytteiden lukumäärä				kpl/vuosi

		Vesinäytteiden analysointihinta 				€/näyte

		Yhteensä 		0		€/vuosi

		Vesinäytteenoton kerta- ja vuosikustannukset

		Työaika ja päivärahat

		   Matkoihin ja näytteenottoon kuluva työaika 				h/vesinäyte

		   Työajan hinta 				€/h/hlö

		   Henkilöiden lukumäärä 						Laskukaavojen toimimiseksi kirjaa myös yksi (1) henkilö. 

		        Työajan hinta yhteensä		0		€/vesinäyte

		   Päivärahat				€/hlö/vesinäyte

		       Päivärahat yhteensä		0		€/vesinäyte

		Yhteensä		0		€/vesinäyte

		Matkakulut

		   Matka näytteenottopaikalle ja takaisin				km

		   Matkan yksikköhinta, km veloitus				€/km

		       Matkan yksikköhinta, km veloitus - yhteensä		0		€/vesinäyte

		   Matkan yksikköhinta, muu veloitus				€/vesinäyte

		Yhteensä		0		€/vesinäyte

		Muut kulut

		Vesinäytteenottoon liittyvä muu työ				€/vuosi		Esimerkiksi näytteenoton organisointia.



		Vesinäytteenoton kustannus / näytteenottokerta		0		€/näyte		Ei sisällä muuta työtä soluta B28.

		Vesinäytteenoton vuosikustannukset		0		€/vuosi		Sisältää myös muun työn solusta B28.













Täytä vain keltaisella merkittyjä soluja.
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VERTAILU



		VUOSIKUSTANNUSTEN VERTAILU: JATKUVATOIMINEN VEDENLAATUMITTARI - VESINÄYTTEET

		Taulukon avulla voi vertailla jatkuvatoimisen vedenlaatumittarin huollon ja käytön kustannuksia vs vesinäytteenoton kustannuksia



		HUOM! TIEDOT KOPIOITUVAT EDELLISISTÄ TAULUKOISTA



		Jatkuvatoiminen vedenlaatumittari		Arvo		Yksikkö		Ohjeistusta

		Investoinnin, käytön ja huollon vuosikustannukset

		Laitteen hinta 		ERROR:#DIV/0!		€/vuosi (laitteen käyttöikä)		Ottaa huomioon laitteen käyttöiän

		Perustamiskustannukset		ERROR:#DIV/0!		€/vuosi (aseman käyttöikä)		Ottaa huomioon aseman arvioidun käyttöiän

		Käyttö ja ylläpito yhteensä		0		€/vuosi		Käyttö ja ylläpito sisältää työajan, matkakulut, tarvikkeet, tiedonsiirron, sähkön, vesinäytteet mittaritulosten kalibroimista ja muuntoyhtälöitä varten.

		Yhteensä vuosikustannukset		ERROR:#DIV/0!		€/vuosi

		Vesinäytteet

		Vesinäytteenoton vuosikustannukset

		Vesinäytteenoton vuosikustannukset		0		€/vuosi
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