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OSA 1, JATKUVATOIMISTEN AUTOMAATTIMITTAREIDEN KÄYTTÖKOKEET LABORA-

TORIOSSA ALKUVUONNA 2014 

1  JOHDANTO 

Käyttökokeissa tutkittiin automaattisten vedenlaatumittareiden toimintaa laboratorio-olosuhteissa alku-
vuonna 2014 ja luonnonvesilammessa kesä-lokakuussa 2014. Laboratorio-olosuhteissa tehdyt käyttökokeet 
ja niiden tulokset on selvitetty raportin tässä osassa 1 ja luonnonvesilampikokeet raportin osassa 2 sivulta 
19 alkaen. 
 
Käyttökokeet olivat osa Pyhäjärvi-instituutin vetämää vuosina 2012-2014 toteutettavaa ”Luotettavat tulok-
set vesistöjen kuormituksen vähentämisessä ja seurannassa” –hanketta. Hankkeen päärahoitus tulee Varsi-
nais-Suomen liiton kautta EAKR-varoista. Hankkeen muut rahoittajat ovat Lounais-Suomen vesiensuojelu-
yhdistys ry, Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy, Nordkalk Oy Ab sekä Pyhäjärvi-instituutti / Py-
häjärven suojeluohjelma.  

2  LABORATORIOKOKEEN AINEISTO JA MENETELMÄT 

2.1 Mittarit  

Laboratorio-olosuhteissa tehdyissä testeissä käytetyt vedenlaatumittarit olivat Hydrolab MS5, YSI 6920 V2 
ja S::CAN nitro::lyser.  
 
Hydrolab MS5- ja YSI 6920 V2 –mittareihin on mahdollista liittää halutut mittausanturit laajemmasta antu-
rivalikoimasta. MS5:een olivat liitettyinä sameus-, sähkönjohtavuus- ja pH-anturit. YSI:iin liitetyt anturit 
olivat sameus- ja sähkönjohtavuusanturi. Lisäksi molemmat mittarit mittasivat lämpötilaa ja syvyyttä. Em. 
mittarit olivat varustetut sisäisellä virtalähteellä (8 AA-patteria molemmissa) ja ne pystyivät toimimaan 
ilman kaapeliyhteyttä virtalähteeseen tai kontrolliyksikköön. Sameusanturin optisten mittausikkunoiden 
puhdistus on toteutettu molemmissa mittareissa mekaanisilla pyyhkimillä. Kuvassa 1 ovat näkyvissä 
MS5:een liitetyt anturit sekä antureiden suojus irrotettuna sekä kuvassa 2 MS5:n sameusanturin optisten 
ikkunoiden mekaaninen pyyhin.   
 
S::CAN nitro::lyser -mittari mittaa veden sameutta ja nitraattipitoisuutta spektrometrisesti. Mittaaminen 
perustuu molekyyleille ominaiseen valon aallonpituuksien absorptioon valon kulkiessa väliaineen läpi valo-
lähteeltä tunnistimelle. S::CAN-mittari toimii ulkoisella virtalähteellä ja se oli kytketty virta-/ datakaapelilla 
ohjausyksikköön, johon johdettiin muuntajan kautta 12 voltin tasavirta. Optisten mittausikkunoiden puhdis-
tus tehtiin S::CAN-mittarissa ikkunoihin suunnatulla paineilmasuihkulla. Paineilma johdettiin mittariin labo-
ratorion paineilmaverkosta sähkötoimisen venttiilin kautta. 

2.2 Laboratoriokokeen koejärjestely 

Laboratoriomittaukset tehtiin laakeassa muoviastiassa (koeastia), joka oli valmistettu metrin pituisesta ta-
sapohjaisesta muoviahkiosta (kuva 3). Automaattiset vedenlaatumittarit asetettiin vaakasuoraan asentoon 
koeastiaan. Vedenkierto toteutettiin akvaariopumpulla, jolla pumpattiin koeastian alapuolella olevasta 
astiasta (säiliöastia) vettä koeastiaan. Vesi poistui koeastiasta läpiviennin kautta letkua pitkin takaisin säiliö-
astiaan. Lisäksi säiliöastian pohjalla oli toinen akvaariopumppu, joka sekoitti säiliöastian vettä. Kierrossa 
olevan veden yhteismäärä oli noin 90 l. Haihtumalla ja näytteenotossa poistunutta vettä korvattiin tarvitta-
essa. 
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Kuva 1. MS5:een liitetyt anturit ja niiden suojus.  
 
 

 
Kuva 2. MS5:n sameusanturin optisten ikkunoiden mekaaninen pyyhin.  
 

2.3 Vedenlaadun mittaus 

Automaattiset mittarit ajoitettiin laboratoriotestien aikana mittaamaan kerran tunnissa kaikilla koejaksoilla.  

2.4 Laboratorioanalyysit  

Laboratoriotestien aikana vedenlaatu tutkittiin arkipäivisin kerran vuorokaudessa otetuilla vesinäytteillä. 
Näytteistä analysoitiin samojen vedenlaatumuuttujien arvot, jotka myös automaattiset vedenlaatumittarit 
mittasivat.  

2.5 Ensimmäinen laboratoriokäyttötesti, mittaus verkostovedessä, 4 vrk 

Ensimmäinen laboratoriossa toteutettu mittausjakso tehtiin verkostovedessä. Puhtaalle vedelle kalibroidut 
mittarit olivat toiminnassa vajaan neljän vuorokauden ajan. Tarkoitus oli havainnoida, liukuvatko mittariar-
vot johonkin suuntaan mitattaessa puhtaassa vedessä.   
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Kuva 3. Koejärjestely.  

2.6 Toinen laboratoriokäyttötesti, mittaus jokivedessä, 23 vrk 

Jokivetenä käytettiin Aurajoen vettä. Mittarit kalibroitiin jokivedelle ennen mittausjakson alkua. Vedenlaa-
tua muutettiin mitattavien muuttujien osalta mittausjakson loppupuolella. Muutos tehtiin 13-15 vrk (ajoi-
tus muuttujasta riippuen) mittausjakson aloituksen jälkeen. Vedenlaadun muutos tehtiin lisäämällä veteen 
savea, natriumkloridia, kidesoodaliuosta ja nitraattia. Muutosten jälkeen mittausta jatkettiin vielä 8 vuoro-
kautta.  

2.7 Kolmas laboratoriokäyttötesti, mittaus kirkkaassa humusvedessä, 27 vrk 

Humusvetenä käytettiin Savojärven (Kurjenrahkan kansallispuisto) vettä. Vedenlaatua muutettiin mittaus-
jakson loppupuolella (19 vrk jakson aloituksesta) lisäämällä veteen savea, laimennettua rikkihappoa ja nit-
raattia.  

2.8 Säilytyksen vaikutus näytteiden nitraattipitoisuuksiin 

Aiemmin on havaittu S::CAN-mittarin mittaamien nitraattipitoisuuksien ja vastaavista paikoista otetuista 
näytteistä laboratoriossa analysoitujen pitoisuuksien poikkeavan toisistaan. Tämän johdosta selvitettiin, 
voiko nitraattipitoisuus muuttua näytepullossa näytteenoton ja laboratoriossa tehtävän näytteen kestä-
vöinnin välisenä aikana, joka on maksimissaan noin vuorokausi. Asiaa selvitettiin ottamalla näyte kahteen 
pulloon 13 näytteenottokerralla. Toinen pulloista toimitettiin välittömästi kestävöitäväksi ja tämän jälkeen 
analysoitavaksi ja toista säilytettiin huoneenlämmössä vuorokauden ajan ennen kestävöintiä. Edellisestä 
poiketen perjantaisin otettujen näytteiden säilytysaika ennen kestävöintiä oli kolme vuorokautta.  

2.9 Laboratoriokokeen aikaiset kalibroinnit  

2.9.1 Kalibrointi verkostoveteen  

Sameuskalibroinnit tehtiin kaikille mittareille ionivaihdetulla vedellä (0 NTU) ja formatsiini-
sameusvakiosuspensiosta (Hach) laimennetulla kalibrointisuspensiolla (80 NTU). MS5:n sähkönjohtavuuska-
librointi tehtiin kalibroimalla nollataso ilmassa ja käyttämällä KCl-liuosta (0,8 mS/m). YSI:n sähkönjohta-
vuusmittaus kalibroitiin käyttämällä KCl-liuosta (0,8 mS/m). YSI:llä sähkönjohtavuuden kalibrointi on mah-
dollista tehdä vain yhden pisteen kalibrointina. MS5:n pH-mittaus kalibroitiin pH-puskureilla 7,00 ja 9,00. 
S::CAN:in nitraattikalibrointi tehtiin ionivaihdetulla vedellä (NO3<0,02 mg/l) ja koejärjestelmässä kiertäneel-
lä verkostovedellä (NO3=2,07 mg/l). 
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2.9.2 Kalibrointi jokiveteen  

MS5:n ja YSI:n sameuskalibroinnit tehtiin aluksi ionivaihdetulla vedellä (0 NTU) ja jokivedestä savilisäyksellä 
valmistetulla kalibrointisuspensiolla (904 NTU). S::CAN:in sameuskalibrointi tehtiin jokivedellä (190 NTU) ja 
siitä valmistetulla kalibrointisuspensiolla. Mittauksessa ilmeni, että valmistettu kalibrointisuspensio ei ole 
toimiva, sillä se sisälsi liikaa nopeasti laskeutuvia partikkeleita. Tämä johti kalibroinnin vaikeutumiseen sekä 
selvästi laboratoriotuloksista poikkeaviin mittausarvoihin mittausjakson alussa. Tämän johdosta kalibroinnit 
uusittiin vuorokauden mittauksen jälkeen käyttäen uutta kalibrointisuspensiota (490 NTU), joka oli valmis-
tettu sekoittamalla yön yli laskeutettua ja tämän jälkeen lapotettua savivettä jokiveteen.  
 
MS5:n sähkönjohtavuusmittauskalibrointi tehtiin kalibroimalla nollataso ilmassa ja käyttämällä KCl-liuosta 
(1288 mS/m). YSI:n sähkönjohtavuusmittaus kalibroitiin käyttämällä KCl-liuosta (1288 mS/m). MS5:n pH-
mittaus kalibroitiin pH-puskureilla 7,00 ja 9,00. S::CAN:in nitraattimittaus kalibroitiin jokivedellä (NO3=5,32 
mg/l) ja jokivedestä valmistetulla kalibrointiliuoksella (NO3=15,6 mg/l). 

2.9.3 Kalibrointi humusveteen   

Kalibrointi humusveteen uusittiin ongelmien johdosta monta kertaa. 
 
Ensimmäinen kalibrointi humusveteen 
Ensimmäinen kalibrointi tehtiin ennen mittausjakson alkua kalibrointiastioissa sekä S::CAN:in osalta mitta-
uskyvetissä. MS5:n ja YSI:n sameuskalibroinnit tehtiin ionivaihdetulla vedellä (0 NTU) ja humusvedestä savi-
lisäyksellä valmistetulla kalibrointisuspensiolla (15,0 NTU). S::CAN:in sameuskalibrointi tehtiin humusvedel-
lä (2,4 NTU) ja siitä savilisäyksellä valmistetulla kalibrointisuspensiolla (15,0 NTU). MS5:n sähkönjohta-
vuusmittauskalibrointi tehtiin kalibroimalla nollataso ilmassa ja käyttämällä KCl-liuosta (146 mS/m). YSI:n 
sähkönjohtavuusmittaus kalibroitiin käyttämällä KCl-liuosta (146 mS/m). MS5:n pH-mittaus kalibroitiin pH-
puskureilla 7,00 ja 4,00. S::CAN:in nitraattikalibrointi tehtiin humusvedellä (1,2 mg/l) ja siitä nitraattilisäyk-
sellä valmistetulla kalibrointiliuoksella (2,6 mg/l).  
 
Ensimmäinen kalibrointi johti sameuden ja nitraattipitoisuuden osalta virheellisiin mittausarvoihin. MS5:n 
mittaamat sameusarvot olivat arvoltaan nolla ja YSI:n sameusarvot selvästi negatiivisia. S::CAN:in mittaa-
mat sameusarvot ja nitraattipitoisuudet olivat puolestaan liian korkeita. Eräänä mahdollisena selityksenä 
MS5:n ja YSI:n liian mataliin sameusarvoihin oli hajavalon vaikutus läpinäkyvässä / vaaleassa kalibrointiasti-
assa sekä kalibrointiastioiden ja mustan koealtaan välinen liian suuri valaistuskontrasti. 
 
Toinen kalibrointi humusveteen 
Sameuskalibrointi uusittiin kahden tunnin mittauksen jälkeen siten, että MS5:n ja YSI:n osalta matalampi 
sameusarvo kalibroitiin ionivaihdetulla vedellä kalibrointiastiassa ja korkeampi arvo pitämällä mittareita 
koealtaassa. S::CAN kalibroitiin siten, että matalampi sameusarvo ja nitraattipitoisuus kalibroitiin pitämällä 
mittaria koealtaassa. Korkeammat arvot kalibroitiin mittauskyvetillä humusvedestä savi- ja nitraattilisäyksil-
lä valmistetussa kalibrointisuspensiossa. S::CAN:in toinen nitraattikalibrointi tehtiin vuorokauden mittauk-
sen jälkeen.  
 
Kolmas kalibrointi humusveteen 
13 vuorokauden mittauksen jälkeen mittarit kalibroitiin kolmannen kerran. Kalibroinnit tehtiin MS5:n ja 
YSI:n osalta kalibrointiastioissa ja S::CAN:in osalta kalibrointikyvetissä. Kaikkien mittareiden ja muuttujien 
osalta kalibroinneissa käytettiin pelkästään laboratoriovalmisteisia liuoksia ja suspensiota. Kalibroinnit eivät 
onnistuneet, sillä sameusarvot koevedessä olivat MS5:n osalta liian alhaisia ja YSI:n osalta negatiivisia. 
S::CAN:in mittaamat sameusarvot ja nitraattipitoisuudet olivat kalibroinnin jälkeen puolestaan liian korkei-
ta.  
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Neljäs kalibrointi humusveteen 
Hajavalon ja valaistuserojen vaikutusta sameustuloksiin pyrittiin ehkäisemään tekemällä MS5:n ja YSI:n 
neljäs sameuskalibrointi mustalla muovilla sisäpuolelta vuoratussa kalibrointiastiassa. MS5:n ja YSI:n nel-
jännet kalibroinnit tehtiin 14 vuorokautta mittausjakson alusta ja vuorokausi edellisen kalibroinnin jälkeen 
käyttäen laboratoriovalmisteisia liuoksia ja suspensioita. S::CAN:in kalibrointi uusittiin kaksi vuorokautta 
edellisen kalibroinnin jälkeen. S::CAN:in kalibrointitietokantaan oli edellisenä päivänä määritetty kaksi näyt-
teenottopistettä sondin ollessa altaassa. Sen kalibrointi tehtiin syöttämällä kalibrointitietokantaan ko. näyt-
teenottopisteiden laboratorionäytetulokset.  
 
Loput kalibroinnit humusveteen 
Neljännen kalibrointikierroksen jälkeen MS5 kalibroitiin vielä kerran ja S::CAN kahdesti, koska mittareiden 
mittausarvot poikkesivat selvästi näytearvoista. MS5:n kalibrointi tehtiin kalibrointiastiassa laboratorioval-
misteisilla liuoksilla ja suspensiolla. S::CAN:in kalibrointi tehtiin määrittämällä mittarille näytteenottopiste 
(kalibrointipiste) sen ollessa koealtaassa ja syöttämällä näytearvot kalibrointitietokantaan laboratorioana-
lyysien valmistuttua.  

3 LABORATORIOKÄYTTÖTESTIEN TULOKSET  

3.1 Mittaus verkostovedessä, 4 vrk 

3.1.1 Sameus / verkostovesi (MS5, YSI ja S::CAN) 

Kaikkien automaattimittareiden mittaamat sameusarvot olivat mittausjakson alussa lähellä näytteistä labo-
ratoriossa mitattuja arvoja. Näytetulosten perusteella koejärjestelmässä kiertävän veden sameusarvo kas-
voi lievästi (noin 0,6 NTU) mittauksen aikana, mikä saattoi johtua lian irtoamisesta koejärjestelmästä ja 
mittareista tai mikrobiologisesta kasvusta. Sameuden lievä lisääntyminen ei ilmennyt mittareiden mittaus-
arvoista. MS5:n mittausarvot pysyivät koko ajan arvossa 0,1 NTU. S::CAN:in mittaamat sameusarvot pysyi-
vät melko vakaina vaihdellen välillä 0-0,2 NTU. YSI:n mittaamat sameusarvot alkoivat laskea tasaisesti en-
simmäisen vuorokauden jälkeen ja päätyivät negatiivisiksi tasolle -1,4 NTU (kuva 4). Eräs mahdollinen seli-
tys YSI:n mittaamien sameusarvojen laskemiselle on, että sen optisiin ikkunoihin tai puhdistusmekanismiin 
aiemmin pinttynyt lika irtosi, kun mittaria liotettiin ja puhdistusmekanismia käytettiin puhtaassa vedessä. 
 

 
Kuva 4. Automaattisten vedenlaatumittareiden (MS5, YSI ja S::CAN) verkostovedessä  
mittaamat sameusarvot sekä laboratorionäytearvot.  
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3.1.2 Sähkönjohtavuus / verkostovesi (MS5 ja YSI)  

Sekä MS5:n että YSI:n mittaamat sähkönjohtavuusarvot poikkesivat selvästi näytearvoista. Mittariarvot 
eivät kuitenkaan liukuneet mihinkään suuntaan suhteessa näytearvoihin (kuva 5). Tulosten perusteella 
poikkeamat näytearvoista oletettavasti johtuivat kalibrointivirheestä.  

3.1.3 pH / verkostovesi (MS5) 

MS5:n mittaama pH-arvo poikkesi ensimmäisellä näytekerralla lievästi (0,2 yksikköä) näytearvosta. Mittaus-
jakson loppupuolella mittari- ja näytearvot olivat lähellä toisiaan (Kuva 6).  

3.1.4 Nitraatti / verkostovesi (S::CAN) 

S::CAN:in mittaamat nitraattipitoisuudet olivat selvästi alhaisempia kuin näytepitoisuudet ilmeisesti kalib-
rointivirheestä johtuen (Kuva 7). 
 

 
Kuva 5. Automaattisten vedenlaatumittareiden (MS5 ja YSI) verkostovedessä  
mittaamat sähkönjohtavuusarvot sekä laboratorionäytearvot.  
 

 
Kuva 6. Automaattisen MS5-vedenlaatumittarin verkostovedessä mittaamat  
pH-arvot sekä laboratorionäytearvot. 
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 3.2 Mittaus jokivedessä, 23 vrk  

3.2.1 Sameus / jokivesi (MS5, YSI ja S::CAN) 

 
Mittausjakson ensimmäisen vuorokauden aikana MS5:n ja YSI:n mittaamat sameusarvot poikkesivat selväs-
ti ja S::CANin arvot lievästi näytearvoista (kuva 8). Poikkeamat johtuivat vääränlaisen kalibrointisuspension 
(ks. sivu 3) aiheuttamasta kalibrointivirheestä.  
 
Sameuskalibroinnin uusimisen jälkeen kaikkien mittareiden mittausarvot vastasivat melko hyvin ensimmäis-
tä näytearvoa. MS5 poikkesi +9 %, YSI +3 % ja S::CAN -12 % ko. näytearvosta.  
 
 

 
Kuva 7. Automaattisen S::CAN-vedenlaatumittarin verkostovedessä mittaamat  
nitraattipitoisuudet sekä laboratorionäytepitoisuudet. 
 
 

 
Kuva 8. Automaattisten vedenlaatumittareiden (MS5, YSI ja S::CAN) jokivedessä mittaamat sameusarvot 
sekä laboratorionäytearvot. K=uudelleenkalibrointi, M=vedenlaadun muuttaminen. 
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Näytetulosten perusteella jokiveden sameus väheni sedimentaation johdosta ensimmäisen viiden vuoro-
kauden aikana voimakkaasti, arvosta 190 NTU arvoon 101 NTU. Tämän jälkeen sameusarvo vakautui. Kaikki 
automaattimittarit reagoivat sameuden muutokseen, mutta niiden mittausarvot poikkesivat näytearvoista. 
Ensimmäisen 13 vuorokauden aikana ero näytearvoihin oli MS5:llä keskimäärin +16 %, YSI:llä +10 % ja 
S::CAN:lla -22 %. 
              
Yhdeksän vuorokautta mittausjakson alun jälkeen koejärjestelyyn lisättiin jokivettä. Samalla vettä sekoitet-
tiin. Toimenpiteet samensivat vettä ja mittareiden mittausarvoissa tämä näkyi sameusarvon kohoamisena 
22-24 NTU –yksiköllä, eli kaikki mittarit reagoivat muutokseen suurin piirtein samansuuruisella vasteella. Eri 
lähtöarvosta johtuen mittareiden mittaamat sameusarvot kuitenkin erosivat toisistaan. Ennen vedenlaadun 
muutosta mittareiden sameusmittausarvojen välillä oli eroa suurimmillaan noin 30 % ja mittauksen jälkeen 
26 %.  
 
13 vuorokautta mittausjakson alkamisen jälkeen jokivettä samennettiin voimakkaasti lisäämällä siihen sa-
vea. Tällöin veden sameusarvo kohosi tasolta 100 NTU hetkellisesti noin kymmenkertaiseksi. Kaikkien mit-
tareiden vaste sameuden muutokseen oli samaa suuruusluokkaa. Tämän jälkeen sameus väheni sedimen-
taation johdosta seuraavat kymmenen vuorokautta. MS5:n ja YSI:n mittausarvot pysyivät lähellä näytearvo-
ja. MS5:llä poikkeama näytearvoista oli ko. kymmenen vuorokauden aikana keskimäärin +4 % ja YSI:llä -1 %. 
Myös S::CAN:in mittausarvo oli veden samentamisen jälkeen lähellä näytearvoa (-6 %). Tämän jälkeen 
S::CAN:in mittausarvojen ero näytearvoihin nähden kasvoi ja oli kyseisellä 10 vuorokauden jaksolla keski-
määrin -27 % (kuva 8).    
 
20 vuorokautta mittausjakson alun jälkeen koejärjestelyyn lisättiin 8 litraa verkostovettä. Toimenpide oli 
havaittavissa molempien mittareiden mittausarvoissa sameusarvon alenemisena 7-8 NTU-yksiköllä. Sa-
meuden väheneminen ei kuitenkaan näkynyt näytearvoissa.  
 
22 vuorokautta mittausjakson alkamisen jälkeen koeveden laatua muutettiin vaihtamalla 40 litraa jokivettä 
verkostovedeksi. Aamulla ja iltapäivällä otettujen näytteiden perusteella sameusarvon alenema oli 170 
NTU-yksikköä. Mittarit reagoivat eri tavoin sameusarvon muutokseen. MS5:n mittaama muutos oli 144 
NTU-, YSI:n 164 NTU- ja S::CAN:in 82 NTU-yksikköä.  

3.2.2 Sähkönjohtavuus / jokivesi (MS5 ja YSI) 

Mittausjakson ensimmäiset 14 vuorokautta näytteistä mitatut jokiveden sähkönjohtavuusarvot olivat tasol-
la 9,6-11 mS/m. Mittareiden (MS5 ja YSI) mittausarvot olivat tältä osin ensimmäisen 13 vuorokauden ajan 
yhteneväiset näytearvojen kanssa (kuva 9). Suurimmillaan mittariarvon ero näytearvoon oli yhdeksän pro-
senttia. Neljännentoista vuorokauden aikana YSI:n mittausarvot poikkesivat näytearvosta MS5:n arvoja 
enemmän. YSI:n poikkeama näytearvosta oli tällöin -3,3 mS/m (-30 %), kun vastaava poikkeama MS5:llä oli -
1,1 mS/m (-10 %). 13 vuorokautta mittausjakson aloituksen jälkeen vettä samennettiin savella, mikä on 
saattanut vaikuttaa YSI:n sähkönjohtavuuden mittaukseen.  
 
14 vuorokautta mittausjakson aloituksen jälkeen jokiveden sähkönjohtavuus kohosi lähes kaksinkertaiseksi 
nostettaessa pH:ta kidesoodaliuoksella sekä nitraattipitoisuutta nitraattilisäyksellä. Ensimmäinen muutok-
sen jälkeinen näytearvo oli 20 mS/m. MS5 poikkesi näytearvosta -5 % ja YSI -26 %.  
 
15 vuorokautta mittausjakson aloittamisen jälkeen jokiveden sähkönjohtavuus kohotettiin arvoon 120 
mS/m lisäämällä veteen NaCl-liuosta. Molemmat mittarit reagoivat muutokseen (kuva 9). Muutoksen jäl-
keen MS5:n mittausarvot poikkesivat näytearvoista -4 %, eli mittausarvot vastasivat hyvin näytearvoja. 
YSI:n mittausarvojen ero näytearvoihin oli suurempi (-22 %).  
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Kuva 9. Automaattisten vedenlaatumittareiden (MS5 ja YSI) jokivedessä mittaamat sähkönjohtavuusarvot 
sekä laboratorionäytearvot. K=uudelleenkalibrointi, M=vedenlaadun muuttaminen, L=veden lisäys. 
 
20 vuorokautta mittausjakson aloituksen jälkeen koejärjestelyyn lisättiin jokiveden loputtua 8 litraa verkos-
tovettä. Toimenpide oli havaittavissa molempien mittareiden mittausarvoissa sähkönjohtavuuden lievänä 
alenemisena. Muutos ei kuitenkaan näkynyt näytearvoissa (kuva 9).  
 
22 vuorokautta mittausjakson aloituksen jälkeen vedenlaatua muutettiin vaihtamalla 40 litraa jokivettä 
verkostovedeksi. Näytteistä mitattu sähkönjohtavuus laski arvosta 120 mS/m arvoon 77 mS/m. Molempien 
mittareiden mittausarvot laskivat vastaavasti (kuva 9). Muutoksen jälkeen MS5:n mittausarvot poikkesivat 
keskimäärin -4 % ja YSI:n mittausarvot -15 % näytearvoista.  

3.2.3 pH / jokivesi (MS5) 

Mittausjakson ensimmäiset 14 vuorokautta pH-arvo oli näytearvojen perusteella tasolla 7,4-7,7. Tämän 
jälkeen pH:ta kohotettiin lisäämällä jokiveteen kidesoodaliuosta. Lisäys tehtiin kahtena peräkkäisenä päivä-
nä, koska pitoisuus ei kohonnut ensimmäisellä kerralla tarpeeksi. Toimenpiteen johdosta pH-arvo kohosi 
mittaritulosten mukaan hetkellisesti arvoon 8,9, mutta laski veden puskurikyvyn johdosta yhdeksässä tun-
nissa lähelle arvoa 8. Loppumittausjakson ajan pH-arvo oli näytearvojen perusteella välillä 7,9-8,1. Jokive-
den laadun muuttaminen hanavettä lisäämällä 22 vuorokautta mittausjakson aloituksen jälkeen on havait-
tavissa hetkellisenä pH:n kohoamisena. MS5:n pH-anturin mittausarvot vastasivat hyvin näytearvoja. Näyte- 
ja mittariarvojen ero oli suurimmillaan noin 0,1 pH-yksikköä (kuva 10).  

3.2.4  Nitraattipitoisuus / jokivesi (S::CAN) 

Mittausjakson alussa S::CAN-mittarilla mitatut nitraattipitoisuudet olivat noin 90 % näytepitoisuuksia kor-
keampia kalibroinnin epäonnistumisesta johtuen. Tämän johdosta nitraattimittaus kalibroitiin uudelleen 
kaksi vuorokautta mittausjakson aloittamisen jälkeen. S::CAN:in mittaamien nitraattipitoisuuksien ja näyte-
pitoisuuksien välinen ero pieneni kalibroinnin seurauksena, mutta mittaripitoisuudet jäivät edelleen noin 
50 % näytepitoisuuksia korkeammiksi (kuva 11).  
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Kuva 10. Automaattisen MS5-vedenlaatumittarin jokivedessä mittaamat pH-arvot sekä laboratorionäyte-
arvot. M=vedenlaadun muuttaminen, L=veden lisäys. 
                

 
Kuva 11. Automaattisen S::CAN-vedenlaatumittarin jokivedessä mittaamat nitraattipitoisuudet sekä labora-
torionäytepitoisuudet. K=uudelleenkalibrointi, M=vedenlaadun muuttaminen. 
     
Sameuden lisääminen savella 13 vuorokautta mittausjakson aloittamisen jälkeen johti S::CAN:in nitraatti-
mittauksen epäonnistumiseen. Nitraattimittaus alkoi toimia jälleen, kun sameus aleni vedenlaadun manipu-
loinnin seurauksena 22 vuorokautta mittausjakson aloituksen jälkeen.  

3.3 Mittaus humusvedessä, 27 vrk  

3.3.1 Sameus / humusvesi (MS5, YSI ja S::CAN) 

Kalibrointien epäonnistuminen mittausjakson alussa johti liian alhaisiin sameusmittausarvoihin MS5:n ja 
YSI:n osalta sekä liian korkeisiin sameusarvoihin S::CAN:n osalta. Kalibroinnit uusittiin sivulla 3 kuvatulla 
tavalla. Kalibrointien uusimisen jälkeen mittareiden sameusarvot olivat lähellä näytearvoa. Poikkeama oli 
suurimmillaan -0,2 NTU (kuva 12).  
 



11 
 

 

 

 
Kuva 12. Automaattisten vedenlaatumittareiden (MS5, YSI ja S::CAN) humusvedessä mittaamat sameusar-
vot sekä laboratorionäytearvot. K=uudelleenkalibrointi, M=vedenlaadun muuttaminen.  
 
Mittausjakson ensimmäiset seitsemän vuorokautta YSI:n ja S::CAN:in sameusmittausarvot vastasivat pää-
sääntöisesti hyvin tai melko hyvin näytearvoja. S::CAN:in mittausarvoissa oli useita poikkeuksellisen korkei-
ta arvoja, jotka saattoivat johtua esim. ilmakuplien jäämisestä mittausikkunoiden väliin. MS5:n sameusmit-
tausarvot laskivat selvästi liian alhaisiksi heti mittausjakson alun jälkeen ja myös pysyivät selvästi näytearvo-
ja alhaisempina. Suuruusluokaltaan MS5:n arvojen poikkeamat näytearvoista olivat suuruusluokkaa -40 - -
70 % (-1 - -2 NTU).  
 
Seitsemän vuorokautta mittausjakson aloituksen jälkeen humusveden sameusarvo laski näytearvojen pe-
rusteella lievästi alhaisemmaksi. YSI ja S::CAN eivät reagoineet muutokseen. MS5 reagoi sameuden vähe-
nemiseen, mutta sen mittausarvot pysyivät kuitenkin edelleen selvästi näytearvoja alhaisempina.  
 
13 vuorokautta mittausjakson aloituksen jälkeen mittareiden sameusmittaukset kalibroitiin uudelleen kalib-
rointiastioissa ja kalibrointikyvetissä käyttämällä vain laboratoriovalmisteista kalibrointisuspensiota ja ioni-
vaihdettua vettä. Kalibrointi ei onnistunut, sillä MS5:n ja YSI:n sameusarvot jäivät liian alhaisiksi ja S::CAN:in 
arvot olivat liian korkeita. Liian alhaiset arvot saattoivat johtua kalibrointiastioihin heijastuvan hajavalon 
sekä valoa hyvin läpäisevien vaaleiden kalibrointiastioiden ja mustan koealtaan välisen valaistuskontrastin 
vaikutuksesta kalibrointiprosessiin.  
 
Hajavalon vaikutusten huomioimiseksi kalibrointi uusittiin välittömästi siten, että kalibrointiastian sisäpinta 
oli vuorattu mustalla muovilla. MS5:n sameusmittausarvo oli ensimmäisessä kalibroinnin jälkeisessä mitta-
uksessa lähellä näytearvoa (1,7 NTU), mutta tämän jälkeen sen mittausarvot laskivat nollaan. YSI:n sa-
meusmittausarvot pysyivät kalibroinnin jälkeen lähellä näytearvoja (kuva 12). S::CAN:in mittausarvot pysyi-
vät selvästi näytearvoja korkeampina. Tuloserojen johdosta MS5:n sameuskalibrointi uusittiin vielä kerran 
ja S::CAN:in kalibrointi kahdesti.  
 
Kalibroinnin uusiminen kohotti MS5:n sameusmittausarvoja lähemmäs näytearvoja, mutta eroa näytear-
voihin nähden jäi kuitenkin 0,7-0,8 NTU -yksikköä. Patteritehon vaikutusta sameusmittausarvoihin selvitet-
tiin vaihtamalla MS5:n patterit. Vaihtohetkellä patteritehoa oli jäljellä 55 %. Sekä heti kalibroinnin että pat-
tereiden vaihdon jälkeen MS5-mittarin reaaliaikaiset mittaustulokset vastasivat hetkellisesti näytteestä 
analysoituja sameusarvoja, mutta varsinaisessa mittauksessa arvot olivat jälleen laskeneet näytearvoa al-
haisemmiksi.  
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Kummatkin koealtaassa toteutetut S::CAN-mittarin kalibroinnit pienensivät sen mittausarvojen ja näytear-
vojen välisiä eroja. Viimeisen kalibroinnin jälkeen ero oli vain 0,5 NTU.  
 
19 vuorokautta humusvedessä tehtävän mittausjakson aloituksen jälkeen veteen lisättiin savea, jolloin 
näytteistä mitattu sameusarvo kohosi yli 5 NTU-yksikköä (kuva 12). Sekä MS5 että YSI reagoivat sameuden 
lisääntymiseen. Veden samentamisen jälkeen YSI:n sameusmittausarvot olivat lähellä näytearvoja. Eroa oli 
vain 0,2 NTU-yksikköä. MS5:n mittaustulokset jäivät selvästi näytearvoja alhaisemmiksi. Eroa näytetuloksiin 
oli 3,2 NTU-yksikköä. S::CAN ei reagoinut sameuden lisääntymiseen, mikä ilmeisesti johtui S::CAN:iin syötet-
tyjen kalibrointipisteiden vähäisyydestä ja samankaltaisuudesta vedenlaadun suhteen.  

3.3.2 Sähkönjohtavuus / humusvesi (MS5 ja YSI) 

MS5:n osalta sähkönjohtavuuden mittaus humusvedessä ei onnistunut. Mittausjakson ensimmäisen 13 
vuorokauden aikana MS5:n mittausarvot olivat selvästi näytearvoja alhaisempia ja mittausarvojen vaihtelu 
suurta (kuva 13). MS5:n mittausarvot olivat heti kalibroinnin jälkeisissä kahdessa mittauksessa vastanneet 
näytearvoja, mutta laskeneet tämän jälkeen selvästi niitä alhaisemmiksi. MS5:n mittausarvojen keskiarvo 
ko. ajalla oli 1,4 mS/m ja näytearvojen keskiarvo 5,0 mS/m. YSI:n mittausarvot vastasivat näytearvoja kysei-
sellä jaksolla.   
 
13 vuorokautta humusvedessä tehtävän mittausjakson aloituksen jälkeen mittarit kalibroitiin uudelleen. 
Kalibroinnin jälkeen sekä MS5:n että YSI:n sähkönjohtavuusmittausarvot olivat aluksi vakaita ja lähellä näy-
tearvoja. Vajaan vuorokauden kuluttua MS5:n mittausarvot kuitenkin laskivat näytearvoja alhaisemmiksi ja 
muuttuivat vaihteleviksi. MS5:n toiminta jatkui vastaavanlaisena kaksi vuorokautta, jonka jälkeen sen mit-
tausarvot vakautuivat jälleen lähelle näytearvoja. YSI:n mittausarvot vastasivat hyvin näytearvoja kyseisenä 
ajanjaksona.    
 
19 vuorokautta mittausjakson alun jälkeen humusveden sähkönjohtavuus kohosi noin kolminkertaiseksi 
sameuden, pH:n ja nitraattipitoisuuden manipulointitoimenpiteiden seurauksena. Vedenlaadun muuttami-
sen jälkeen MS5:n sähkönjohtavuuden mittausarvot muuttuivat jälleen vaihteleviksi, mutta vastasivat kui-
tenkin hyvin hetkellisiä näytearvoja (kuva 13). YSI:n mittausarvot olivat lievästi (7-12 %) näytearvoja korke-
ampia.  
 

 
Kuva 13. Automaattisten vedenlaatumittareiden (MS5 ja YSI) humusvedessä mittaamat sähkönjohtavuusar-
vot sekä laboratorionäytearvot. K=uudelleenkalibrointi, M=vedenlaadun muuttaminen, L=veden lisäys. 
       



13 
 

 

3.3.3 pH / humusvesi (MS5) 

MS5:n pH-mittausarvot olivat koko humusvedessä toteutetun mittausjakson ajan lievästi näytearvoja alhai-
sempia. Ero oli keskimäärin 0,18 pH-yksikköä. pH-anturi reagoi myös humusveden lisäämisiin koejärjeste-
lyyn, mikä näkyi mittaustuloksissa pH:n lievinä, mutta äkillisinä alenemisina (kuva 14).  
 
19 vuorokautta mittausjakson aloittamisen jälkeen pH-arvoa laskettiin lisäämällä koeveteen laimennettua 
rikkihappoa. Ensimmäisen rikkihappolisäyksen jälkeen pH laski liian alas, minkä johdosta veteen lisättiin 
kidesoodaliuosta. Tämän jälkeen pH:ta laskettiin jälleen rikkihapolla. Mittarituloksissa pH:n säätäminen 
ilmenee pH:n äkillisenä kohoamisena arvoon 7,7 sekä tämän jälkeen laskuna arvoon 5,7 (kuva 14).  
 
MS5:n pH-mittausarvojen muutokset seurasivat hyvin näytearvojen muutoksia. Myös pH:n muutostoimen-
piteet olivat mittaustuloksissa selkeästi havaittavissa (kuva 14).  

3.3.4 Nitraattipitoisuus / humusvesi (S::CAN) 

Humusvedessä toteutetun mittausjakson alussa S::CAN:in mittaamat nitraattipitoisuudet olivat kalibroinnin 
epäonnistumisesta johtuen keskimäärin yli seitsenkertaisia näytepitoisuuksiin verrattuna. Nitraattimittauk-
sen uudelleenkalibroinnin seurauksena noin vuorokausi mittausjakson alun jälkeen mitatut pitoisuudet 
lähenivät selvästi näytepitoisuuksia. Uudelleenkalibroinnin jälkeen S::CAN:in mittausarvot olivat kuitenkin 
vielä 0,7 mg/l (+ 60 %) näytearvoja suuremmat. 
 
13 vuorokautta humusvedessä toteutetun mittausjakson aloittamisen jälkeen mittarit kalibroitiin seuraavan 
kerran. Edellisessä kalibroinnissa toinen kalibrointipisteistä oli tallennettu mittarin ollessa altaassa. Uusin-
takalibroinnin tarkoitus oli kalibroida mittarit kalibrointiastioita ja laboratoriovalmisteisia tunnettuja sus-
pensioita ja liuoksia käyttäen. Uusintakalibrointi ei nitraatin osalta onnistunut, sillä kalibroinnin jälkeen 
S::CAN:in mittaamat nitraattipitoisuudet olivat yli kymmenkertaisia näytepitoisuuteen verrattuna.   
 

 
Kuva 14. Automaattisen MS5-vedenlaatumittarin humusvedessä mittaamat pH-arvot sekä laborato-
rionäytearvot. K=uudelleenkalibrointi, M=vedenlaadun muuttaminen, L=veden lisäys. 
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Kuva 15. Automaattisen S::CAN-vedenlaatumittarin humusvedessä mittaamat nitraattipitoisuudet sekä 
laboratorionäytepitoisuudet. K=uudelleenkalibrointi, M=vedenlaadun muuttaminen. 
 
Kalibroinnin epäonnistumisen johdosta S::CAN:in kalibroimisesta mittauskyvetissä laboratoriovalmisteisilla 
kalibrointiliuoksilla luovuttiin. S::CAN kalibroitiin mittausjakson aikana vielä kaksi kertaa. Nämä kalibroinnit 
tehtiin ottamalla kalibrointinäytteet mittarin ollessa koealtaassa. Näytteistä laboratoriossa mitatut näytear-
vot syötettiin sondin kalibrointitietokantaan tulosten valmistuttua, jonka jälkeen mittari kalibroitiin. Nitraa-
tin osalta S::CAN:in mittaamat pitoisuudet lähenivät näytepitoisuuksia molemmilla viimeisistä kalibrointi-
kerroista. Kalibrointien jälkeen S::CAN:in mittaamat nitraattipitoisuudet olivat keskimäärin 0,4 mg/l (-36 %) 
näytepitoisuuksia alhaisempia.  
 
19 vuorokautta mittausjakson aloittamisen jälkeen humusveden nitraattipitoisuus nostettiin noin 2,5-
kertaiseksi nitraattilisäyksellä. S::CAN:in nitraattimittaus reagoi pitoisuusmuutokseen vain heikosti (kuva 
15). Tämä ilmeisesti johtui S::CAN:lle määritettyjen kalibrointipisteiden vähäisyydestä ja samankaltaisuu-
desta vedenlaadun suhteen.  

3.4 Sameusantureiden puhtaanapito  

Mittausjaksojen aikana koejärjestelmän ja mittareiden pinnoille kertyi vedestä laskeutuvaa kiintoainetta 
(kuva 16) sekä kasvoi mikrobiologista kasvustoa. Mittareiden puhdistusjärjestelmät kuitenkin pitivät optis-
ten mittausikkunoiden pinnat silmämääräisesti puhtaina (kuvat 17-19).   

3.5 Arvioitu huoltoväli mittauksessa 

MS5:n virrankulutus oli kokeen aikana selvästi YSI:n virrankulutusta suurempaa, mikä ilmeni MS5:n patteri-
tehon melko nopeana laskuna YSI:n patteritehon alenemaan nähden. MS5:n patteriteho laski keskimäärin 
1,9 % vuorokaudessa. Mikäli testissä havaittu MS5:n virrankulutus on mittarityypille ominainen, niin sen 
voidaan olettaa toimivan huonelämpötilaa vastaavissa lämpötiloissa ilman patterinvaihtoa noin 30 vuoro-
kautta. Toiminta-aika alhaisissa lämpötiloissa on oletettavasti lyhyempi.   
 
S::CAN:in virrankulutusta ei kokeessa tarkkailtu, sillä S:CAN:issa käyttövoimana oli verkkovirrasta muunnet-
tu 12 voltin tasavirta. 

3.6 Säilytyksen vaikutus näytteiden nitraattipitoisuuksiin  

Näytteiden pidempi säilytysaika ennen kestävöintiä ei muuttanut niiden nitraattipitoisuutta. Analysoiduissa 
13 näyteparissa heti ja viiveellä kestävöityjen näytteiden pitoisuusero oli suurimmillaan viisi prosenttia, 
mikä alittaa mittausepävarmuuden (± 10 %) kyseisillä pitoisuuksilla. Mitattu nitraattipitoisuus ei myöskään 
ollut järjestelmällisesti suurempi kummassakaan näyteryhmässä (heti vs. viiveellä kestävöitäviksi toimitetut 
näytteet) (liite 1).   
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Kuva 16. Jokivedestä kertyi mittareiden pinnoille savea.  
 

 
Kuva 17. MS5:n sameusanturin pää ja mekaaninen pyyhin.  
 

 
Kuva 18. YSI:n sameusanturin pää ja mekaaninen pyyhin.  
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Kuva 19. S::CAN:in mittausväli. Näkyvissä on toinen optinen  
mittausikkuna sekä toinen kahdesta puhdistuspaineilma-aukosta  

4  YHTEENVETO LABORATORIOKÄYTTÖKOKEISTA  

4.1 Sameus (MS5, YSI ja S::CAN) 

Verkostovedessä MS5:n ja S::CAN:in mittaamat sameusarvot olivat lähellä näytearvoja. Mittarit eivät kui-
tenkaan reagoineet koeveden lievään samentumiseen. YSI:n mittaamat sameusarvot alkoivat laskea tasai-
sesti mittausjakson alun jälkeen ja päätyivät negatiivisiksi. Syy YSI:n mittaamien sameusarvojen laskemiselle 
negatiivisiksi ei ole tiedossa. Eräs mahdollinen selitys on, että sen optisiin ikkunoihin tai puhdistusmekanis-
miin oli aiemmin pinttynyt likaa joka irtosi, kun mittaria liotettiin ja puhdistusmekanismia käytettiin puh-
taassa vedessä. 
 
Jokivedessä toteutetun mittausjakson alussa sameusmittauksen kalibrointi epäonnistui vääränlaisesta ka-
librointisuspensiosta johtuen. Uusintakalibroinnin jälkeen MS5:n ja YSI:n mittaamat sameusarvot olivat 
lievästi näytearvoja korkeammat ja S::CAN:in arvot näytearvoja alhaisemmat. Kaikki mittarit reagoivat koe-
veden samentamisiin samaa suuruusluokkaa olevilla vasteilla. Viimeisen ja voimakkaimman samentamisen 
jälkeen MS5:n ja YSI:n mittausarvot vastasivat hyvin näytearvoja. S::CAN:in mittausarvot poikkesivat näy-
tearvoista koko mittausjakson ajan eniten ja olivat uusintakalibroinnin jälkeen pääsääntöisesti niitä selvästi 
alhaisemmat.  
 
Humusvedessä sameuskalibrointi jouduttiin uusimaan monta kertaa näytearvoista selvästi poikkeavista 
mittausarvoista johtuen. MS5:n ja S::CAN:in osalta sameusmittaus humusvedessä ei onnistunut. MS5:n 
sameuskalibroinnin yhteydessä mittari vaikutti kalibroituvan hyvin ja mittausarvot olivat ensimmäisissä 
kalibroinnin jälkeisissä mittauksissa ja on line –mittauksissa lähellä näytearvoja. MS5:n sameusmittausarvot 
kuitenkin toistuvasti laskivat pian mittauksen aloittamisen jälkeen selvästi näytearvoja alhaisemmiksi. 
S::CAN:in osalta mittauskyvetissä laboratoriovalmisteisilla suspensioilla tehdyt sameuskalibroinnit eivät 
onnistuneet. Allasvedellä mittausympäristössä tehdyn kalibroinnin jälkeen S::CAN:in mittaamat sameusar-
vot olivat melko lähellä näytearvoja, mutta mittari ei reagoinut sameuden voimakkaaseen lisäämiseen. 
YSI:n mittaamat sameusarvot vastasivat näytearvoja suurimman osan mittausjaksoa.   
 
Muihin automaattimittareihin verrattuna S::CAN:in mittaamissa sameusarvoissa oli runsaimmin poikkeavia  
mittausarvoja ja poikkeamat olivat suurempia. Poikkeavia arvoja voivat aiheuttaa ainakin S::CAN:in mittaus-
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ikkunoiden väliin osuvat ilmakuplat, joita tulee puhdistusjärjestelmän ilma-aukoista vielä jonkin aikaa puh-
distustoiminnan päättymisen jälkeenkin. YSI:n osalta poikkeavien arvojen esiintymistä on voinut vähentää 
käytössä ollut datan suodatusjärjestelmä.  
 
S::CAN:in sameusmittaustulokset poikkesivat näytetuloksista enemmän kuin muiden mittareiden tulokset. 
Suurempi poikkeavuus selittyy mittarin toiminnan erolla muihin testattuihin mittareihin nähden. S::CAN:in 
kalibroiminen ennen mittausta laboratoriovalmisteisilla suspensioilla ja liuoksilla ei onnistu, vaan tyypillises-
ti se ”sovitetaan” mittauspaikalla vallitsevaan vedenlaatuun paikalleen asennuksen jälkeen. Tämä tehdään 
vaihtelevissa vedenlaatuolosuhteissa useaan kertaan toistetun näytteenoton ja näytteenottohetkillä tallen-
nettujen spektrien avulla. Kokeessa käytetty S::CAN-malli ei myöskään ollut ominaisuuksiensa osalta suun-
niteltu käytettäväksi kirkkaassa (< 5 NTU) vedessä.   
 
Mittarit havaitsivat pääsääntöisesti hyvin voimakkaat muutokset veden sameudessa. Poikkeuksena oli 
S:CAN:in mittausjakso humusvedessä. Tällöin sen kalibrointitietokannassa ei ilmeisesti ollut riittävästi näy-
teinformaatiota erilaisista vedenlaatutilanteista. Kaikkien mittareiden osalta lievät vähittäiset sameusmuu-
tokset eivät osin myöskään olleet havaittavissa mittausarvoista.  

4.2 Sähkönjohtavuus (MS5 ja YSI) 

Verkostovedessä mittausarvot eivät vastanneet näytearvoja epäonnistuneista kalibroinneista johtuen. Ka-
librointien epäonnistuminen saattoi johtua sähkönjohtavuudeltaan liian alhaisen kalibrointiliuoksen käytös-
tä. Mittausarvot pysyivät kuitenkin samalla tasolla eikä niiden suhde näytearvoihin muuttunut.   
 
Jokivedessä molempien sähkönjohtavuutta mittaavien mittareiden (MS5 ja YSI) mittausarvot vastasivat 
aluksi hyvin näytearvoja. Mittausjakson loppupuolella YSI:n mittausarvot poikkesivat näytearvoista enem-
män kuin MS5:n arvot. Molemmat mittarit reagoivat sähkönjohtavuuden muutoksiin, joskin sähkönjohta-
vuuden kohotessa voimakkaimmin jäi YSI:n vaste liian alhaiseksi.    
 
Humusvedessä MS5:n mittausarvot olivat pääosin voimakkaasti vaihtelevia ja mittausjakson alussa myös 
selvästi näytearvoja alhaisempia. Mittausjakson loppupuolella koeveden sähkönjohtavuuden lisäämisen 
jälkeen MS5:n mittausarvot vastasivat hyvin näytearvoja, mutta olivat edelleen vaihtelevia. Kalibrointien 
jälkeen MS5:n mittausarvot olivat vakaita, mutta muuttuivat melko pian vaihteleviksi. YSI:n mittausarvot 
vastasivat hyvin näytearvoja mittausjakson alussa, mutta olivat jakson lopussa sähkönjohtavuuden nosta-
misen jälkeen lievästi näytearvoja korkeampia.  

4.3 pH (MS5) 

Mittausarvot vastasivat hyvin näytearvoja verkosto- ja jokivedessä sekä melko hyvin humusvedessä. Mita-
tut pH-arvot olivat humusvedessä lievästi näytearvoja alhaisempia. pH-anturi myös reagoi hyvin koeveden 
pH:n muutoksiin. pH-elektrodin mukautuminen näyteveteen kestää joitakin tunteja, minkä johdosta mita-
tut pH-arvot olivat välittömästi mittausjakson alussa hieman liian alhaisia.   

4.4 Nitraatti (S::CAN) 

Verkostovedessä toteutetulla mittausjaksolla S::CAN:in mittaamat nitraattipitoisuudet olivat selvästi näyte-
pitoisuuksia alhaisempia. Nitraattipitoisuuksien poikkeama oletettavasti johtui väärän kalibrointitavan ai-
heuttamasta kalibroinnin epäonnistumisesta. Verkostovedellä tehdyllä mittausjaksolla kalibrointi tehtiin 
vedenlaatumuuttuja kerrallaan laboratoriovalmisteisilla suspensioilla ja liuoksilla. Tämä kalibrointitapa ei 
sovellu S::CAN-mittareille.  
 
Jokivedessä toteutetulla mittausjaksolla S::CAN:in nitraattikalibrointi jouduttiin uusimaan, koska mitatut 
pitoisuudet olivat selvästi näytepitoisuuksia korkeampia. Uusiminen paransi tilannetta, mutta sen jälkeen-
kin mittarin mittaamat nitraattipitoisuudet jäivät näytepitoisuuksia korkeammiksi. Voimakas sameuden 
lisääntyminen johti nitraattimittauksen epäonnistumiseen. Veden kirkastumisen myötä nitraattimittaus 
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alkoi jälleen toimia, jolloin mitatut pitoisuudet olivat lievästi näytepitoisuuksia alhaisempia. Jokivedessä 
S:CAN:in vaste koeveden nitraattipitoisuuden nostamiseen oli lähellä oikeaa.   
 
Humusvedessä toteutetulla mittausjaksolla S::CAN:in kalibrointi uusittiin monta kertaa. Parhaiten onnistui-
vat kalibroinnit, jotka tehtiin koevedellä koealtaassa. Mittauskyvetissä laboratoriovalmisteisilla liuoksilla 
tehdyt kalibroinnit epäonnistuivat. Viimeisimmän koealtaassa toteutetun kalibroinnin jälkeen mitatut nit-
raattipitoisuudet olivat lähimpänä näytepitoisuuksia. S::CAN kuitenkin reagoi vain heikosti koeveden nit-
raattipitoisuuden nostamiseen, mikä ilmeisesti johtui kalibrointipisteiden vähäisestä määrästä ja samankal-
taisuudesta vedenlaadun suhteen.   

4.5 Kalibroinnit  

Kokeessa tulivat selvästi esille mittareiden erilaiset vaatimukset kalibroinnin suhteen. MS5 ja YSI voidaan 
ennen käyttöä kalibroida kalibrointiastioissa vedenlaatumuuttuja kerrallaan laboratoriovalmisteisilla sus-
pensioilla ja liuoksilla. S::CAN:in kalibrointi tällä tavoin ei onnistu, vaan se tyypillisesti kalibroidaan näytetu-
losten ja näytteenoton yhteydessä kalibrointitietokantaan tallennettujen spektrien perusteella. Parhaiten 
S::CAN:in kalibrointi onnistuu mittarin asennuksen jälkeen mittauspaikalla otettujen näytteiden avulla. 
S::CAN:in onnistunut kalibrointi vaatii useita erilaisissa vedenlaatutilanteissa otettuja kalibrointinäytteitä.  

4.6 Säilytyksen vaikutus näytteiden nitraattipitoisuuteen 

Normaalikäytäntöjen mukainen vesinäytteiden säilytys ennen niiden kestävöintiä ja analysointia laboratori-
ossa ei oleellisesti muuta niiden nitraattipitoisuuksia.  
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OSA 2, JATKUVATOIMISTEN AUTOMAATTIMITTAREIDEN KÄYTTÖKOKEET LUON-

NONVESILAMMESSA KESÄ-LOKAKUUSSA 2014 

1 YLEISTÄ 

 
Jatkuvatoimisten Hydrolab MS5 ja YSI 6920 V2 -vedenlaatumittareiden toimintaa seurattiin käyttötestein 
Maskussa sijaitsevassa luonnonvesilammessa kesä-lokakuussa 2014.  
 
Testit olivat osa Pyhäjärvi-instituutin vetämää ja vuosina 2012-2014 toteutettavaa ”Luotettavat tulokset 
vesistöjen kuormituksen vähentämisessä ja seurannassa” –hanketta. Hankkeen päärahoitus tulee Varsinais-
Suomen liiton kautta EAKR-varoista. Hankkeen muut rahoittajat ovat Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdis-
tys ry, Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy, Nordkalk Oy Ab sekä Pyhäjärvi-instituutti / Pyhäjär-
ven suojeluohjelma.  
 
Luonnonvesilammessa tehtyjen testien lisäksi hanke testasi alkuvuonna 2014 Hydrolab MS5, YSI 6920 V2 ja 
S::CAN nitro::lyser –mittareita laboratorio-olosuhteissa.  

2 LUONNONVESILAMPITESTIN AINEISTO JA MENETELMÄT 

2.1 Mittausympäristö 

Mittauspaikkana oli Maskun Linnavuoren Eräkeskuksen viereen kaivettu matala noin 0,5 hehtaarin laajui-
nen luonnonvesilampi. Lammen vesi on melko sameaa, melko kiintoainepitoista ja lievästi humusvaikutteis-
ta. Kokonaisfosforipitoisuus on rehevälle ja kokonaistyppipitoisuus lievästi rehevälle vesialueelle ominai-
nen. Lampeen ei laske ojia. 

2.2 Koejärjestely 

Hydrolab MS5 ja YSI 6920 V2 -mittarit ankkuroitiin kellumaan kohojen avulla vaakasuoraan asentoon lam-
men keskelle noin 30 cm:n syvyyteen (kuva 1). Kokonaissyvyys havaintopaikalla on noin 1,3 metriä.  
 
Molemmat jatkuvatoimiset mittarit mittasivat 23.6.-2.10.2014 välisenä aikana veden sameus- ja sähkönjoh-
tavuusarvot kerran tunnissa. Lisäksi MS5 mittasi samanaikaisesti pH-arvot. Mittarit huollettiin 1-2 viikon 
välein. Huoltoon kuului puhdistus harjalla ja saippuavedellä, mittaustietojen purku tietokoneelle sekä tar- 
 

 
Kuva 1. Jatkuvatoiminen Hydrolab MS5-vedenlaatumittari mittauspaikalla.  
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vittaessa pattereiden vaihto ja kalibrointi. Vedestä otettiin huoltokäyntien yhteydessä laboratorioanalyyse-
jä varten näytteet.  
 

2.3 Kalibroinnit 

Kalibroinnit uusittiin tarvittaessa. Sameuskalibroinnit tehtiin ionivaihdetulla vedellä ja formatsiini-
sameusvakiosuspensiosta (Hach) sameuteen 10 NTU laimennetulla kalibrointisuspensiolla. Sähkönjohta-
vuuden kalibroinnissa käytettiin 0,001 molaarista KCl-liuosta, jonka sähkönjohtavuus oli 14,7 mS/m. MS5:n 
pH-anturi kalibroitiin pH-puskureilla 7 ja 9 ja kerran kolmen pisteen kalibroinnin johdosta myös pH-
puskurilla 4.  
 

2.4 Sameusmittausvertailun tunnusluvut  

23.6.-9.9. otetuista näytteistä (9 kpl) mitattujen sameusarvojen keskiarvoa verrataan automaattisten mitta-
reiden kyseisellä jaksolla mittaamien sameusarvojen keskiarvoihin. Vertailukelpoisuuden vuoksi mittarei-
den keskimääräiset sameusarvot on laskettu vain havaintovuorokausien klo 14-16 välisiin ajanjaksoihin 
sisältyvien havaintojen keskiarvoina. Syynä tähän on mittareiden mittaamissa sameusarvoissa erityisesti 
loppukesästä havaittu melko voimakas ja säännönmukainen vuorokaudenajasta riippuva vaihtelu. Myös 
valtaosa vertailunäytteistä on otettu iltapäivällä. Mittarihavaintojen lukumääräksi jää tällöin MS5:lle 198 ja 
YSI:lle 202 sameusmittausarvoa.  
 
YSI:n tunnuslukujen laskennassa on käytetty osin korjattua sameusmittausaineistoa. Mittauksen alussa 
23.6. tapahtuneen selvän kalibrointivirheen vaikutus ajanjakson 23.-30.6. sameusmittausarvoihin on korjat-
tu lisäämällä ko. ajanjakson mittausarvoihin jakson alussa mitatun mittausarvon ja näytearvon erotus. Li-
säksi optisten mittausikkunoiden likaantumisen johdosta virheelliset mittausdatat ajanjaksoilta 12.-15.7.  ja 
9.9.-2.10. on jätetty tarkastelussa huomioimatta.  
 

2.5 Sähkönjohtavuusmittausvertailun tunnusluvut 

Koska sondin likaantumisella tai vuorokaudenajalla ei havaittu olevan merkittäviä vaikutuksia sähkönjohta-
vuuden mittausarvoihin, verrataan MS5:n ja YSI:n jakson 23.6.-2.10. kaikkien mittausarvojen keskiarvoja 
lammikosta otetuista näytteistä (n=10) mitattujen sähkönjohtavuusarvojen keskiarvoon.   
 
YSI:n osalta myös sähkönjohtavuuden tarkastelussa käytetään osin korjattua mittausaineistoa, jossa 15.7. 
tehdyn lievästi virheellisen ja sinänsä tarpeettoman kalibroinnin vaikutus on korjattu 15.7.-6.8. väliseen 
havaintoaineistoon. Kyseisen aikavälin havainnot on kerrottu korjauskertoimella (=0,88). Korjauskerroin on 
laskettu virheellisen aikavälin näytehavaintojen (n=3) ja samanaikaisten mittausarvojen suhteellisten poik-
keamien keskiarvona. Lisäksi YSI:n osalta keskiarvon laskennassa jätetään huomioimatta systemaattisesti 
virheellinen aineisto aikaväliltä 1.9.-7.9..   

3 LUONNONVESILAMPITESTIEN TULOKSET 

3.1 Sameusmittaus  

Näytearvoihin verrattuna MS5:n mittaamat sameusarvot olivat selvästi liian alhaisia. Keskimääräisen näyte- 
ja mittariarvon välinen ero oli 23 prosenttia. MS5:n sameusmittausarvot tyypillisesti joko suoraan kalibroi-
tuivat tai laskivat pian kalibroinnin jälkeen liian alhaisiksi. MS5:n mittaamat sameusarvojen muutokset kui-
tenkin vastasivat hyvin sekä YSI:n mittausarvojen että näytearvojen muutoksia (kuva 2). 
 
YSI:n mittaamat sameusarvot vastasivat hyvin näytearvoja. YSI:n sameusmittausarvojen keskiarvo oli 3 pro-
senttia näytekeskiarvoa alhaisempi.  
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Kuva 2. Automaattisten MS5 ja YSI -vedenlaatumittareiden luonnonvedessä mittaamat sameusarvot (ku-
vassa YSI:n osalta korjaamaton data) sekä näytearvot. 

 

Tulosten perusteella molemmat mittarit reagoivat hyvin vedenlaadun muutoksiin. Loppukesästä sameusar-
voissa myös esiintyi säännönmukaista vuorokaudenajasta riippuvaa vaihtelua, mikä ilmeni hyvin molempien 
mittareiden mittausaineistoissa.  
 

3.2 Huomioitavaa YSI:n sameusmittausaineistosta  

Aloitettaessa mittausjaksoa 23.6. YSI:n sameuden kalibroinnissa oli ongelmia, sillä sameusarvoja oli vaikea 
saada vakiintumaan ja mittausarvot olivat toisinaan jopa negatiivisia. Epäonnistuneen kalibroinnin seurauk-
sena YSI:n korjaamattomat sameusmittausarvot olivat mittausjakson alussa (23.-30.6.) noin 50 prosenttia 
näytearvoja alhaisemmat.  
 
YSI:n sameusmittauksen kalibrointi onnistui toisesta kalibrointikerrasta (30.6.) alkaen, kun kalibrointi tehtiin 
aiemmasta poiketen pitämällä antureiden suojus kalibroinnin aikana paikallaan sekä käyttämällä tumma-
pohjaista kalibrointiastiaa. Ensimmäisen sameuskalibroinnin epäonnistuminen ilmeisesti johtui vaalean 
kalibrointiastian mittausta häiritsevästä vaikutuksesta.  
 
Puhdistusvälin pidentäminen kahteen viikkoon tai pidemmäksi johti YSI:n optisten ikkunoiden likaantumi-
seen ja siitä aiheutuviin virheellisen korkeisiin sameusarvoihin. Mittariarvot olivat pidempien puhdistusväli-
en lopuilla keskimäärin 140 % näytearvoja suuremmat (vaihteluväli 26 – 255 %). MS5:n mittausaineistossa 
ei havaittu vastaavaa likaantumisesta johtuvaa sameusmittausarvojen voimakasta kohoamista. MS5:n sa-
meusmittausarvoilla suhteessa näytearvoihin oli päinvastoin taipumus laskea puhdistusvälin kuluessa.  
 
Tulosten perusteella YSI:n sameusanturi on kesäaikana puhdistettava vähintään viikoittain, jotta optisten 
ikkunoiden likaantumisen vaikutus sameusmittausarvoihin pysyy vähäisenä. Tutkimuksessa havaittiin kerta-
luontoisesti ilmeisesti likaantumisesta johtuvaa sameusmittausarvojen voimakasta kohoamista jo viikonkin 
puhdistusvälillä. Käytännössä alle viikon pituinen huolto- ja puhdistusväli ei kustannussyistä kuitenkaan 
useinkaan liene mahdollinen. Sameusmittausaineistoa on puhdistusvälin pituudesta riippumatta tarkastel-
tava mahdollisten likaantumisen aiheuttamien vaikutusten havaitsemiseksi ja niiden huomioimiseksi mitta-
usaineistoa käsitellessä ja tulkittaessa.  
 

3.3 Sähkönjohtavuusmittaus  

Sekä MS5:n että YSI:n osalta sähkönjohtavuuden mittausarvot vastasivat pääsääntöisesti hyvin näytearvoja 
(kuva 3). MS5:n mittausarvojen keskiarvo poikkesi kaksi prosenttia ja YSI:n keskiarvo yhden prosentin näy-
tearvojen keskiarvosta. YSI:n osalta vertailussa käytettiin kappaleessa 2.5 mainituilta osin korjattua havain-
toaineistoa.  
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YSI:n sähkönjohtavuuden mittausaineistoon aiheuttivat virheitä 15.7. tapahtunut lievä kalibrointivirhe sekä 
1.-7.9. esiintynyt mittausvirhe.  
 
15.7. tapahtunut kalibrointivirhe kohotti YSI:n mittaamat sähkönjohtavuusarvot 14 prosenttia liian korkeiksi  
15.7.-6.8. välisenä aikana. Mittausarvot vastasivat jälleen näytearvoja kalibroinnin uusimisen jälkeen.  
 
1.-7.9. esiintyneen mittausvirheen johdosta YSI:n mittaamat sähkönjohtavuusarvot olivat kyseisellä ajalla 
liian alhaisia. Mittausarvot olivat näytearvoon nähden alhaisimmillaan (-14 %) 1.9. ja kohosivat vähitellen 
ilman toimenpiteitä oikealle tasolle 7.9. mennessä.  
 
Ennen edellä mainitun mittausvirheen esiintymistä mittarit olivat olleet viisi vuorokautta poissa vedestä 
laboratoriossa tehtyjen huoltotoimenpiteiden johdosta. Tänä aikana YSI:n mittausanturit säilytettiin kuivina 
ja MS5:n anturit pH-elekrodin kuivumisen ehkäisemiseksi hanavedessä. Huoltotoimenpiteiden yhteydessä 
mittarit puhdistettiin ja niiden patterit vaihdettiin. Sähkönjohtavuuden mittausta ei kalibroitu, sillä niiden 
osalta mittarit olivat toimineet ennen vedestä nostoa virheettömästi.  
 
Mittausvirhe voi liittyä YSI-mittarin sähkönjohtavuusanturin säilytyksen aikaiseen kuivumiseen. Virheen 
aiheuttaja ei kuitenkaan varmuudella ole tiedossa. Mittareiden säilytystapaa tulee kuitenkin tarkastella, 
mikäli kuivana säilytyksen havaitaan yleisemmin vaikuttavan sähkönjohtavuuden mittaustuloksiin.  
 
 

 
Kuva 3. Automaattisten MS5 ja YSI -vedenlaatumittareiden luonnonvedessä mittaamat sähkönjohtavuusar-
vot (YSI:n osalta korjaamaton data) sekä näytearvot. 
 

3.4 pH-mittaus (vain MS5) 

MS5:n pH-mittausarvot pysyivät toistetuista kalibroinneista huolimatta näytearvoihin nähden selvästi liian 
alhaisina (kuva 4). Tämän johdosta pH-anturi elvytettiin 1.9.. Anturin elvyttämisen jälkeen mittariarvot vas-
tasivat vajaan viikon ajan näytearvoja. Tämän jälkeen MS5:n pH-mittausarvot laskivat lievästi näytearvoja 
alhaisemmiksi. Mittausjakson loppupuolella elvyttämisen jälkeen pH-mittausarvojen ero näytearvoihin oli 
0,1-0,2 yksikköä. 
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Kuva 4. Automaattisen MS5-vedenlaatumittarin luonnonvedessä mittaamat pH-arvot sekä näytearvot. 

4  JOHTOPÄÄTÖKSET LABORATORIOSSA JA LUONNONVESILAMMESSA TEHDYISTÄ TESTEISTÄ 

 
Tutkimus osoittaa, että automaattisilla mittareilla voidaan saada tarkkaa tietoa vedenlaadusta sekä havaita 
vedenlaadussa tapahtuvia muutoksia. Tutkimus myös osoitti, että mittauksissa voi esiintyä ongelmia, joiden 
johdosta mittaukset saattavat myös joiltain osin epäonnistua. 
 
Ongelmien ennaltaehkäisy, ratkaisut ja paikkansapitävien mittausaineistojen saaminen edellyttävät käyttö-
kokemuksen myötä syntyvää mittareiden toiminnan tuntemusta sekä oikein toteutettuja kalibrointeja.  
 
Automaattisten vedenlaatumittareiden toiminnan oikeellisuuden seuraamisessa laboratoriossa analysoita-
vat vertailunäytteet ovat tarpeellisia. Mikäli mittaritulosten havaitaan poikkeavan näytetuloksista, voidaan 
mittari kalibroida tai saatuja mittarituloksia näytetulosten perusteella jälkikäteen korjata, mikäli poik-
keamat ovat systemaattisia.  
 
Automaattisessa vedenlaadun seurannassa seurantajakson pituus ja veden luonne määrittävät tehtävään 
soveltuvan mittarityypin. Laboratorio- ja luonnonvesilammessa tehdyissä testeissä käytetyistä automaatti-
mittareista Hydrolab MS5:ttä ja YSI 6920 V:tä voi käyttää sekä lyhyt- että pitkäaikaiseen mittaamiseen. La-
boratoriotesteissä käytetyn S::CAN nitro::lyser-mittarin käyttö ei vaativammasta kalibroinnista johtuen ole 
mielekästä lyhytaikaisessa seurannassa, vaan se soveltuu paremmin pidempiaikaiseen seurantaan va-
kionäytepaikalla.  
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Liite 1. 
Rinnakkain otettujen nitraattinäytteiden analyysitulokset. Allas = toimitettu heti kestävöitäväksi, VNO3 = 
toimitettu kestävöitäväksi / analysoitavaksi seuraavana päivänä tai viikonlopun jälkeen.  
 

  Allas VNO3 ero 

NäytePvm mg/l mg/l % 

3.3.2014 5,2 5,2 0 % 

4.3.2014 5,0 5,0 0 % 

5.3.2014 5,0 5,1 2 % 

6.3.2014 5,1 5,1 0 % 

7.3.2014 5,1 5,3* 4 % 

10.3.2014 5,5 5,3 -4 % 

11.3.2014 5,4 5,3 -2 % 

12.3.2014 5,4 5,4 0 % 

13.3.2014 48 48 0 % 

14.3.2014 49 48* -2 % 

17.3.2014 50 51 2 % 

18.3.2014 52 51 -2 % 

19.3.2014 48 48 0 % 

*=perjantain näyte, analysoitu maanantai-
na 3 vrk:n säilytyksen jälkeen  
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