
 

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO 
Teknillinen tiedekunta 
Ympäristötekniikan koulutusohjelma 
 

TYPEN OKSIDIEN MITTAUSEPÄVARMUUDEN MÄÄRITTÄMINEN  
ILMANLAATUMITTAUKSILLE 

Tarkastajat: Professori Esa Marttila 
 TkL Simo Hammo 
Ohjaajat: FT Jari Walden 
 ympäristötarkastaja Vesa Vihavainen



 

TIIVISTELMÄ 
 
Lappeenrannan teknillinen yliopisto 
Teknillinen tiedekunta 
Ympäristötekniikan koulutusohjelma 
 
Paula Visamo 
 
Typen oksidien mittausepävarmuuden määrittäminen ilmanlaatumittauksille 
 
Diplomityö 
 
2009 
 
108 sivua, 20 kuvaa, 25 kaaviota, 11 taulukkoa ja 3 liitettä 
 
Tarkastajat:  Professori Esa Marttila 
 TkL Simo Hammo 
 
Hakusanat: typen oksidit, mittausepävarmuus, ilmanlaatumittaukset 
 
Euroopan unionin direktiiveissä ja kansallisessa lainsäädännössä on asetettu tavoitteita, 

velvoitteita ja raja-arvoja ilmanlaadun mittauksille. Ilmanlaatua on seurattava, ilman-

laatumittaukset on tehtävä laadukkaasti sekä luotettavasti ja mittaustuloksista on tiedo-

tettava väestölle. Mittausten epävarmuus on tunnettava ja sen on oltava alle 15 %, jotta 

epävarmuudelle asetettu kriteeri täyttyy. 
 
Tässä työssä perehdyttiin Euroopan unionin ilmastopolitiikkaan ja kansalliseen ilman-
laatua koskevaan lainsäädäntöön, käytiin läpi menetelmiä ja tapoja, joilla ilmanlaadusta 
tiedotetaan väestölle sekä selvitettiin ilmanlaadun mittausjärjestelmiä koskevia vaati-
muksia. Ennen varsinaista mittausepävarmuuden selvittämistä käytiin läpi tutkimuksen 
kohteena olevan typen oksidien analysaattorin mittausperiaate ja merkittävimmät kom-
ponentit. 
 
Mittausepävarmuus määritettiin standardia SFS-EN 14211 noudattamalla. Mittaus-
epävarmuuden selvittämiseksi analysaattorille tehtiin erilaisia sen toimintaa kuvaavia 
testejä Ilmatieteen laitoksen kalibrointilaboratoriossa. Saatujen tuloksien perusteella 
voitiin laskea analysaattorin mittausepävarmuus, joka tuntiraja-arvopitoisuudessa oli 
15,5 % ja vuosiraja-arvopitoisuudessa 10,5 %. Kaikkia testejä ei voitu tehdä standar-
dissa määrätyllä tavalla, joten tuloksiin pitää suhtautua kriittisesti. Tulosten perusteella 
mittausepävarmuus tuntiraja-arvopitoisuudessa ei aivan täytä direktiivin kriteeriä, mutta 
vuosiraja-arvopitoisuudessa kriteeri täyttyy (< 15 %). 



 

ABSTRACT 
 
Lappeenranta University of Technology 
Faculty of Technology 
Degree Programme in Environmental Technology  
 
Paula Visamo 
 
Evaluating the measurement uncertainty for nitrogen oxides in air quality 
measurements 
 
Master’s thesis 
 
2009 
 
108 pages, 20 figures, 25 charts, 11 tables and 3 appendices 
 
Examiners:  Professor Esa Marttila 
 Lic. Tech. Simo Hammo 
 
Keywords: nitrogen oxides, measurement uncertainty, air quality measurements 
 
European Union directives and the national legislation impose targets, obligations and 
limit values concerning the measurement of ambient air quality. Ambient air quality 
must be monitored, the air quality assessment procedures must be reliable and of high 
quality, and the public must be informed of the measurement results. The measurement 
uncertainty must be known and not exceed 15 %, so that it meets the criterion of uncer-
tainty. 
 
This study examines the climate policy of the European Union and the national legisla-
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study reviews the measurement principle and the most significant components of the ni-
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The measurement uncertainty was determined by using the SFS-EN 14211 standard. To 
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LYHENTEET 

 

cmHg Elohopeasenttimetri 

ECCP Euroopan ilmastonmuutosohjelma 
European Climate Change Programme 

EU Euroopan unioni 

EY Euroopan yhteisö 

GUM Ohje mittausepävarmuuden määrittämiseksi 
Guide to the expression of uncertainty in measurement 

IPCC Hallitusten välinen ilmastopaneeli 
Intergovernmental Panel on Climate Change 

ISO Kansainvälinen standardisoimisorganisaatio 
International Organization for Standardization 

KOM(2005) 446 
lopullinen 

Euroopan yhteisöjen komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan 
parlamentille ilman pilaantumista koskevasta teemakohtaisesta 
strategiasta 

NH3 Ammoniakki 

NOx Typen oksidit eli typpidioksidi ja typpimonoksidi 

NO2 Typpidioksidi 

NO Typpimonoksidi 
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ppb Miljardisosa 
Parts per billion 

ppm Miljoonasosa 
Parts per million 

SFS 5425 Suomen Standardisoimisliiton standardi, ilmansuojelu, ilmanlaatu. 
Typen oksidien määritys kemiluminesenssimenetelmällä 

SFS-EN 14211 Suomen Standardisoimisliiton standardi, typpidioksidi- ja typpi-
monoksidipitoisuuksien määrittäminen kemiluminesenssilla 
Standard method for the measurement of the concentration of ni-
trogen dioxide and nitrogen monoxide by chemiluminescence 

SO2 Rikkidioksidi 

TRS Haisevat rikkiyhdisteet 
Total Reduced Sulphur Compounds 

UNFCCC Yhdistyneiden Kansakuntien ilmastonmuutosta koskeva puitesopi-
mus eli ns. ilmastosopimus 
United Nations Framework Convention on Climate Change 

VNa Valtioneuvoston asetus 
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1 JOHDANTO  

 

Euroopan unioni antaa jäsenvaltioilleen ilmastopolitiikassaan suuntaviivoja ja ilmanlaa-

tuun liittyvissä direktiiveissään määräyksiä, jotka jäsenvaltioiden on sisällytettävä 

omaan lainsäädäntöönsä. Esimerkiksi direktiivissä 1999/30/EY määrätään raja-arvot 

mm. ilman typpidioksidille (NO2) ja typen oksideille (NOx). Direktiivin määräämät ra-

ja-arvot on Suomessa sisällytetty valtioneuvoston asetukseen ilmanlaadusta 711/2001. 

Niin sanotun ilmanlaatuasetuksen tavoite on ehkäistä ja vähentää ympäristön pilaantu-

mista vahvistamalla raja-arvot asetuksessa tarkoitetuille ilman epäpuhtauksille. 

 

1.1 Ilmanlaatua on seurattava 

Ympäristönsuojelulain (86/2000) 25 §:ssä säädetään kunnan velvollisuudesta huolehtia 

paikallisten olojen edellyttämästä ilmanlaadun seurannasta. Ei siis riitä, että EU:n tasol-

la säädetään raja-arvoja tietyille yhdisteille ja että ne sisällytetään kansalliseen lainsää-

däntöön, vaan ilmanlaatua on myös seurattava, kuten kaaviossa 1 on esitetty. 

 

 
Kaavio 1 Euroopan unionista laadukkaaseen ja luotettavaan mittaustulokseen 

 

Kansallinen lainsää-
däntö 

Valtioneuvoston ase-
tus ilmanlaadusta 

Ympäristön-
suojelulaki 

Ilmanlaadun seuranta

Ilmanlaatumittaukset

Mittausepävarmuus 
ja sen määrittäminen 

GUM SFS-EN 14211 

Laadukas ja luotettava 
mittaustulos 

Suomi

Ilmastopolitiikka ja  
 direktiivit 

Euroopan unioni
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Ilmanlaatua seurataan mittauksin. Mittauksiin liittyy aina epävarmuustekijöitä. Mittaus-

tulos ei koskaan ole täysin oikein, eikä absoluuttista totuutta mitattavasta suureesta ole 

edes mahdollista saada. Vaikka typen oksidien analysaattori näyttäisikin, että hetkelli-

nen typpimonoksidipitoisuus on esimerkiksi 3 ppb (parts per billion, miljardisosa), ei 

todellinen pitoisuus välttämättä ole tasan 3 ppb. Se voi olla epävarmuustekijöiden takia 

hiukan enemmän tai vähemmän. Mittaustulos on ainoastaan arvio mitatusta suureesta, 

kuitenkin paras mahdollinen. Jos epävarmuustekijöitä ei tunne tai tunnista, ei epävar-

muuslähteisiin voi vaikuttaa. Jotta mittaustulokseen voisi luottaa ja puhua muustakin 

kuin arviosta, tarvitaan tietoa mittauksen epävarmuudesta.  

 

1.2 Ilmanlaatumittauksen epävarmuus 

Tässä työssä mittausepävarmuus määritetään ISO:n (International Organization for 

Standardization) niin sanotun GUM-ohjeen (Guide to the expression of uncertainty in 

measurement) mukaan ja noudattaen standardia SFS-EN 14211 (Standard method for 

the measurement of the concentration of nitrogen dioxide and nitrogen monoxide by 

chemiluminescence). Standardin mukaisesti epävarmuus ilmaistaan niin sanottuna laa-

jennettuna epävarmuutena käyttämällä 95 %:n luottamusväliä.  

 

Mittausepävarmuuden määrittäminen 95 %:n luottamusväliä käyttämällä antaa vaihtelu-

välin, jonka sisällä on 95 % tuloksista. Tällöin mittaustulos voi esimerkiksi olla  

3,8 ± 0,4 µg/m³ eli 95 % tuloksista on välillä 3,4–4,2 µg/m³. Tämä antaa haluttua tietoa 

mittauksen epävarmuudesta, jolloin voidaan puhua muustakin kuin pelkästä arviosta. 

Kun mittausepävarmuus on määritetty, mittaustulosta voidaan pitää laadukkaana ja luo-

tettavana kuten kaaviossa 1 on esitetty. 

 

1.3 Työn tavoite 

Työn tavoite on kaavion 1 mukaisesti selvittää koko ketju Euroopan unionista aina kan-

salliseen laadukkaaseen ja luotettavaan mittaustulokseen, jossa mittausepävarmuuden 

määrittämisellä on merkittävä osuus. Tavoitteen pääpaino onkin määrittää typen oksidi-

en mittaamisessa käytettävän kaksikammioisen Environnement AC31M-LCD:n mit-

tausepävarmuus.  

 

Työn keskeinen kysymys on selvittää ympäristötekijöiden, kuten näytekaasun paineen 

ja lämpötilan vaihtelun sekä ympäröivän lämpötilan ja jännitteen vaihtelun, vaikutusta 
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mittaustulokseen. Työn tavoite on myös tuottaa Ilmatieteen laitokselle lisää tietoa mit-

tausepävarmuudesta, lähinnä juuri ympäristötekijöiden vaikutuksista, jotta Ilmatieteen 

laitos voi ohjeistaa Suomen muita ilmanlaadun mittaajia. 

 

2 EUROOPAN UNIONIN ILMASTOPOLITIIKKA JA KANSALLINEN LAIN-

SÄÄDÄNTÖ 

 

Professori Juhani Ruuskanen on ilmafysiikan ja -kemian luennollaan pohtinut, että ai-

heuttaako kasvihuonekaasupitoisuuksien lisääntyminen ilmaston lämpenemistä, vai li-

sääkö ilmaston lämpeneminen kasvihuonekaasupitoisuuksia? Hallitusten välisen ilmas-

topaneelin IPCC:n (Intergovernmental Panel on Climate Change) mukaan ilmaston läm-

peneminen on ilmeistä. Sen osoittavat selvät havainnot maapallon alailmakehän ja val-

tamerten keskilämpötilan kohoamisesta, lisääntyneestä lumen ja jään sulamisesta sekä 

merenpinnan noususta. Merkittävin osa 1900-luvun puolivälin jälkeen havaitusta maa-

pallon keskilämpötilan kohoamisesta on hyvin todennäköisesti seurausta ihmisen toi-

minnasta aiheutuneiden kasvihuonekaasupitoisuuksien lisääntymisestä (IPCC 2007, s. 2 

ja 5.) On ilmaston lämpeneminen sitten seurausta kasvihuonekaasupitoisuuksien lisään-

tymisestä tai toisinpäin, ilmastonmuutosta on pyrittävä hidastamaan ja siinä Euroopan 

unionilla on merkittävä vastuu. 

 

2.1 Euroopan unioni ilmastonmuutoksen hidastajana 

Euroopan unionissa on vireillä monia toimenpiteitä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. 

Kaikkia jo tehtyjä ja vasta suunnitteilla olevia toimenpiteitä ei ole mahdollista tämän 

työn puitteissa esittää, joten esille otetaan muutamia merkittäviä toimenpiteitä. 

 

Fossiilisten polttoaineiden käyttö vaikuttaa merkittävästi ilmastonmuutokseen. Ilmas-

tonmuutoksen hidastamiseksi EU pyrkii etenemään integroidulla energia- ja ilmastopo-

litiikalla, jolle EU-maiden johtajat antoivat vuonna 2007 tukensa. Energia- ja ilmastopo-

litiikan tavoite on ilmaston huomioon ottava talous, mikä perustuu hiiltä säästäviin tek-

nologioihin ja energialähteisiin. EU on luvannut, että riippumatta siitä mitä muut teke-

vät, EU leikkaa kasvihuonekaasupäästöjään vähintään 20 % vuoteen 2020 mennessä. 

(Euroopan komissio 2008, s. 5.) 
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2.1.1 Päästökattodirektiivi 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/81/EY tiettyjen ilman epäpuhtauk-

sien kansallisista päästörajoista eli niin sanottu päästökattodirektiivi astui voimaan 

27.11.2001. Direktiivin tavoite on rajoittaa happamoittavien ja rehevöittävien epäpuh-

tauksien ja otsonin esiasteiden päästöjä sekä pyrkiä pitkällä aikavälillä siihen, että kriit-

tiset tasot ja kuormitukset eivät ylity.  Tavoitteeseen pyritään ottamalla käyttöön kansal-

liset päästörajat, joiden arviointiviitteinä käytetään vuosia 2010 ja 2020 ja laatimalla 

toistuvia uudelleenarviointeja. Päästökatot luovat paineita myös teollisuudelle, koska 

tuotannon kasvaessa päästöjen on vähennyttävä. 

 

Kansalliset päästörajat eli niin sanotut päästökatot on määritetty rikkidioksidille (SO2), 

typen oksideille (NOx), haihtuville orgaanisille yhdisteille (VOC) ja ammoniakille 

(NH3). Jäsenvaltioiden on toimittava niin, että kansalliset päästörajat saavutetaan vuo-

teen 2010 mennessä. Taulukossa 1 on esitetty Suomen ja vertailun vuoksi myös Ruotsin 

ja Tanskan päästörajat. 

Taulukko 1 Suomen, Ruotsin ja Tanskan kansalliset päästörajat 

Maa SO2 
(kilotonnia) 

NOx 
(kilotonnia) 

VOC 
(kilotonnia) 

NH3 
(kilotonnia) 

Suomi 110 170 130 31 

Ruotsi 67 148 241 57 

Tanska 55 127 85 69 

 

Jokaisen jäsenvaltion oli direktiivin toimeenpanemiseksi laadittava ohjelmat kansallis-

ten epäpuhtauspäästöjen vähentämiseksi siten, että vuoteen 2010 mennessä päästöt ovat 

edellä mainittujen kansallisten päästörajojen mukaiset. Suomen ilmansuojeluohjelma 

2010 hyväksyttiin valtioneuvostossa syyskuussa 2002.  

 

Ilmansuojeluohjelman tehnyt työryhmä arvioi vuonna 2002, että Suomen velvoitteiden 

toimeenpanemiseksi riittävät jo toteutetut tai suunnitellut ilmansuojelua edistävät toi-

met. Sen takia Suomen kansallinen ohjelma perustuu pääosin kuvaukseen olemassa ole-

vista ja aikaisemmin suunnitelluista toimenpiteistä sekä lähiaikoina voimaan tulevan yh-

teisölainsäädännön täytäntöönpanosta. Jos päästöjen kehitys toteutuu niin kuin on arvi-

oitu, ei lisätoimia tarvita. (Suomen ympäristö (588) 2002, s.7.) 
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2.1.2 Kuudes ympäristöä koskeva toimintaohjelma 

Euroopan parlamentin ja neuvoston vuonna 2002 tekemä päätös 1600/2002/EY kuu-

dennesta ympäristöä koskevasta toimintaohjelmasta on myös merkittävä toimenpide il-

mastonmuutoksen hidastamiseksi. Ohjelmassa asetetaan tärkeimmät ympäristöä koske-

vat yleistavoitteet, jotka pyritään saavuttamaan. Ohjelman tavoitteet kohdistuvat neljään 

ryhmään ja ne ovat: 

− ilmastonmuutos  

− luonnonsuojelu ja biologinen monimuotoisuus  

− ympäristö, terveys ja elämänlaatu 

− luonnonvarat ja jätteet. 

 

Kuudes ympäristöä koskeva toimintaohjelma kattaa kymmenen vuoden ajanjakson, joka 

on alkanut heinäkuussa vuonna 2002. Ohjelman pitkän aikavälin tavoite on, että maa-

pallon lämpötilan nousu saisi olla enintään 2 °C suhteessa esiteollisella kaudella vallin-

neeseen tasoon ja CO2-pitoisuus alle 550 ppm. Toimintaohjelmaan sisältyy seitsemän 

teemakohtaista strategiaa, joista ensimmäisenä on hyväksytty ilman pilaantumista kos-

keva teemakohtainen strategia vuonna 2005.  

 

Ilman pilaantumista koskevassa teemakohtaisessa strategiassa (KOM(2005)446) EU:ssa 

asetetaan ilmanlaadun väliaikaisia tavoitteita ja ehdotetaan niiden saavuttamiseksi tar-

vittavia toimenpiteitä. Strategiassa asetetaan terveys- ja ympäristötavoitteita ja merkit-

tävimmille epäpuhtauksille päästöjenvähennystavoitteita. Tavoitteet on saavutettava 

vuoteen 2020 mennessä ja niillä suojellaan EU:n kansalaisia altistumiselta hiukkasille ja 

ilmassa olevalle otsonille sekä Euroopan ekosysteemeitä happamalta sateelta, liiallisilta 

typpiravinteilta ja otsonilta. (Euroopan yhteisöjen komissio 2005, s. 2 ja 5.) 

 

2.1.3 Kioton pöytäkirja ja Euroopan unioni 

Yhdistyneiden Kansakuntien ilmastonmuutosta koskeva puitesopimus (UNFCCC) eli 

niin sanottu ilmastosopimus ja sen Kioton pöytäkirja muodostavat ainoan kansain-

välisen perustan ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Ilmastosopimus hyväksyttiin vuonna 

1992 ja se tuli voimaan vuonna 1994. Sopimus velvoittaa kaikki sen allekirjoittaneet 

maat laatimaan kansalliset ohjelmat kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Jo sa-

mana vuonna kuitenkin todettiin, etteivät ilmastosopimukseen perustuvat sitoumukset 

riitä pysäyttämään kasvihuonekaasupäästöjen lisääntymistä. Vuoden 1997 loppupuolella 
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hallitukset ottivatkin seuraavan askeleen ja hyväksyivät ilmastosopimukseen pöytä-

kirjan Japanin Kiotossa. Pöytäkirjassa on asetettu oikeudellisesti sitovat tavoitteet teolli-

suusmaiden kasvihuonekaasupäästöille. (Europa 2008.)  

 

Kioton pöytäkirja astui voimaan helmikuussa vuonna 2005. Kaksi vuotta myöhemmin 

eli helmikuuhun 2007 mennessä pöytäkirjan oli ratifioinut 176 maata. Suomi ratifioi 

Kioton pöytäkirjan yhdessä muiden EU-maiden kanssa vuonna 2002. (Ympäristö-

ministeriö 2008.) Kioton pöytäkirjassa tavoitteeksi on asetettu teollisuusmaiden kasvi-

huonekaasupäästöjen kokonaismäärän vähentäminen yhteensä 5,2 prosentilla vuoden 

1990 tasosta vuosina 2008–2012. EU:n silloiset jäsenmaat menivät kuitenkin askeleen 

pidemmälle ja sitoutuivat vähentämään yhteispäästöjään kahdeksalla prosentilla. (Eu-

roopan komissio 2008, s. 10.) 

 

Kioton pöytäkirjan mukaisten päästötavoitteiden saavuttamisessa Euroopan unionia ja 

sen jäsenmaita auttaa Euroopan ilmastonmuutosohjelma ECCP (European Climate 

Change Programme). Euroopan komission hallinnoiman ilmastonmuutosohjelman puit-

teissa on tähän mennessä saatu aikaiseksi noin 40 EU:n tason strategiaa ja toimen-

pidettä, joilla pyritään vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä. Yhteisesti on sovittu 

esimerkiksi rakennusten energiavaatimuksista ja sellaisten teollisuuskaasujen käytön ra-

joituksista, joilla on merkittävä ilmastoa lämmittävä vaikutus. Päästöjen kehitystä ku-

vaavat tuoreimmat arviot osoittavat, että kahdeksan prosentin vähennystavoite on mah-

dollinen vuoteen 2012 mennessä, kunhan kaikki EU-maat todella toteuttavat suun-

nitellut toimenpiteet. (Euroopan komissio 2008, s. 10–11.) 

 

2.2 Euroopan unionin ilmansuojeludirektiivit 

Euroopan unionin ilmansuojeludirektiivit muodostuvat puitedirektiivistä ja sen johdan-

naisdirektiiveistä. Puitedirektiivi 1996/62/EY antaa yleiset suuntaviivat ilmanlaadun ar-

vioinnille ja hallinnalle. Sen tavoite on perusperiaatteiden määrittäminen yhteiselle stra-

tegialle, joka määrittää ja vahvistaa ilmanlaatua koskevat päämäärät ihmisten terveydel-

le ja ympäristölle haitallisten vaikutusten välttämiseksi, ehkäisemiseksi ja vähentämi-

seksi. Yhteisen strategian tarkoitus on myös arvioida ilmanlaatua jäsenvaltioiden alueel-

la yhteisin menetelmin ja arviointiperustein sekä saada ilmanlaadusta riittävästi tietoa ja 

tiedottaa siitä väestölle. Tarkoitus on myös ylläpitää ilmanlaatu sellaisenaan, mikäli se 

on hyvää, tai muussa tapauksessa parantaa sitä. 
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Puitedirektiivissä on yleisten tavoitteiden lisäksi yksityiskohtaisempia tavoitteita, joita 

ovat mm. ilmanlaatua koskevien raja-arvojen ja varoituskynnysten määrittäminen. Yksi-

tyiskohtaisemmat tavoitteet vahvistetaan neljällä johdannaisdirektiivillä, kuten kaavios-

ta 2 käy ilmi. 

 

Kaavio 2  Ilmanlaadun puitedirektiivi ja sen johdannaisdirektiivit 

 

2.2.1 Ensimmäinen johdannaisdirektiivi 1999/30/EY 

Euroopan neuvoston direktiivi 1999/30/EY on puitedirektiivin ensimmäinen johdan-

naisdirektiivi. Direktiivin tavoite on vahvistaa raja-arvot ja tarvittaessa myös varoitus-

kynnykset ilmassa oleville rikkidioksidin, typpidioksidin, typen oksidien, hiukkasten ja 

lyijyn pitoisuuksille.  

 

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta edellä mainittujen yhdis-

teiden pitoisuudet eivät ylitä vahvistettuja raja-arvoja annetuista määräajoista alkaen. 

Jotta puitedirektiivin tavoite arvioida ilmanlaatua jäsenvaltioiden alueella yhteisin me-

netelmin ja arviointiperustein toteutuisi, on ensimmäisessä johdannaisdirektiivissä vah-

vistettu myös analysoinnissa ja näytteenotossa käytettävät vertailumenetelmät. Jäsenval-

tioiden on huolehdittava myös siitä, että tiedot ilmanlaadusta saatetaan väestön ja asian-

mukaisten järjestöjen, kuten ympäristö- ja kuluttajajärjestöjen, tietoon. 

 

 

2.2.2 Toinen johdannaisdirektiivi 2000/69/EY 

2. johdannaisdirektiivi 
2000/69/EY 

1. johdannaisdirektiivi 
1999/30/EY 

3. johdannaisdirektiivi 
2002/3/EY 

Puitedirektiivi 
96/62/EY 

4. johdannaisdirektiivi 
2004/107/EY 
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Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/69/EY on puitedirektiivin toinen 

johdannaisdirektiivi. Direktiivin tavoite on vahvistaa raja-arvot ilman bentseeni- ja hii-

limonoksidipitoisuuksille. 

 

Bentseenin ja hiilimonoksidin pitoisuuksia on arvioitava jäsenvaltioissa yhteisin mene-

telmin ja arviointiperustein. Jäsenvaltioiden on myös toteutettava tarvittavat toimen-

piteet, jotta yhdisteiden pitoisuudet eivät ylitä vahvistettuja raja-arvoja annetuista mää-

räajoista alkaen ja huolehdittava siitä, että ajantasaiset tiedot ilman bentseeni- ja hiili-

monoksidipitoisuuksista toimitetaan säännöllisesti yleisön ja asianmukaisten järjestöjen 

tietoon.  

 

2.2.3 Kolmas johdannaisdirektiivi 2002/3/EY 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/3/EY ilman otsonista on puite-

direktiivin kolmas johdannaisdirektiivi. Sen tarkoitus on vahvistaa pitkän aikavälin ta-

voitteet, tavoitearvot, varoitus- ja tiedotuskynnykset ilman otsonipitoisuuksille ja var-

mistaa, että ilman otsonitasosta saadaan riittävästi tietoja. Direktiivin tarkoitus on var-

mistaa myös yhteisten menetelmien ja perusteiden käytön arvioitaessa ilman otsonin ja 

tarvittaessa otsonia muodostavien yhdisteiden pitoisuuksia jäsenvaltioissa.  

 

2.2.4 Neljäs johdannaisdirektiivi 2004/107/EY 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/107/EY on neljäs ja viimeinen pui-

tedirektiivin johdannaisdirektiivi. Direktiivin tavoite on vahvistaa tavoitearvot ilmassa 

olevan arseenin, kadmiumin, elohopean, nikkelin ja bentso(a)pyreenin pitoisuuksille.  

 

Direktiivin tavoite on varmistaa myös, että edellä lueteltujen yhdisteiden pitoisuuksista 

ja polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen laskeumista saadaan riittävästi tietoa. Tarkoi-

tus on, että hyvää ilmanlaatua ylläpidetään ja muussa tapauksessa sitä parannetaan. 

Myös yhtenäisten menetelmien ja perusteiden määrittäminen pitoisuuksia ja laskeumia 

arvioitaessa on yksi direktiivin tavoitteista. 

 

2.3 Ilmansuojeludirektiivien yhdistäminen 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2008/50/EY pyritään yksinkertais-

tamaan ja selkeyttämään ilmansuojelua koskevaa lainsäädäntöä. Direktiivi hyväksyttiin 

21.5.2008 ja se tuli voimaan 11.6.2008. Kuten aiemmin esitellyistä johdannaisdirek-
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tiiveistä (taulukko 2) voi todeta, ovat direktiivit hyvin yhteneväisiä yleisiltä periaat-

teiltaan. Sen takia niiden yhdistäminen yhdeksi direktiiviksi  ja päällekkäisyyksien pois-

taminen on järkevää. 

Taulukko 2 Johdannaisdirektiivien yhteenveto 

Direktiivi Yhdisteet Yleiset tavoitteet 

1. johdannais-
direktiivi 

(1999/30/EY) 

− rikkidioksidi 
− typpidioksidi 
− typen oksidit 
− hiukkaset 
− lyijy 

− Vahvistaa raja-arvot ja tarvittaessa varoituskynnykset 
− Arvioida pitoisuuksia yhteisin menetelmin ja arviointi-

perustein 
− Saada pitoisuuksista riittävästi tietoa ja varmistaa, että 

tiedot ovat kaikkien saatavilla 
− Ylläpitää ilmanlaatu silloin kun se on hyvä ja muissa 

tapauksissa parantaa sitä 

2. johdannais-
direktiivi 

(2000/69/EY) 

− bentseeni 
− hiilimonoksidi 

− Samat kuin 1. johdannaisdirektiivissä, mutta ilman va-
roituskynnystä 

3. johdannais-
direktiivi 

(2002/3/EY) 

− otsoni − Vahvistaa pitkän aikavälin tavoitteet, tavoitearvot, va-
roituskynnys ja tiedotuskynnys 

− Arvioida pitoisuuksia yhteisin menetelmin ja arviointi-
perustein 

− Saada pitoisuuksista riittävästi tietoa ja varmistaa, että 
tiedot ovat kaikkien saatavilla 

− Ylläpitää ilmanlaatu silloin kun se on hyvä ja muissa 
tapauksissa parantaa sitä 

− Edistää jäsenvaltioiden yhteistyötä pitoisuuksien alen-
tamiseksi 

4. johdannais-
direktiivi 

(2004/107/EY) 

− arseeni 
− kadmium 
− nikkeli 
− bentso(a)pyreeni 

− Vahvistaa tavoitearvot 
− Arvioida pitoisuuksia yhteisin menetelmin ja arviointi-

perustein 
− Saada pitoisuuksista riittävästi tietoa ja varmistaa, että 

tiedot ovat kaikkien saatavilla 
− Ylläpitää ilmanlaatu silloin kun se on hyvä ja muissa 

tapauksissa parantaa sitä 

 

Direktiivillä 2008/50/EY kumotaan 11.6.2010 puitedirektiivi sekä ensimmäinen, toinen 

ja kolmas johdannaisdirektiivi. Neljättä johdannaisdirektiiviä yhdistäminen ei koske, 

vaan neljännen johdannaisdirektiivin säännökset on tarkoitus sisällyttää uuteen direktii-

viin myöhemmin (Lahtinen 2008, s.13). Jäsenvaltioiden on saatettava uuden direktiivin 

noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeis-

tään samana päivänä, kun vanhat direktiivit kumoutuvat.  

 

Suomessa säädösvalmistelu on käynnistynyt keväällä 2009 ja johtaa todennäköisesti sii-

hen, että valtioneuvoston asetukset ilmanlaadusta (711/2001) ja alailmakehän otsonista 

(783/2003) korvataan kokonaan uudella asetuksella. Ympäristönsuojelulakia (86/2000) 
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ei mahdollisesti tarvitse muuttaa, ellei sitten haluta selkeyttää esimerkiksi  

102 §:ää, jossa säädellään kunnan toimia ilmanlaadun raja-arvojen ylittymisen ehkäi-

semiseksi. (Lahtinen 2009.) 

 

2.4 Ilmansuojelulainsäädäntö Suomessa 

Vuodesta 1982 voimassa ollut ilmansuojelulaki ja -asetus kumoutuivat, kun uusi ympä-

ristönsuojelulaki ja -asetus tulivat voimaan 1.3.2000 ympäristönsuojelulainsäädännön 

uudistuksessa. Ennen ympäristönsuojelulain (86/2000) säätämistä lupasääntely on pe-

rustunut sektorikohtaiseen ajatteluun. Se tarkoittaa, sitä että ympäristön eri osa-alueille 

on aiemmin ollut omat lupa- ja ilmoitusjärjestelmät eli sektorikohtaiset järjestelmät. 

Ympäristönsuojelulain uudistamisen keskeinen tavoite liittyikin ympäristöä pilaavia 

toimintoja säätelevien lupajärjestelmien yhtenäistämiseen. (Kuusiniemi (toim.) 2001, s. 

27 ja 30.) 

 

Ympäristönsuojelulaki on ympäristön pilaantumisen torjuntaa koskeva yleislaki ja sisäl-

tää yhtenäiset säännökset maaperän, vesien ja ilman suojelusta (Kuusiniemi (toim.) 

2001, s. 48). Ilmansuojelua koskevat vaatimukset eivät uudistuksessa juurikaan muut-

tuneet, sillä suuri osa ilmansuojelulain ja -asetuksen säännöksistä sisältyy nyt ympäris-

tönsuojelulakiin ja sen nojalla annettuun ilmansuojeluasetukseen (711/2001). Kun ai-

emmin ilmansuojelulaissa sanamuoto oli esimerkiksi ilman pilaantuminen tai ilman-

suojelu, niin ympäristönsuojelulaissa sanamuoto on ympäristön pilaantuminen ja ympä-

ristönsuojelu. 

 

Vaikka ilmansuojelulaki ja -asetus kumoutuivat, niin ilmansuojelulain nojalla annetut 

valtioneuvoston päätökset jäivät voimaan. Ympäristönsuojelulain ja ilmansuojelulain 

nojalla säädetyissä asetuksissa ja päätöksissä on annettu tarpeellisia säännöksiä ympä-

ristön eli tässä tapauksessa ilman pilaantumisen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. 

Ympäristönsuojelulain ja ilmansuojelulain nojalla on annettu seuraavat asetukset ja pää-

tökset: 

− VNa ilmanlaadusta 711/2001 

− VNa alailmakehän otsonista 783/2003 

− VNa ilmassa olevasta arseenista, kadmiumista, elohopeasta, nikkelistä ja poly-

syklisistä aromaattisista hiilivedyistä 164/2007 

− VNp ilmanlaadun ohjearvoista ja rikkilaskeuman tavoitearvoista 480/1996 
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Nämä edellä mainitut asetukset ja päätökset ovat tarpeellisia myös EU:n ilmansuojelu-

direktiivien sisällyttämiseksi kansalliseen lainsäädäntöön (kaavio 3). 

 

 

Kaavio 3  EU:n ilmansuojeludirektiivien sisällyttäminen kansalliseen lainsäädäntöön 

 

Kansallinen lainsäädäntö on EU:n ilmansuojeludirektiivien määräämä tarvittava toimen-

pide, jolla huolehditaan siitä, että ilmansuojeludirektiiveissä mainittujen yhdisteiden pi-

toisuudet eivät ylitä vahvistettuja raja-arvoja annetuista määräajoista alkaen. 

 

2.4.1 VNa ilmanlaadusta 711/2001 

Valtioneuvoston asetuksella ilmanlaadusta 711/2001 sisällytetään EU:n ensimmäinen 

(1999/30/EY) ja toinen (2000/69/EY) johdannaisdirektiivi osaksi kansallista lain-

säädäntöä. Niin sanotun ilmanlaatuasetuksen tavoite on ehkäistä ja vähentää ympäristön 

pilaantumista vahvistamalla raja-arvot asetuksessa tarkoitetuille ilman epäpuhtauksille. 

 

Ilmanlaatuasetuksessa vahvistetut raja-arvot terveyshaittojen ehkäisemiseksi koskevat 

seuraavia yhdisteitä: 

− Rikkidioksidi (SO2) 

− Typpidioksidi (NO2) 

− Hiukkaset (PM10) 

− Lyijy (Pb) 

− Hiilimonoksidi (CO) 

2000/69/EY 
VNa 711/2001 

1999/30/EY 
VNa 711/2001 

2002/3/EY 
VNa 783/2003 

Puitedirektiivi 96/62/EY 
Ympäristönsuojelulaki 86/2000 

2004/107/EY 
VNa 164/2007 

1999/30/EY 

2000/69/EY 
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− Bentseeni (C6H6) 

 

Kasvillisuuden ja ekosysteemien suojelemiseksi on ilmanlaatuasetuksessa annettu raja-

arvot rikkidioksidille ja typen oksideille. Asetuksessa vahvistetaan myös ajankohdat, 

jolloin epäpuhtauksien pitoisuuksien on viimeistään oltava raja-arvoja pienemmät.  

 

2.4.2 VNa alailmakehän otsonista 783/2003 

Valtioneuvoston asetuksella alailmakehän otsonista 783/2003 sisällytetään EU:n kolmas 

johdannaisdirektiivi (2002/3/EY) osaksi kansallista lainsäädäntöä. Niin sanotun ot-

sonisasetuksen tavoite on ehkäistä ja vähentää ympäristön pilaantumista, erityisesti ter-

veyshaittoja ja kasvillisuusvaikutuksia. Tavoite toteutetaan vahvistamalla otsonin tavoi-

tearvot vuodelle 2010 ja pitkän ajan tavoitteet sekä asettamalla varoitus- ja tiedotuskyn-

nys alailmakehän otsonille. 

 

2.4.3 VNa ilmassa olevasta arseenista, kadmiumista, elohopeasta, nikkelistä ja 

 polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä 164/2007 

Valtioneuvoston asetuksella 164/2007 sisällytetään EU:n neljäs johdannaisdirektiivi 

(2004/107/EY) osaksi kansallista lainsäädäntöä. Asetuksen tavoite on ehkäistä ja vähen-

tää ympäristön pilaantumista, erityisesti terveys- ja muita ympäristöön kohdistuvia hait-

toja, vahvistamalla tavoitearvot arseenin, kadmiumin, nikkelin ja bentso(a)pyreenin pi-

toisuuksille ilmassa. Tavoitearvot tulevat voimaan 1.1.2013. 

 

2.4.4 VNp ilmanlaadun ohjearvoista ja rikkilaskeuman tavoitearvosta 480/1996 

Valtioneuvoston päätös ilmanlaadun ohjearvoista ja rikkilaskeuman tavoitearvosta 

480/1996 on annettu ilmansuojelulain nojalla. Vaikka ilmansuojelulaki onkin jo kumot-

tu ympäristönsuojelulain astuttua voimaan, on ilmansuojelulain nojalla annettu päätös 

edelleen voimassa. Ainoastaan 3 § on kumottu ilmansuojeluasetuksella 711/2001. 

 

Päätöksen mukaiset ohjearvot on otettava huomioon ilman pilaantumisen ehkäi-

semiseksi ja tavoite on, että ohjearvojen ylittyminen estetään ennakolta. Ohjearvot on 

annettu seuraaville yhdisteille: 

− Hiilimonoksidi (CO) 

− Typpidioksidi (NO2) 

− Rikkidioksidi (SO2) 
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− Kokonaisleijuma (TSP) 

− Hengitettävät hiukkaset (PM10) 

− Haisevien rikkiyhdisteiden kokonaismäärä (TRS) 

 

2.5 Typen oksideja koskevat ohjearvot ja raja-arvot 

Taulukkoon 3 on koottu typen oksideja koskevat ohjearvot ja raja-arvot. Valtio-

neuvoston päätöksessä ilmanlaadun ohjearvoista 480/1996 on typpidioksidille asetettu 

ohjearvoksi 150 µg/m³, kun keskiarvon laskenta-aika on yksi tunti (kuukauden tunti-

arvojen 99. prosenttipiste1). Vuorokausiohjearvo on 70 µg/m³ (kuukauden toiseksi suu-

rin vuorokausiarvo). 

Taulukko 3  Typen oksideja koskevat ohjearvot ja raja-arvot 

Aine Keskiarvon 
laskenta-aika 

Ohjearvo 
(µg/m³) 

Raja-arvo 
(µg/m³) 

Sallittujen 
ylitysten lkm Ajankohta 

Typpidioksidi 
(NO2) 

1 tunti 
vuorokausi 
vuosi 

150 
70 
 

200 
 
40 

18 
 
- 

01.1.2010 
 
01.1.2010 

Typen oksidit 
(NOx) 

vuosi 30  - 15.8.2001 

 

Ilmanlaatuasetuksessa 711/2001 vahvistettu terveysperusteinen typpidioksidin raja- 

arvo on 200 µg/m³ (293 K, 101,3 kPa), kun keskiarvon laskenta-aika on yksi tunti. Typ-

pidioksidin numeerinen raja-arvo saa kalenterivuodessa ylittyä 18 kertaa, ennen kuin ra-

ja-arvon katsotaan ylittyneen. Typpidioksidin vuosiraja-arvo on 40 µg/m³  

(293 K, 101,3 kPa). Typpidioksidipitoisuuksien on oltava raja-arvoa pienemmät vii-

meistään 1.1.2010. 

 

Kasvillisuuden ja ekosysteemien suojelemiseksi on ilmanlaatuasetuksessa vahvistettu 

typen oksidien raja-arvoksi 30 µg/m³ (293 K, 101,3 kPa), kun keskiarvon laskenta-aika 

on kalenterivuosi. Raja-arvo on tullut voimaan 15.8.2001. 

 

2.6 Typen oksidien ympäristö- ja terveysvaikutukset 

Merkittävimpiä typpiyhdisteiden päästölähteitä ovat teollisuus, liikenne ja maatalous. 

Typen oksideja (NOx) pääsee ilmakehään teollisuuden polttoprosesseista. Typen oksidit 

osallistuvat alailmakehän hapetus-pelkistysreaktioihin ja vaikuttavat siten ilmanlaatuun. 

Ilmakehässä typen oksidit kulkeutuvat ilmavirtausten mukana ja palaavat sitten typpi-
                                                 
1 Aineiston q. prosenttipiste on se pitoisuusarvo, jota pienempiä pitoisuusarvoja aineistossa on q %. 
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laskeumana biosfääriin. Maataloudessa päästöjä syntyy typpilannotteiden käytöstä, josta 

on haittaa ympäristölle. Merkittävin ongelma on lannoitetypen huuhtoutuminen vesis-

töihin ja sen seurauksena vesistön rehevöityminen, sekä typpiyhdisteiden päästöt ilma-

kehään. Ilmakehässä typpiyhdisteiden päästöistä merkittävimpiä ovat ilokaasu eli typpi-

oksiduuli (N2O), typpimonoksidi (NO) ja ammoniakki (NH3). Typpioksiduuli on voi-

makas ja pitkäikäinen kasvihuonekaasu, joka voimistaa kasvihuoneilmiötä ilmakehään 

päästyään. Typpimonoksidi ja ammoniakki ovat reaktiivisia yhdisteitä, jotka osallistuvat 

alailmakehän kemiallisiin reaktioihin, kuten otsonin ja aerosolihiukkasten muodostuk-

seen. Suuret pitoisuudet typpimonoksidia ja ammoniakkia heikentävät ilmanlaatua mer-

kittävästi päästölähteiden lähellä. (Pihlatie 2009, s. 5.) 

 

Eniten terveysvaikutuksia typen oksideista aiheuttaa typpidioksidi, joka tunkeutuu sy-

välle hengitysteihin (Hengitysliitto 2009.) Typpidioksidin haitallisuus perustuu sen ky-

kyyn muodostaa veden kanssa typpihappoa silmissä, keuhkoissa, limakalvoilla ja iholla 

(Ministry for the Environment 2009). Typpidioksidi voi lisätä hengitysoireita varsinkin 

astmaatikoilla ja lapsilla. Suurina pitoisuuksina typpidioksidi supistaa keuhkoputkia ja 

voi lisätä hengitysteiden herkkyyttä muille ärsykkeille, kuten kylmälle ilmalle ja siitepö-

lylle. (Hengitysliitto 2009.)  

 

3 ILMANLAADUSTA TIEDOTTAMINEN VÄESTÖLLE 

 

Ilmastonmuutos on ajankohtainen puheenaihe, joka lisää väestön kiinnostusta ilmanlaa-

tuun. Jos ilmanlaadusta tiedotettaisiin vain ilmanlaatuasetuksen määräämissä tilanteissa, 

annettaisiin väestölle tietoa ilmanlaadusta vain harvoin ja tilanteissa, joissa ilmanlaatu 

on jo heikentynyt. Jotta väestö olisi tietoinen vallitsevasta ilmanlaadusta asuinalueel-

laan, on vapaaehtoinen jatkuva tiedottaminen erittäin tärkeää.  

 

Väestölle tiedottamisesta määräävät myös ilmanlaadun puitedirektiivi ja sen johdannais-

direktiivit. Varoituskynnysten ylittyessä ilmanlaadun puitedirektiivi velvoittaa jäsen-

valtioita ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin yleisölle tiedottamiseksi. Johdannais-

direktiivien mukaan jäsenvaltioiden on huolehdittava, että ilmassa olevien epäpuh-

tauksien pitoisuuksia koskevat ajankohtaiset tiedot toimitetaan säännöllisesti väestön ja 

asiaankuuluvien järjestöjen saataville.  
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Tietotekniikan kehityksen edetessä on perinteisten, ns. paperisten kuukausiraporttien 

rinnalle tullut monia uusia keinoja tiedottaa ilmanlaadusta. Sanomalehtien ja radion li-

säksi ilmanlaadusta voi tiedottaa mm. televisiossa ja internetissä. Internetistä on nykyi-

sin mahdollisuus saada tietoa niin paikallisesta kuin koko Suomen ilmanlaadusta reaali-

aikaisesti ympäri vuorokauden. 

 

3.1 Väestölle tiedottaminen ilmanlaatuasetuksen 711/2001 mukaisesti 

Valtioneuvoston asetuksessa ilmanlaadusta 711/2001 on säädetty 11 §:ssä väestölle tie-

dottamisesta ja väestön varoittamisesta. Asetuksen mukaan väestölle on tiedotettava 

viipymättä, jos tunti- tai vuorokausipitoisuuksien raja-arvon numeroarvo ylittyy. Tie-

doissa on oltava maininta mitattujen pitoisuuksien suhteesta raja-arvoihin ja kyseisten 

epäpuhtauksien terveysvaikutuksista.  

 

Väestölle on tiedotettava myös ilman epäpuhtauksien aiheuttamasta vaarasta, jos varoi-

tuskynnys ylittyy. Varoituskynnys katsotaan ylittyneeksi, kun typpidioksidin (NO2) pi-

toisuus on 400 µg/m³ (293 K, 101,3 kPa) kolmen perättäisen tunnin aikana mitattuna. 

Varoituskynnyksen ylittyessä väestölle on annettava huomattavasti tarkemmat tiedot, 

kuin raja-arvon ylittyessä. 

 

Väestölle tiedotettavat asiat on säädetty ilmanlaatuasetuksen liitteessä 5 ja ne ovat vä-

hintään seuraavat: 

− varoitus- tai tiedotuskynnyksen ylittymispäivä ja kellonaika 
− mittauspaikka tai alue, jolla ylittyminen on tapahtunut 
− syyt ylityksiin, jos ne ovat tiedossa 
− ennusteet 
− tiedot herkistä väestöryhmistä, jotka voivat saada ylityksistä terveyshaittoja 
− asianmukaista tietoa terveysvaikutuksista 
− herkille väestöryhmille suositeltavat varotoimenpiteet 
 

3.2 Valtakunnallinen ilmanlaatuportaali internetissä 

Valtakunnallinen ilmanlaatuportaali on vuonna 2007 avattu kaikille avoin verkko-

palvelu, josta Suomen ilmanlaatua voi seurata reaaliajassa. Ilmanlaatuportaali on kehi-

tetty ympäristöministeriön tilauksesta ja portaalin toteutuksesta sekä ylläpidosta vastaa 

Ilmatieteen laitos. Portaalin ilmanlaatutiedon tuottajia ovat kunnat, pääkaupunkiseudun 

yhteistyövaltuuskunta (YTV), teollisuus ja Ilmatieteen laitos. Suomessa ilmanlaatumit-
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tauksista huolehtii 34 organisaatiota, joista suurin osa toimittaa portaaliin ilmanlaatutie-

toa. Kuva 1 on ilmanlaatuportaalin sivulta, jossa esitetään koko Suomen hetkelliset il-

manlaatuindeksit. (Ilmatieteen laitos 2008.) 

 

 

Kuva 1 Hetkelliset ilmanlaatuindeksit Suomessa (Ilmatieteen laitos 2008.) 

 

Reaaliaikaisten ilmanlaatutietojen lisäksi portaalista saa tietoa mm. raja-arvojen ylityk-

sistä ja metsäpaloista. Ilmanlaadun mittaaminen -osiosta löytyy tietoa mittausverkoista 

ja -asemista, mittausmenetelmistä ja laadunvarmennuksesta. Sivustolla kerrotaan myös 

ilmansaasteista, ilmanlaatuindekseistä ja ilmanlaadun säädöksistä ja ohjeista. (Ilmatie-

teen laitos 2008.) 

 

Kuva 2 havainnollistaa yhtä tapaa ja tilannetta tarkastella portaalissa olevaa ilman-

laatutietoutta. Kyseessä on Kotkassa kirjastotalon katolla oleva ilmanlaadun mittaus-

asema, jossa mitataan hengitettäviä hiukkasia, typen oksideja ja haisevia rikkiyhdisteitä. 

Kuvaan 2 on epäpuhtauskomponentiksi valittu typpidioksidi ja tarkasteltavaksi ajan-

jaksoksi yksi viikko. Keskiarvon laskenta-aika on yksi tunti, koska sitä käytetään myös 

verrattaessa tuloksia raja-arvoon. Kuvasta 2 siis nähdään, miten typpidioksidi-

pitoisuudet ovat vaihdelleet viikon aikana. Kuvasta voidaan todeta, että pitoisuudet ovat 
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olleet tässä tilanteessa suhteellisen matalalla tasolla, eikä raja-arvon (200 µg/m³) ylitty-

minen ole ollut lähelläkään. 

 

 

Kuva 2 Typpidioksidipitoisuudet Kotkassa (Ilmatieteen laitos 2008.) 

 

Ilmanlaatuportaali on erittäin kattava kokonaisuus ja hyvä, laajalti saatavilla oleva verk-

kopalvelu, josta ilmanlaadun voi tarkistaa. Ilmanlaatuportaalin hetkellisiä pitoisuus-

tietoja tarkasteltaessa on kuitenkin muistettava, että kyseessä on editoimaton eli ns. raa-

kadata, jossa mahdollisten häiriötilanteiden aiheuttamat pitoisuuspiikit ovat vielä muka-

na.  

 

3.3 Kuntien tiedottaminen 

Ilmatieteen laitoksen tekemän ilmanlaadun mittausohjeen mukaan mittaustulosten ra-

portoinnin ja tiedotuksen on oltava säännöllistä ja tavoitettava kaikki ilmanlaatutietoa 

tarvitsevat (Kartastenpää et al. 2004, s. 62). Kuntien ilmanlaatutiedottaminen ja aktiivi-

suus vaihtelevat kuitenkin jonkin verran. Ilmanlaatuportaali yhdistää suurinta osaa kun-

tia, mutta kaikki eivät siinä vielä ole mukana.  
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Vuosiraporttien lisäksi joissakin kunnissa laaditaan kuukausittain raportti vallinneesta 

ilmanlaadusta, joka toimitetaan tiedotusvälineille. Vuosi- ja kuukausiraporttien lisäksi 

ajantasaista tietoa ilmanlaadusta voi saada kuntien omilta ilmanlaadun internetsivuilta. 

Suomessa on myös kuntia, joissa ilmanlaatumittaukset ja ilmanlaatutietojen raportointi 

on ulkoistettu.  

 

3.3.1 Vuosi- ja kuukausiraportit 

Vuosiraporttien sisältö ja laajuus vaihtelevat kunnittain, mutta vuosiraportin sisällön on 

oltava vähintään Ilmatieteen laitoksen tekemän mittausohjeen mukainen. Ohjeen mu-

kaan vuosiraportissa on esitettävä tarkkailun tavoitteet, mittausten toteuttaminen ja tu-

lokset sekä arvioitava mittausten luotettavuutta ja edustavuutta. Mitattuja pitoisuuksia 

on myös verrattava ilmanlaadun raja-, ohje- ja kynnysarvoihin ja arvioitava mitattua il-

manlaatua. Jos raja-, ohje- tai kynnysarvot ovat ylittyneet, kerrotaan raportissa ylitysten 

lukumäärä ja suuruus sekä mahdolliset syyt ylityksiin. (Kartastenpää et al. 2004, s. 62.) 

 

Ilmanlaatuasetuksen 711/2001 14 §:n mukaan kuntien on toimitettava tiedot epäpuh-

tauksien mittausverkoista, mittausmenetelmistä, mittausten tarkoituksesta, mitatuista pi-

toisuuksista, raja-arvojen ja varoituskynnysten ylityksistä sekä raja-arvojen ylittymisen 

syistä ja muista tarpeellisista seikoista merkittäväksi ympäristönsuojelun tietojärjestel-

män ilmanlaatuosaan viimeistään vertailujaksoa seuraavan vuoden huhtikuun 15. päivä-

nä. Yleensä samoihin aikoihin kunnat julkaisevat edellisen vuoden ilmanlaadun vuosi-

raportit. 

 

Kuukausiraportit tehdään aina kuluneen kuukauden ilmanlaatutietojen pohjalta. Kotkas-

sa kuukausiraportit julkaistaan aina seuraavan kuukauden 10. päivään mennessä. Rapor-

teissa arvioidaan kuluneen kuukauden ilmanlaatua saatujen mittaustulosten ja mit-

taustuloksista laskettujen ilmanlaatuindeksien perusteella. Kuukausiraportit julkaistaan 

kaupungin omilla ilmanlaadun internetsivuilla, paikallisessa lehdessä ja toimitetaan il-

manlaadun tarkkailusopimuksen osapuolille. 

 

 

 

3.3.2  Reaaliaikaista tietoa kuntien kotisivuilta 
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Reaaliaikaista tietoa ilmanlaadusta saa ilmanlaatuportaalin lisäksi myös joidenkin kun-

tien omilta internetsivuilta, joissa on ilmanlaatuportaalia tarkemmin tiedotettu paikalli-

sista tilanteista, kuten analysaattoreiden huoltotoimenpiteistä aiheutuneista katkoksista 

tai muista häiriötilanteista. Kotkan ilmanlaadun internetsivujen sisältö päivittyy kerran 

tunnissa ja tarpeen mukaan useamminkin.  

 

Kotkassa on kaksi kiinteää ilmanlaadun mittausasemaa, joissa mitataan typen oksideja 

(NOx), hengitettäviä hiukkasia (PM10) ja haisevia rikkiyhdisteitä (TRS). Kotkan ilman-

laadun internetsivuilla esitetään kerran tunnissa päivittyvät kuvat ilmanlaatuindekseistä 

yhden vuorokauden ajalta ja typpidioksidipitoisuuksista (NO2) sekä hengitettävien hiuk-

kasten pitoisuuksista kuluneen viikon ajalta. Reaaliaikaisen ilmanlaatutiedon lisäksi in-

ternetsivuilta löytyy tietoa Kotkan ilmanlaadun tarkkailusta ja mittausverkostosta, pääs-

töistä ilmaan, raja-arvotason ylityksistä, kuukausi- ja vuosiraportit sekä muuta yleistie-

toa ilmasuojelusta. 

 

Kuva 3 on Kotkan ilmanlaadun internetsivuilta ja siinä on esitetty Rauhalan mittaus-

aseman ilmanlaatuindeksit yhden vuorokauden ajalta. Indeksi on mittaustuloksista tun-

neittain laskettava luku, joka ottaa huomioon mitattavat epäpuhtaudet. Jokaiselle epä-

puhtaudelle on määritetty ali-indeksi siten, että kutakin mittaustulosta verrataan vuonna 

1996 voimaan tulleeseen ilmanlaadun ohjearvoon. Ali-indeksin arvo 100 vastaa ohjear-

vopitoisuutta. Joka tunti aina korkein ali-indeksin arvo valitaan ilmanlaatuindeksiksi. 

 

Kuten kuvassa 3 on esitetty, pylväsdiagrammin yläpuolelle päivitetään jokainen arki-

aamu klo 8 ilmanlaatuindeksin lukema ja sen laukaissut epäpuhtaus. Samaan kohtaan 

kirjataan myös, mihin luokkaan ilmanlaatu silloin luokitellaan. Kuvan 3 mukaan ilman-

laatu on 21.1.2009 aamulla ollut molemmilla mittausasemilla hyvää ja indeksin on lau-

kaissut hengitettävien hiukkasten pitoisuus.  

 



 24

 

Kuva 3 Ilmanlaatuindeksi Rauhalan mittausasemalla (Kotkan kaupunki 2009.) 

 

Seuraavalla sivulla oleva kuva 4 on myös Kotkan ilmanlaadun internetsivuilta. Siinä on 

esitetty viikon ajalta typpidioksidipitoisuus (NO2) tuntikeskiarvoina sekä Rauhalan että 

Kotkansaaren mittausasemilta. Pitoisuustasoja tarkasteltaessa on syytä muistaa, että ky-

seessä on tarkistamattomat tuntikeskiarvot. Joskus kuvassa voi näkyä analysaattorin 

huoltotoimenpiteestä aiheutunut pitoisuuspiikki. Sellaisessa tilanteessa kuvan ylä-

puolella on maininta tehdystä huoltotoimenpiteestä, eikä kyseessä silloin ole ollut todel-

linen pitoisuus. 
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Kuva 4 Typpidioksidipitoisuus Rauhalan ja Kotkansaaren mittausasemilla 
  (Kotkan kaupunki 2009.) 

 

Ilmanlaadun internetsivuilta on siis hyvin nopeasti saatavilla tietoa reaaliaikaisesta il-

manlaadusta. Tiedoista on hyötyä esimerkiksi astmapotilaille tai muille herkille ihmisil-

le, jotka saattavat saada esim. katupölyaikaan hengenahdistusta korkeista pölypitoisuuk-

sista. Internetsivuilla näkyivät myös Venäjällä vuoden 2006 elokuussa vallinneiden 

maastopalojen aiheuttamat kaukokulkeumat erittäin korkeina pölypitoisuuksina. 

 

4 ILMANLAADUN MITTAUSJÄRJESTELMÄ  

 

Ilmanlaatuasetuksen 711/2001 liitteessä 3 on annettu mittausalueen valintaa koskevat 

yleiset perusteet. Kun ilmanlaatua tutkitaan terveyshaittojen ehkäisemiseksi, on mitta-

usalue valittava siten, että  

− saadaan tietoa pitoisuuksista alueilla, joilla väestön altistuminen suoraan tai epäsuo-

rasti ilman epäpuhtauksille on suurinta ja altistumisen kesto on merkityksellistä raja-

arvon laskentaan nähden  

− saadaan tietoa pitoisuuksista alueilla, jotka edustavat väestön yleistä altistumista. 
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Ilmanlaatuasetuksen liitteessä 3 on sanottu myös, että mittausalueen on oltava riittävän 

edustava. Tämä tarkoittaa sitä, että liikenteen vaikutuksia mittaavan aseman (liiken-

neasema) sijoituspaikan on edustettava ympäröivän alueen ilmanlaatua vähintään 200 

neliömetrin laajuudelta. Kaupungin yleistä ilmanlaatua edustavan aseman (kaupunki-

tausta-asema) on edustettava ilmanlaatua usean neliökilometrin alueella. 

 

Kotkassa on tällä hetkellä kaksi jatkuvatoimista kiinteää mittausasemaa, joista toinen si-

jaitsee Kotkansaarella kirjastotalon katolla (kuva 5) ja toinen Karhulassa Rauhalan kou-

lun piha-alueella. Kotkansaaren mittausasemalla on vuonna 1989 aloitettu typen oksidi-

en mittaukset, vuonna 1992 haisevien rikkiyhdisteiden mittaukset ja vuonna 2000 hen-

gitettävien hiukkasten mittaukset (taulukko 4). Liitteessä 1 on esitetty tarkemmat tiedot 

Kotkansaaren mittausasemasta. 

 

Kuva 5 Kotkansaaren mittausasema kirjastotalon katolla (Kotkan kaupunki 2009.) 

 

Rauhalan mittausasema (kuva 6) perustettiin vuonna 1999. Asemalla on mitattu sen pe-

rustamisesta asti typen oksideja, vuodesta 2000 haisevia rikkiyhdisteitä ja vuodesta 

2001 hengitettäviä hiukkasia (taulukko 4). Liitteessä 2 on esitetty tarkemmat tiedot 

Rauhalan mittausasemasta. 
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Taulukko 4 Kotkansaaren ja Rauhalan mittausasemilla mitattavat epäpuhtauskomponentit  
 ja mittausten aloitusvuodet 

Asema Typen oksidit  
(NOx) 

Haisevat rikkiyhdisteet 
(TRS) 

Hengitettävät hiukkaset 
(PM10) 

Kotkansaari 1989 1992 2000 

Rauhala 1999 2000 2001 

 

 

Kuva 6 Rauhalan mittausasema (Kotkan kaupunki 2009.) 

 

Kun otetaan huomioon ilmanlaatuasetuksessa esitetyt velvoitteet ilmanlaadun seuran-

nalle, Kotkassa mitattujen pitoisuuksien taso ja paikallisten yritysten velvoitetarkkailun 

tarpeet, kaksi kiinteää mittausasemaa riittää Kotkan-Haminan seudun ilmanlaadun seu-

rantasuunnitelman mukaan ilmanlaadun jatkuvaan seurantaan (Pesonen et al. 2004, s. 

53). Kiinteiden mittausasemien lisäksi mittausverkostoon kuuluu yksi siirrettävä mitta-

usasema (kuva 7), joka on perustettu vuonna 2005. Siirrettävän mittausaseman paikkaa 

vaihdetaan vuosittain ilmanlaadun tarkkailusopimuksen mukaisesti. 
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Kuva 7 Siirrettävä mittausasema Pyhtään Huutjärvellä (Kotkan kaupunki 2009.) 

 
Vuoden 2009 ajan siirrettävä mittausasema sijaitsee Pyhtään Huutjärvellä omakotitalo-

valtaisen asutusalueen lähettyvillä. Siirrettävällä mittausasemalla mitataan jatkuva-

toimisesti typen oksideja ja hengitettäviä hiukkasia. 

 

4.1 Mittausasemien sijoittaminen 

Ilmanlaatuasetuksen 711/2001 liitteessä 3 on annettu mittausasemien sijoittamista kos-

kevat perusteet yhteisesti kaikille asemille ja erikseen liikenneasemille. Kaikkien asemi-

en sijoittamisessa on otettava huomioon se, että näytteenottimen lähellä ei ole ilmavirtaa 

rajoittavia esteitä, jotka vaikuttavat ilmavirran kulkuun näytteenottokohdan läheisyy-

dessä. Näytteenottokohdan on oltava vähintään 1,5 metrin (hengitystaso) ja enintään 4,0 

metrin korkeudella maanpinnasta. Tietyissä olosuhteissa saattaa olla tarpeen käyttää 

näytteenottokohtaa, joka sijaitsee korkeammalla, kuitenkin enintään 8 metrissä. Tällai-

nen näytteenottokohta saattaa olla aiheellinen, jos mittausasema edustaa hyvin laajaa 

aluetta. Asemien sijoittamisessa on myös huomioitava, että näytteenotinta ei sijoiteta 

minkään päästölähteen välittömään läheisyyteen. Näytteenotossa poistoaukko on sijoi-

tettava niin, ettei poistoilma pääse näytteenottimeen.  
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Liikenteen päästöjen mittausasemien eli liikenneasemien sijoittamisessa on otettava 

huomioon, että näytteenotin sijaitsee vähintään 25 metrin etäisyydellä suurista tien-

risteyksistä ja vähintään 4 metrin etäisyydellä lähimmän ajokaistan keskiviivasta. Typ-

pidioksidin mittauksissa näytteenottimen pitäisi sijaita enintään 5 metrin etäisyydellä 

ajokaistan reunasta. Kotkassa ei tällä hetkellä ole yhtään liikenneasemaksi luokiteltavaa 

mittausasemaa. 

 

Muita ilmanlaatuasetuksessa mainittuja mittausaseman sijoittamisessa huomioon otetta-

via asioita ovat mm. mahdolliset häiriölähteet, toimintavarmuuteen vaikuttavat tekijät, 

kulkuyhteydet, sähkön ja puhelinyhteyksien saatavuus sekä väestön ja mittaajien turval-

lisuus.  

 

Kotkansaaren mittausaseman näytteenottokorkeus (noin 13 m) ei ole ilmanlaatu-

asetuksen mukainen, koska mittaukset tapahtuvat korkeammalta kuin 4,0 m. Näytteen-

ottokorkeudella on todennäköisesti vaikutusta ainakin asemalla mitattujen hiukkas-

pitoisuuksien tasoon. Mittauskorkeudesta johtuen aseman mittaustulokset edustavat 

Kotkan keskustan keskimääräisiä pitoisuustasoja, minkä takia asema luokitellaan kau-

punkitausta-asemaksi. Rauhalan mittausasema luokitellaan esikaupunkitausta- ja teolli-

suusasemaksi. (Pesonen et al. 2004, s. 54.) 

 

Mittausaseman sijoittamisessa on otettava huomioon myös ilkivallan mahdollisuus. Jos 

mittausasema sijaitsee vilkkaalla alueella, aseman suojaaminen aidalla on järkevää. 

Esimerkiksi Karhulassa Rauhalan koulun piha-alueella sijaitsevan mittausaseman seiniä 

on hakattu, mikä on saattanut aiheuttaa häiriöitä herkkiin analysaattoreihin. Ilkivaltaa on 

tapahtunut myös mittausaseman ilmalämpöpumpulle, jonka poistoletku oli revitty irti. 

Sen seurauksena poistovesi valui mittausaseman sisälle hyllylle, jolla analysaattorit si-

jaitsevat. Onneksi analysaattoreita suojaava kotelo esti veden pääsyn analysaattoreiden 

sisälle. 

 

4.2 Mittausaseman sisätilat, analysaattoreiden sijoittaminen ja näytteenotto 

Mittausasema on suunniteltava rakenteiltaan ja sisätiloiltaan sellaiseksi, että mittaus ja 

näytteenotto voi tapahtua häiriöttä. Suunnittelussa on huomioitava myös, että laitteiden 

kalibrointi-, huolto- ja korjaustoimet pystytään suorittamaan vaivatta. Mittausaseman si-

sälämpötilan on oltava analysaattoreiden toiminnan edellyttämällä alueella (yleensä  
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5–35 °C) ja sen pitää pysyä mahdollisimman vakaana. Mittausaseman sisälämpötilan 

kontrolloiminen asiaan sopivalla lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmällä on erittäin tärke-

ää, koska analysaattorit saattavat reagoida herkästi lämpötilan muutokseen ja vääristää 

mittaustulosta. Jos sisälämpötila ylittää tai alittaa analysaattorin toiminnan edellyttämät 

lämpötilarajat, ei tuloksia saa harkitsematta käyttää. Edellä mainituista syistä on mitta-

usaseman sisälämpötilan seuranta tarpeellista. (Kartastenpää et al. 2004, s. 25.) 

 

Analysaattorit sijoitetaan mittausasemalle niin, etteivät ne sähköisesti häiritse toisiaan. 

Suuren virtamäärän vaativat laitteet, kuten tehokeräimet, on kytkettävä muista analy-

saattoreista erilliseen virtapiiriin tai samassa virtapiirissä eri sulakkeen taakse. Mittaus-

asema ja analysaattorit on suojattava ukkoselta. (Kartastenpää et al. 2004, s. 25.)  

 

Mittausaseman ilmanvaihto on järjestettävä niin, ettei poistoilmavirta ja sen epäpuhtau-

det häiritse näytteenottoa. Näytteenottimet sijoitetaan mittausaseman katolle niin, että 

näytteenotto tapahtuu häiriöttömästi. Näytteenottopää on suojattava sateelta. Näyt-

teenottolinjan pituudessa ja muodossa on kiinnitettävä huomiota siihen, että näyte siir-

tyy mahdollisimman muuttumattomana ja edustavana analysaattorille. Näytteenotossa 

käytettävä materiaali ei saa vaikuttaa näytteen koostumukseen. Parhaita materiaaleja 

ovat polytetrafluoroetyleeni (PTFE), fluoroeteenipropeeni (FEP), borosilikaattilasi ja 

ruostumaton teräs. Näytteenottimien ja muiden ulos sijoitettavien mastojen yms. sijoit-

tamisratkaisuissa pitää ottaa huomioon ilkivallan mahdollisuus. (Kartastenpää et al. 

2004, s. 25.) 

 

Esimerkkinä on Rauhalan mittausaseman sisätilakuva (kuva 8). Mittausasema ei ole 

suuri, mutta sinne mahtuu kaikki tarvittavat komponentit. Kuvassa taka-alalla on tieto-

kone, johon mittausdata kerätään kahden minuutin tai tunnin keskiarvoina. Analysaatto-

reiden hyllykkö on asennettu paikalleen niin, että sen etu- ja takapuolella mahtuu työs-

kentelemään. Kuvan oikeassa yläkulmassa näkyy ilmalämpöpumppu, jolla varmistetaan 

tasainen sisälämpötila läpi vuoden. Ilmalämpöpumpun puhallussuunta on pois ana-

lysaattoreista. 
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Kuva 8 Rauhalan mittausaseman sisätilat (Kotkan kaupunki 2009.) 

 

4.3 Mittausdatan keräys, siirto ja käsittely 

Mittausdata siirtyy analysaattoreilta digitaalisena signaalina mittausasemalla olevalle 

tietokoneelle, josta se siirtyy modeemin välityksellä Kotkan ympäristökeskuksen toi-

mistolla sijaitsevalle tietokoneelle (liite 3). Mittausdatan keräykseen, siirtoon ja käsitte-

lyyn tarvitaan siihen soveltuva järjestelmä. Aikaisemmin Kotkassa oli käytössä Dilta-

ohjelmisto, mutta sen jäätyä kehityksestä jälkeen siirryttiin vuoden 2005 alussa käyttä-

mään israelilaisen Envitech Ltd:n ilmanlaadun seurantajärjestelmää. Tähän PC-

pohjaiseen ohjelmistoon kuuluvat mm. Envidas for Windows -tiedonkeruuohjelma ja 

Enview 2000 -tiedonkäsittelyohjelma. Markkinoilla on myös muita mittausdatan käsit-

telyyn soveltuvia ohjelmia. 
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4.3.1 Envidas for Windows -tiedonkeruuohjelma ja Enview 2000 Online 

Kotkassa kullakin ilmanlaadun mittausasemalla on analysaattoreiden sekä lämmitys- ja 

jäähdytysjärjestelmien lisäksi tietokoneet ja modeemit. Analysaattoreiden tuottama mit-

tausdata siirtyy kahden minuutin tai tunnin keskiarvoina Envidas-ohjelmalla mittaus-

aseman tietokoneelle, josta se kerran tunnissa siirtyy modeemin välityksellä toimistolla 

sijaitsevalle tietokoneelle. Mittausdatan saa siirtymään kuinka usein tahansa, mutta ker-

ran tunnissa on katsottu Kotkassa sopivaksi. Esimerkiksi häiriötilanteissa on erittäin hy-

vä, että datan pystyy siirtämään heti, jotta mittausasemalla vallitsevan tilanteen pääsee 

tarkastamaan välittömästi. 

  

Jokaisen mittausaseman mittausdata on nähtävillä reaaliajassa ympäristökeskuksen toi-

mistolla ilmanlaadun seurantajärjestelmään kuuluvalla Enview 2000 Online -ohjelmalla. 

Tietokoneen näytöllä on jatkuvasti auki ikkuna (kuva 9), jossa jokainen mitattava yhdis-

te on esitetty kahden minuutin keskiarvoista piirrettynä kuvaajana.  

 

 

Kuva 9 Näkymä tietokoneen näytöllä (Kotkan kaupunki 2008.) 

 

Näin ollen yhdellä silmäyksellä näkee, minkälaista ilmanlaatu milläkin mittausasemalla 

on, ja vallitseeko mittausasemalla normaali tilanne.  
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4.3.2 Enview 2000 -tiedonkäsittelyohjelma 

Kun mittausdata on siirretty toimiston tietokoneelle, sitä voi editoida Enview 2000  

-tiedonkäsittelyohjelmalla. Ohjelmalla pystyy tarkastelemaan ja editoimaan mittaus-

dataa monipuolisesti erilaisin toiminnoin. Esimerkiksi ohjelmalla voidaan piirtää typpi-

dioksidipitoisuuksista kuvaaja (kuva 10), joka esittää jokaisen mittausaseman typpidiok-

sidipitoisuudet tietyltä aikaväliltä. Kuvasta 10 havaitaan, että typpidioksidipitoisuudet 

ovat olleet samaa tasoa kaikilla mittausasemilla. 
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Kuva 10 Kaikkien mittausasemien typpidioksidipitoisuudet tuntikeskiarvoina viikon ajalta  
 S = siirrettävä, K= Kotkansaari ja R = Rauhalan mittausasema 
 (Kotkan kaupunki 2009.) 

 

Mittausdatan editointi on tarkkaa, sillä datan käsittely ei missään vaiheessa saa muuttua 

manipuloinniksi. Mittausdatan editointitarve on yleensä alkukuussa, kun edellisen kuu-

kauden datasta tehdään kuukausiraportit. Datasta poistetaan mm. kalibroinnista ja ana-

lysaattorin huolloista aiheutuneet pitoisuuspiikit, jotka eivät ole todellista mittausdataa. 

Jos analysaattorin kalibroinnissa on huomattu mitta-alueen laajentuneen tai menneen 

kasaan, se otetaan huomioon ja lasketetaan kalibrointivälin tulokset uudelleen. Näin tu-

lokset ovat varmasti oikeat.  
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Joskus analysaattoreissa on eri asioista johtuvia häiriötilanteita, jotka saattavat aiheuttaa 

pitoisuuspiikin. Nämä piikit on syytä editoida pois, sillä ne johtuvat häiriötilanteista, ei-

vätkö ole todellista mittausdataa. On kuitenkin oltava varma, että kyseessä on ollut häi-

riötilanne. Jos suuria pitoisuuspiikkejä editoi pois vain siksi, että ei usko niin suuriin pi-

toisuuksiin, on kyseessä datan manipulointi. 

 

5 TYPEN OKSIDIEN MITTAUS KAKSIKAMMIOANALYSAATTORILLA 

 

Tässä tutkimuksessa typen oksidien mittaamiseen käytetään ranskalaista kaksikammio-

analysaattoria Environnement AC31M-LCD (kuva 11). Kaksikammioanalysaattorissa 

typpimonoksidin (NO) ja typen oksidien (NOx) mittaaminen tapahtuu samanaikaisesti. 

Typpidioksidin (NO2) pitoisuus saadaan laskennallisesti typen oksidien ja typpi-

monoksidin erotuksena. 

 

Markkinoilla on myös yksikammioanalysaattoreita, joissa typpimonoksidin ja typen ok-

sidien mittaaminen tapahtuu vuorotellen. Kotkassa typen oksidien mittaamisessa käytet-

tävät analysaattorit ovat kaksikammioisia. Tähän ratkaisuun on päädytty, koska kaksi-

kammioanalysaattoreiden on katsottu sopivan liikenneympäristöön yksikammio-

analysaattoreita paremmin. 

 

 

Kuva 11  Typen oksidien mittaamiseen käytettävä Environnement AC31M-LCD kaksikammio-
 analysaattori (HNU-Nordion Ltd Oy 2009.) 

 

Kuvassa 12 on esitetty Environnement AC31M-LCD analysaattori ilman sitä suojaavaa 

koteloa. Typen oksidien mittaaminen perustuu kemiluminesenssiin eli ilmiöön, jossa ot-

sonilla viritetty typpimolekyyli palatessaan stabiiliin tilaan emittoi valoa ja infra-

punasäteilyä. Tämä ns. kemiluminesenssisäteily mitataan valomonistinputkella ja säteily 



 35

on verrannollinen typen oksidien määrään. (SFS 5425, s. 2.) Mittausperiaate ja analy-

saattorin keskeisimmät osat käydään tarkemmin läpi seuraavissa alaluvuissa. 

 

Kuva 12 Kaksikammioanalysaattori AC31M ilman koteloa (HNU-Nordion Ltd Oy 2009.) 

 

Environnement AC31M-LCD soveltuu ilmanlaatumittausten lisäksi mm. sisätilojen il-

manlaadun mittaamiseen, tieteelliseen typen oksidien mittaamiseen ja jatkuviin päästö-

mittauksiin laimennetusta näytteestä. (HNU-Nordion Ltd Oy 2009.) 

 

5.1 Mittausperiaate 

Kemiluminesenssi perustuu typpimonoksidin ja otsonin väliseen reaktioon. Kuten kaa-

viossa 4 on pelkistetysti esitetty, kemiluminesenssimenetelmään perustuvassa analy-

saattorissa näyteilma johdetaan ensin hiukkassuodattimen läpi ja jaetaan sen jälkeen 

kahteen linjaan. Toinen linja johdetaan suoraan NO-reaktiokammioon ja toinen konvert-

terin kautta NOx-reaktiokammioon. Molempiin reaktiokammioihin johdetaan myös yli-

määrä otsonia (O3), joka virittää typpimolekyylit (1). Palatessaan stabiiliin tilaan typpi-

molekyylit emittoivat säteilyä (2), joka suodatetaan selektiivisellä optisella suodat-

timella ja muunnetaan sähköiseksi signaaliksi valomonistinputkella. Mittauskam-

mioiden ja optisen suodattimen välissä jatkuvasti pyörivä katkojan kiekko määrittää 

nollatason ja sen, havaitseeko valomonistiputki NO-kammiolta vai NOx-kammiolta tu-

levan säteilyn. (SFS-EN 14211, s. 13.) 

 

Kemiluminesenssimenetelmä perustuu reaktioon: 

NO + O3 → NO2
* + O2 (1) 

NO2
* → NO2 + hv (2) 
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Kaavio 4 Pelkistetty Kaavio typen oksidien mittausperiaatteesta (mukaillen Environnement S.A. 
 1997, s. 2-2.) 

 

NO-reaktiokammiossa syntyvä kemiluminesenssisäteily on verrannollinen näyteilman 

typpimonoksidin (NO) määrään. Typpidioksidin (NO2) mittaamista varten näyteilma 

johdetaan ensin konvertteriin eli muuntimeen, jossa näyteilman typpidioksidi pelkis-

tetään typpimonoksidiksi (3). (SFS-EN 14211, s. 13.)  

 

3 NO2 + Mo → 3 NO + MoO3 (3) 

 

Konvertteri koostuu kuumennettavasta uunista (lämpötila yli +300ºC), joka sisältää mo-

lybdeenilastuja (Mo) (SFS 5425, s. 2). Konvertterin jälkeen näyteilma johdetaan NOx-

reaktiokammioon, jossa syntyvä kemiluminesenssisäteily on verrannollinen näyteilman 

typpidioksidin (NO2) ja typpimonoksidin (NO) eli typen oksidien (NOx) kokonaismää-

rän kanssa. Pelkkä typpidioksidin (NO2) osuus lasketaan vähentämällä NOx-
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reaktiokammiosta saadusta arvosta se typpimonoksidin osuus, joka saatiin NO-

reaktiokammiosta. (SFS-EN 14211, s. 13.) 

 

5.2 Analysaattorin keskeisimmät komponentit 

Seuraavaksi käydään läpi Environnement AC31M-LCD -analysaattorin (jäljempänä 

AC31M) keskeisimmät komponentit mukaillen AC31M:n teknistä manuaalia ja Suo-

men Standardisoimisliiton standardia SFS-EN 14211. 

 

5.2.1 Konvertteri eli muunnin 

Konvertteri koostuu ruostumattomasta teräksestä valmistetusta uunista, joka sisältää 

molybdeenilastuja. Uunin lämpötila on säädetty noin +320ºC:een. Konvertterin on olta-

va tehokas eli sen on kyettävä pelkistämään vähintään 95 % typpidioksidista (NO2) typ-

pimonoksidiksi (NO). Konvertointiasteen ollessa 95−100 %, käytetään lopullisessa typ-

pidioksidipitoisuuden laskennassa konvertointiasteen mukaista kerrointa. (SFS-EN 

14211, s. 16 ja Environnement S.A. 1997, s. 2-5.) 

 

5.2.2 Otsonigeneraattori 

Otsonigeneraattorissa tuotetaan otsonia (O3) hapesta (O2) joko ultraviolettisäteilyllä tai 

hiljaisella suurjännitteisellä sähköpurkauksella. AC31M:ssä otsonin tuotto perustuu 

sähköpurkaukseen. Jos otsonia tuotetaan ulkoilman hapesta, ilma on kuivattava ja suo-

datettava tarkoin ennen sen johtamista otsonigeneraattoriin. (SFS-EN 14211, s. 16.) 

 

Otsonigeneraattori koostuu kahdesta sisäkkäin olevasta sylinterin muotoisesta elek-

trodista (kuva 13). Ruostumattomasta teräksestä valmistettu sisempi elektrodi on kytket-

ty korkeajännitepiiriin. Ulompi elektrodi on lasia, jonka peittää ohut metallikuori. Kui-

vattu ilma, joka kulkee elektrodien välissä, hapettuu ja muunnetaan osittain otsoniksi. 

Tuotetun otsonipitoisuuden on oltava riittävän suuri, jotta analysaattori toimii lineaari-

sesti. Liian alhainen otsonipitoisuus aiheuttaa epälineaarisuutta typpidioksidin ja typpi-

monoksidin tuloksissa. (SFS-EN 14211, s. 16 ja Environnement S.A. 1997, s. 2-7.) 

 

 

Kuva 13 Pelkistetty kuva otsonigeneraattorista (mukaillen Environnement S.A.  1997, s. 6-11.) 
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5.2.3 Reaktiokammio 

AC31M:ssä on kaksi reaktiokammiota, NO- ja NOx-kammiot. Hiukkassuodattimen läpi 

johdettu näyteilma jaetaan kahteen linjaan. Toinen linja johdetaan suoraan NO-

reaktiokammioon ja toinen konvertterin kautta NOx-reaktiokammioon. Molempiin reak-

tiokammioihin johdetaan myös ylimäärä otsonia, joka virittää typpimolekyylit. (SFS-

EN 14211, s. 17 ja Environnement S.A. 1997, s. 2-5.) 

 

Reaktiokammioiden on oltava inerttiä materiaalia. Kammion mitat määrittävät kemi-

luminesenssireaktion ominaisuudet eli viipymäajan ja reaktionopeuden. Reaktiokammio 

lämmitetään ympäröivän ilman lämpötilaa korkeammaksi, yleensä noin +40−50 ºC:een,  

ja pidetään vakiolämpötilassa. AC31M:n teknisen manuaalin mukaan tämän analy-

saattorin reaktiokammion lämpötila pidetään +38 ºC:ssa. Reaktiokammio pidetään ali-

paineisena (60 cmHg), jotta kemiluminesenssireaktiota sammuttavia tekijöitä voidaan 

vähentää ja herkkyyttä lisätä. (SFS-EN 14211, s. 17 ja Environnement S.A. 1997,  

s. 2-5.) 

 

5.2.4 Optinen suodatin ja valomonistinputki 

Optinen suodatin erottaa valomonistinputken reaktiokammioista ja katkojasta (kaavio 

5). Optinen suodatin poistaa alle 610 nm säteilyn, jolla eliminoidaan kemilumine-

senssireaktiossa mahdollisesti syntyvien hiilivetyjen häiritsevä vaikutus. Analysaat-

torilla saatu mittaustulos on riippuvainen valomonistinputken ominaisuuksista. (SFS-

EN 14211, s. 17 ja Environnement S.A. 1997, s. 2-5.) 

 

Valomonistinputki sijaitsee jäähdytettävässä kotelossa (kaavio 5), jonka lämpötila pide-

tään vakiona +12 ºC:ssa taustakohinan ja lämpötilamuutosten vaikutusten vähen-

tämiseksi. (SFS-EN 14211, s. 17 ja Environnement S.A. 1997, s. 2-5.) 

 

Analysaattorilla saatu mittaustulos on riippuvainen valomonistinputken ominai-

suuksista. Valomonistinputki sijaitsee jäähdytettävässä kotelossa, jonka lämpötila pide-

tään vakiona +12 ºC:ssa taustakohinan ja lämpötilamuutosten vaikutusten vähen-

tämiseksi. Optinen suodatin erottaa valomonistinputken reaktiokammioista ja katkojasta 

(kaavio 5). (SFS-EN 14211, s. 17 ja Environnement S.A. 1997, s. 2-5.) 
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Kaavio 5 Optisen suodattimen ja valomonistinputken sijainnit (mukaillen Environnement S.A. 
 1997, s. 2-2.) 

 

5.2.5 Näytteenoton pumppu 

Näytteenoton pumppu voi olla erillinen tai sijaita analysaattorin sisällä. AC31M:ssä on 

erillinen pumppu. Koska pumpun on imettävä ilmaa koko laitteiston läpi, se sijaitsee 

järjestelmän viimeisenä komponenttina. Pumpun on oltava niin tehokas, että se pystyy 

ylläpitämään analysaattorin valmistajan määräämän näyteilman virtausnopeuden  

(0,57 l/min) ja että reaktiokammiossa säilyy vaadittava alipaine (60 cmHg). Juuri ennen 

pumppua sijaitsee aktiivihiilisuodatin, jolla poistetaan näyteilman otsoni. Otsonin pois-

tolla suojellaan pumpun kalvoja hapettumiselta ja ehkäistään mittausaseman sisäilman 

saastuminen otsonilla. (SFS-EN 14211, s. 17 ja Environnement S.A. 1997, s. 1-9.) 

 

6 MITTAUSEPÄVARMUUS 

 

Mittauksiin liittyvien epävarmuustekijöiden tunteminen auttaa pienentämään mittaus-

epävarmuutta. Mittauksiin liittyvä epävarmuuskäsite on suhteellisen nuori, vaikka mit-

tausten virhe on ollut jo kauan tunnistettu. Yksittäisen mittauksen virhe muodostuu sa-

tunnaisvirheistä ja systemaattisista virheistä. Laadunvarmistuksella pyritään tunnis-

tamaan ja poistamaan tai hallitsemaan mittaukseeen liittyvät epävarmuustekijät ja vir-

heet. Mittausten epävarmuus kuvaa sitä vaihtelualuetta, mikä mittaustulokseen jää, kun 

systemaattiset ja satunnaiset virheet on poistettu tai minimoitu. (Kartastenpää et al. 

2004, liite 13.) Mittaustulosten raportoinnin yhteydessä on tärkeää antaa tietoa myös 

mittauksen epävarmuudesta. Tietoa tarvitaan, jotta voidaan arvioida mittaustuloksen ja 

mittausjärjestelmän laadukkuutta. (Walden 2009, s.17.) 
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Kansainvälinen standardisoimisorganisaatio (ISO) on tehnyt ohjeen (GUM) mittaus-

epävarmuuden määrittämiseksi, jotta mittausepävarmuus määritetään kaikkialla samoja 

periaatteita noudattaen. Tässä työssä mittausepävarmuus määritetään GUM:n mukaan 

noudattamalla standardia SFS-EN 14211 typen oksidien analysaattorille AC31M-LCD.  

 

6.1 Opas mittausepävarmuuden määrittämiseksi (GUM) 

Opas mittausepävarmuuden määrittämiseksi (GUM) on päivitetty vuonna 2008. Se kä-

sittäää GUM:n vuodelta 1995, johon on tehty pieniä muutoksia ja korjauksia (JCGM 

100:2008). Oppaassa mittausepävarmuuden määrittämiseksi on alussa käyty läpi määri-

telmät oppaan soveltamisalasta ja siinä käytetyistä termeistä. Sen jälkeen selvitetään pe-

ruskäsitteet, kuten mittaus, mittauksen virhe ja epävarmuus. Tämän jälkeen oppaassa 

siirrytään käsittelemään mittausepävarmuutta ja sen määrittämistä. 

 

Mittausepävarmuutta käsittelevistä luvuista ensimmäisenä on standardiepävarmuuden 

määrittäminen. Standardiepävarmuus voidaan jakaa kahteen tyyppiin (A ja B) mittaus-

tulosten määrästä riippuen. Standardiepävarmuuden määrittämisen jälkeen siirrytään 

laajennettuun epävarmuuteen ja lopuksi käsitellään epävarmuuden raportointia.  

 

6.2 Standardi typpidioksidin ja typpimonoksidin määrittämiseksi kemilumine-

 senssimenetelmällä (SFS-EN 14211) 

Standardi typpidioksidin ja typpimonoksidin määrittämiseksi kemiluminesenssimenetel-

mällä (SFS-EN 14211 ) on julkaistu vuonna 2005. Standardista on ilmestymässä päivi-

tetty versio, mutta koska se ei ole vielä voimassa, on tässä työssä käytetty vuoden 2005 

versiota. Standardin uusimisen tavoitteena on poistaa ja korjata standardissa olevia epä-

täsmällisyyksiä ja virheellisyyksiä. 

 

Standardi SFS-EN 14211 on erittäin laaja ja kattavasti laadittu. Standardin voidaaan 

katsoa muodostuvan kolmesta osa-alueesta, vaikka niitä ei olekaan erikseen merkitty. 

Ensimmäinen osa-alue sisältää määrittelyt mittausperiaatteesta näytteenottoon ja näyt-

teen käsittelyyn sekä yksityiskohtaisen selonteon analysaattorin osista. Toisessa osa-

alueessa on määritetty analysaattorin tyyppihyväksyntää varten laboratorio- ja kenttä-

olosuhteissa suoritettavat testit. Kolmas osa-alue muodostuu tyyppihyväksynnän ja epä-

varmuuksien laskemisesta. Standardissa esitetty epävarmuuksien laskenta tapahtuu 

GUM:n mukaisesti.  
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7 MITTAUSEPÄVARMUUDEN MÄÄRITTÄMINEN 

 

Mittausepävarmuuden määrittämiseksi on analysaattorille suoritettava tiettyjä sen toi-

mintaa kuvaavia testejä sekä laboratoriossa että kenttäolosuhteissa. Testituloksien pe-

rusteella saadaan analysaattorin toiminnasta tietoa ja tiedetään myös miten se reagoi 

esimerkiksi näytekaasun paineen vaihteluun. Saatujen tuloksien perusteella voidaan las-

kea yhdistetty standardiepävarmuus, siitä edelleen laajennettu epävarmuus ja lopuksi 

laajennettu suhteellinen epävarmuus. 

 

7.1 Laboratoriossa suoritettavat testit 

Laboratoriossa suoritettavia testejä mittausepävarmuuden määrittämiseksi on useita, joi-

ta kaikkia ei voida tässä työssä suorittaa käytettävissä olevan ajan puitteissa. Sen takia 

testeistä valitaan vain ne, joilla arvellaan olevan suurin merkitys mittausepävarmuuden 

muodostumisessa.  

 

Seuraavia laboratoriotestejä ei suoriteta:  

- lyhyen ajan liukuma 

- ero näyte- ja kalibrointilinjan välillä 

- häiritsevien aineiden (CO2, O3 ja NH3) vaikutus 

- viipymäajasta johtuva NO2-pitoisuuden nousu analysaattorin sisällä 

 

Seuraavaksi käydään läpi määritettäväksi valittujen testien standardin SFS-EN 14211 

mukainen suoritus ja selvitetään, miten saatavista tuloksista lasketaan testattavien teki-

jöiden vaikutus  mittaustulokseen ja yksittäiset epävarmuustekijät. 

 

Huomioitavaa on se, kun standardissa mainitaan testipitoisuutena käytettävän NO2:n 

tuntiraja-arvoa (200 µg/m3 joka vastaa 105 ppb), todellisuudessa tarkoitetaankin käytet-

täväksi NO-kaasua, jonka pitoisuus on 505 ppb. Standardissa puhutaan myös sertifioi-

dusta NO-alueesta, joka on 0−1 200 µg/m3 eli 0−962 ppb. Sertifioitu NO2-alue on 

0−500 µg/m3, joka vastaa 0−261 ppb. 

 

7.1.1 Vasteaika 

Analysaattorin vasteaika määritetään käyttämällä laitevalmistajan ilmoittamaa normaa-

lia näytevirtausta. Vasteajan määrittämiseksi suoritettava testi tehdään NO- ja NO2-
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kaasuilla. Testin aikana näytevirtaus on pidettävä vakiona (± 1 %). (SFS-EN 14211, s. 

23.) 

 

Vasteaika määritetään syöttämällä analysaattorille vuorotellen nollapitoisuutta ja pitoi-

suutta, joka on noin 80 % sertifioidusta NO-alueesta. Muutoksen nollapitoisuudesta tes-

tipitoisuuteen täytyy tapahtua nopeasti siihen sopivalla venttiilillä. Venttiilin ulostulo si-

joitetaan niin, että se on mahdollisimman lähellä kohtaa, josta testikaasu menee analy-

saattoriin. Muutos nollapitoisuudesta testipitoisuuteen tapahtuu vaihtamalla venttiilin 

asentoa niin, että nollapitoisuuden sijasta näytelinjaan syötetään testipitoisuutta. Ajanot-

to aloitetaan sillä hetkellä, kun venttiilin asentoa vaihdetaan, ja se on viiveajan (nouse-

va) alkukohta (t = 0), kuten kaaviossa 6 on esitetty. Kun analysaattorin lukema on ta-

saantunut (muutos testipitoisuudessa ± 2 %), muutetaan venttiilin asentoa niin, että näy-

telinjaan syötetään taas nollapitoisuutta. Ajanotto aloitetaan jälleen sillä hetkellä, kun 

venttiilin asentoa vaihdetaan, ja se on viiveajan (laskeva) alkukohta (t = 0). Kun analy-

saattorin lukema on tasaantunut (muutos nollapitoisuudessa ± 2 %), on ensimmäinen 

kierto valmis. Edellä kuvattu kierto vasteajan määrittämiseksi tehdään neljä kertaa. 

(SFS-EN 14211, s. 23–24.) 

 

Nousevan vasteajan määrittämiseksi mitataan aika venttiilin asennon vaihdosta siihen 

hetkeen asti, kun testipitoisuus on saavuttanut 90 % siitä pitoisuudesta, johon analy-

saattori tasaantuu (kaavio 6, kohdat 1, 2 ja 3). Laskevan vasteajan määrittämiseksi mita-

taan aika samoin venttiilin asennon vaihdosta siihen asti, kun analysaattori on saavutta-

nut 10 % siitä pitoisuudesta, johon analysaattori tasaantui testipitoisuudessa (kaavio 6, 

kohdat 1, 4 ja 5). Neljästä nousevasta ja laskevasta vasteajasta lasketaan keskiarvot (tr ja 

tf). (SFS-EN 14211, s. 23–24.) 

 

Vasteaikojen (nousevan ja laskevan) suhteellinen erotus lasketaan seuraavasti: 

%100⋅
−

=
r

fr
d t

tt
t  (1) 

missä 

td  on nousevan ja laskevan vasteajan suhteellinen erotus (%) 

tr  on nouseva vasteaika (neljän mittauksen keskiarvo) (s) 

tf  on laskeva vasteaika (neljän mittauksen keskiarvo) (s) 
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Jotta analysaattorin vasteaika täyttää standardin SFS-EN 14211 vaatimukset, sekä nou-

sevan että laskevan vasteajan täytyy olla ≤ 180 s. Vasteaikojen suhteellista erotusta pro-

sentteina ja sekunteina tarkasteltaessa huomioon otetaan suurin arvo. Vasteaikojen suh-

teellisen erotuksen täytyy olla ≤ 10 % tai 10 s. (SFS-EN 14211, s. 20 ja 25.) 

 

 
 1 Viiveaika  4 Laskuaika 
 2 Nousuaika  5 Vasteaika (laskussa) 
 3 Vasteaika (nousussa) 

Kaavio 6  Analysaattorin vasteajat nousussa ja laskussa 

 

Vasteajan määritys on tehtävä erittäin tarkasti, koska seuraavissa laboratoriotesteissä 

vasteajalla on suuri merkitys. Esimerkiksi toistettavuuden standardipoikkeaman määri-

tämisessä mittaustuloksia ryhdytään ottamaan ylös, kun testin aloituksesta on kulunut 

neljä kertaa analysaattorin vasteaika eli yksi itsenäinen mittaustulos. 

 

7.1.2 Toistettavuuden standardipoikkeama 

Toistettavuuden standardipoikkeaman määrittämiseksi analysaattorille syötetään nolla-

pitoisuutta ja testipitoisuutta ct (505 ppb NO). Kun on kulunut neljä kertaa analysaatto-

rin vasteaika eli yksi itsenäinen mittaus, otetaan ylös 20 yksittäistä mittausta sekä nolla-

pitoisuudessa että testipitoisuudessa. Näistä mittauksista lasketaan toistettavuuden stan-

dardipoikkeama (sr) sekä nollapitoisuudessa että testipitoisuudessa (ct). (SFS-EN 14211, 

s. 25 ja 26.) 
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Toistettavuuden standardipoikkeama lasketaan seuraavasti: 

( )
1

2

−
−∑

=
n

xx
S i

r   (2) 

missä 

Sr on toistettavuuden standardipoikkeama (ppb) 

xi on i:s mittaus (ppb) 

x  on 20 yksittäisen mittauksen keskiarvo (ppb) 

n  on mittausten lukumäärä (n = 20) 

 

Toistettavuuden standardipoikkeama lasketaan erikseen nollapitoisuudelle (sr,z) ja testi-

pitoisuudelle (sr,ct). Jotta analysaattorin standardipoikkeama täyttää standardin SFS-EN 

14211 vaatimukset, täytyy nollapitoisuuden standardipoikkeaman olla ≤ 1,0 ppb ja tes-

tipitoisuuden ≤ 3,0 ppb. (SFS-EN 14211, s. 19 ja 26.) 

 

Tuntiraja-arvon standardiepävarmuus toistettavuudelle nollapitoisuudessa lasketaan 

seuraavasti: 

m
s

u zr
zr

,
, =   (3) 

)2/)(( fr tt
tm

+
=  (4) 

missä 

ur,z on tuntiraja-arvon standardiepävarmuus toistettavuudelle nollapitoisuudessa (ppb) 

t on 3 600 s 

tr on nouseva vasteaika (s) 

tf on laskeva vasteaika (s) 

sr,z on toistettavuuden standardipoikkeama nollapitoisuudessa 

m on yksittäisten mittausten lukumäärä ajassa t 

 

Tuntiraja-arvon standardiepävarmuus toistettavuudelle tuntiraja-arvopitoisuudessa 

lasketaan seuraavasti: 

m
s

u lvr
lvr

,
, =   (5) 

ctr
t

lvr s
c
hlvs ,, ⋅=  (6) 
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)2/)(( fr tt
tm

+
=  (7) 

missä 

ur,lv on tuntiraja-arvon standardiepävarmuus toistettavuudelle tuntiraja-arvo- 

 pitoisuudessa (ppb) 

sr,lv on toistettavuuden standardipoikkeama tuntiraja-arvopitoisuudessa (ppb) 

m on yksittäisten mittausten lukumäärä ajassa t 

t on 3 600 s 

tr on nouseva vasteaika (s) 

tf on laskeva vasteaika (s) 

hlv tuntiraja-arvopitoisuus (ppb) 

ct on testikaasun pitoisuus (505 ppb NO) 

sr,ct on toistettavuuden standardipoikkeama testipitoisuudessa 

 

Vuosiraja-arvon standardiepävarmuus toistettavuudelle nollapitoisuudessa lasketaan 

seuraavasti: 

a

zr
zra n

u
u ,

,, =   (8) 

missä 

ua,r,z on vuosiraja-arvon standardiepävarmuus toistettavuudelle nollapitoisuudessa 

(ppb) 

ur,z on tuntiraja-arvon standardiepävarmuus toistettavuudelle nollapitoisuudessa (ppb) 

na on hyväksyttyjen tuntiarvojen määrä vuodessa (tässä laskussa na on 7 500) 

 

Vuosiraja-arvon standardiepävarmuus toistettavuudelle vuosiraja-arvopitoisuudessa 

lasketaan seuraavasti: 

a

alvr
alvra n

u
u ,

,, =  (9) 

m
s

u alvr
alvr

,
, =  (10) 

ctr
t

alvr s
c
alvs ,, ⋅=  (11) 

)2/)(( fr tt
tm

+
=  (12) 
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missä 

ua,r,alv on vuosiraja-arvon standardiepävarmuus toistettavuudelle vuosiraja-arvopitoi-

suudessa (ppb) 

ur,alv on tuntiraja-arvon standardiepävarmuus toistettavuudelle vuosiraja-arvopitoi-

suudessa (ppb) 

na on hyväksyttyjen tuntiarvojen määrä vuodessa (tässä laskussa na on 7 500) 

m on yksittäisten mittausten lukumäärä ajassa t 

sr,alv on toistettavuuden standardipoikkeama vuosiraja-arvopitoisuudessa (ppb) 

t on 3 600 s 

tr on nouseva vasteaika (s) 

tf on laskeva vasteaika (s) 

alv vuosiraja-arvopitoisuus (ppb) 

ct on testikaasun pitoisuus (505 ppb NO) 

 

7.1.3 Lineaarisuus 

Analysaattorin lineaarisuuden testaamiseksi suoritetaan NO-kaasulla niin sanottu moni-

pistekalibrointi. Silloin kun kyseessä on lineaarisuuden testaus, monipistekalibroinnissa 

analysaattorille syötettävän NO-kaasun pitoisuuden on oltava 0−95 % sertifioidusta 

NO-alueesta. Testissä on käytettävä vähintään kuutta eri pitoisuutta nollapiste mukaan 

lukien. Ennen testiä analysaattori säädetään NO-kaasulla, jonka pitoisuus on noin 90 % 

sertifioidusta alueesta. (SFS-EN 14211, s. 26.) 

 

Lineaarisuuden testaamisessa pitoisuuksia syötetään seuraavassa järjestyksessä: 80 %, 

40 %, 0 %, 60 % 20 % ja 95 % sertifioidusta NO-alueesta. Jokaisen pitoisuustason muu-

toksen jälkeen on odotettava vähintään neljä kertaa analysaattorin vasteaika ennen seu-

raavan mittauksen suorittamista. Jokaisessa pitoisuustasossa (ml. nollapiste) suoritetaan 

vähintään viisi itsenäistä mittausta. Yksi itsenäinen mittaus tarkoittaa sellaista yksit-

täistä mittausta, mikä ei ole alttiina edellisen yksittäisen mittauksen vaikutukselle. Itse-

näinen mittaus saadaan aikaiseksi jättämällä kahden yksittäisen mittauksen väliin neljä 

kertaa analysaattorin vasteaika. Yksittäinen mittaus on keskiarvo, joka on laskettu ajan-

jaksosta, mikä on analysaattorin vasteaika. (SFS-EN 14211, s. 26.) 

 

Monipistekalibroinnissa saatujen tulosten avulla tehdään lineaarinen regressiomalli ja 

lasketaan residuaalit. Suurin sallittu residuaali eli poikkeama lineaarisesta regressio-
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mallista on Xl ≤ 4 %, kun näytekaasun pitoisuus on enemmän kuin nolla. Suurin sallittu 

nollan poikkeama on Xl,z ≤ 5 ppb. (SFS-EN 14211, s. 19.) 

 

Tuntiraja-arvon standardiepävarmuus lineaarisuudelle tuntiraja-arvopitoisuudessa las-

ketaan seuraavasti: 

( )
3

100/,
,

hlvX
u lvl

lvl

⋅
=  (13) 

missä 

ul,lv on tuntiraja-arvon standardiepävarmuus lineaarisuudelle tuntiraja-arvopitoi-

suudessa (ppb) 

Xl,lv on lineaarisesta regressiomallista laskettu residuaali tuntiraja-arvopitoisuudessa 

(%) 

hlv on tuntiraja-arvopitoisuus (ppb) 

 

Vuosiraja-arvon standardiepävarmuus lineaarisuudelle vuosiraja-arvopitoisuudessa 

lasketaan seuraavasti: 

( )
3

100/,
,,

alvX
u alvl

alvla

⋅
=  (14) 

missä 

ua,l,alv on vuosiraja-arvon standardiepävarmuus lineaarisuudelle vuosiraja-arvopitoi-

suudessa (ppb) 

Xl,alv on lineaarisesta regressiomallista laskettu residuaali vuosiraja-arvopitoisuudessa 

(%) 

alv on vuosiraja-arvopitoisuus (ppb) 

 

7.1.4 Näytekaasun paineen vaikutus 

Näytekaasun paineen vaikutuksen määrittämiseksi analysaattorille syötetään kahdessa 

eri paineessa olevaa NO-kaasua, minkä pitoisuus on 70−80 % sertifioidusta NO-

alueesta. Testi aloitetaan pitämällä testikaasu absoluuttisessa paineessa, joka on 80 ± 0,2 

kPa (P1). Odotetaan aika, joka tarvitaan yhteen itsenäiseen mittaukseen ja sen jälkeen 

otetaan ylös kolme yksittäistä mittausta. Tämän jälkeen odotetaan vähintään neljä kertaa 

analysaattorin vasteaika. Sen jälkeen testikaasu pidetään absoluuttisessa paineessa, joka 

on 110 ± 0,2 kPa (P2). Jälleen odotetaan aika, joka tarvitaan yhteen itsenäiseen mittauk-

seen ja sen jälkeen otetaan ylös kolme yksittäistä mittausta. Molemmille paineille (P1 ja 
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P2) lasketaan keskiarvot erikseen edellä mainituista kolmesta yksittäisestä mittauksesta. 

(SFS-EN 14211, s. 26.) 

 

Näytekaasun paineen vaikutus lasketaan seuraavasti: 

( )
( )12

12

PP
CC

b PP
gp −

−
=   (15) 

missä 

bgp  on näytekaasun paineen vaikutus (ppb/kPa) 

1PC  on mittausten keskiarvopitoisuus näytekaasun paineessa P1 (ppb) 

2PC  on mittausten keskiarvopitoisuus näytekaasun paineessa P2 (ppb) 

P1  on näytekaasun paine P1 (kPa) 

P2 on näytekaasun paine P2 (kPa) 

 

Paineen vaikutus analysaattorin mittaustulokseen täytyy olla ≤ 8,0 ppb/kPa, jotta stan-

dardin SFS-EN 14211 vaatimukset täyttyvät. (SFS-EN 14211, s. 19 ja 27.) 

 

Tuntiraja-arvon standardiepävarmuus näytekaasun paineen vaikutukselle tuntiraja-

arvopitoisuudessa lasketaan seuraavasti: 

3
gp

gp
t

gp b
c
hlvu

Δ
⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅=  (16) 

21 PPgp −=Δ  (17) 

missä 

ugp on tuntiraja-arvon standardiepävarmuus näytekaasun paineen vaikutukselle tunti-

raja-arvopitoisuudessa (ppb) 

bgp on näytekaasun paineen vaikutus (ppb/kPa) 

hlv on tuntiraja-arvopitoisuus (ppb) 

ct on testikaasun pitoisuus (70−80 % sertifioidusta NO-alueesta) (ppb) 

∆gp on näytekaasun paineen vaihteluväli (kPa) 

P1  on näytekaasun paine P1 (kPa) 

P2 on näytekaasun paine P2 (kPa) 

 

Vuosiraja-arvon standardiepävarmuus näytekaasun paineen vaikutukselle vuosiraja-

arvopitoisuudessa lasketaan seuraavasti: 
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3⋅

Δ⋅⋅
=

t

gpgp
gp c

balv
u  (18) 

21 PPgp −=Δ  (19) 

missä 

ugp on vuosiraja-arvon standardiepävarmuus näytekaasun paineen vaikutukselle vuo-

siraja-arvopitoisuudessa (ppb) 

bgp on näytekaasun paineen vaikutus (ppb/kPa) 

alv on vuosiraja-arvopitoisuus (ppb) 

ct on testikaasun pitoisuus (70−80 % sertifioidusta NO-alueesta) (ppb) 

∆gp on näytekaasun paineen vaihteluväli (kPa) 

P1  on näytekaasun paine P1 (kPa) 

P2 on näytekaasun paine P2 (kPa) 

 

7.1.5 Näytekaasun lämpötilan vaikutus 

Näytekaasun lämpötilan vaikutuksen määrittämiseksi analysaattorille syötetään testi-

kaasua lämpötiloissa T1 = 0 °C ja T2 = 30 °C. Testikaasun pitoisuuden on oltava 70−80 

% sertifioidusta NO-alueesta. Testikaasun lämpötila pidetään vakiona vähintään 30 mi-

nuuttia sekä lämpötilassa T1 että T2. Lämpötila mitataan analysaattorin sisäänmenokoh-

dasta. Kun 30 minuuttia on kulunut, odotetaan vielä aika, joka tarvitaan yhteen itsenäi-

seen mittaukseen ja sen jälkeen otetaan ylös kolme yksittäistä mittausta molemmissa 

lämpötiloissa. (SFS-EN 14211, s. 27.) 

 

Näytekaasun lämpötilan vaikutus lasketaan seuraavasti: 

( )
( )12

12

TT
CC

b TT
gt −

−
=   (20) 

missä 

bgt  on näytekaasun lämpötilan vaikutus (ppb/K) 

1TC  on mittausten keskiarvopitoisuus näytekaasun lämpötilassa T1 (ppb) 

2TC  on mittausten keskiarvopitoisuus näytekaasun lämpötilassa T2 (ppb) 

T1  on näytekaasun lämpötila T1 (K) 

T2 on näytekaasun lämpötila T2 (K) 
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Näytekaasun lämpötilan vaikutus analysaattorin mittaustulokseen täytyy olla ≤ 3,0 

ppb/K, jotta standardin SFS-EN 14211 vaatimukset täyttyvät. (SFS-EN 14211, s. 19 ja 

27.) 

 

Tuntiraja-arvon standardiepävarmuus näytekaasun lämpötilan vaikutukselle tuntiraja-

arvopitoisuudessa lasketaan seuraavasti: 

3
gt

gt
t

gt b
c
hlvu

Δ
⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅=  (21) 

2,1, gtgtgt TT −=Δ  (22) 

missä 

ugt on tuntiraja-arvon standardiepävarmuus näytekaasun lämpötilan vaikutukselle 

tuntiraja-arvopitoisuudessa (ppb) 

hlv on tuntiraja-arvopitoisuus (ppb) 

ct on testikaasun pitoisuus (70−80 % sertifioidusta NO-alueesta) (ppb) 

bgt on näytekaasun lämpötilan vaikutus (ppb/K) 

∆gt on on näytekaasun lämpötilan vaihteluväli (K) 

Tgt,1  on näytekaasun lämpötila T1 (ºC) 

Tgt,2 on näytekaasun lämpötila T2 (ºC) 

 

Vuosiraja-arvon standardiepävarmuus näytekaasun lämpötilan vaikutukselle vuosiraja-

arvopitoisuudessa lasketaan seuraavasti: 

3⋅

Δ⋅⋅
=

t

gtgt
gt c

balv
u  (23) 

2,1, gtgtgt TT −=Δ  (24) 

missä 

ugt on vuosiraja-arvon standardiepävarmuus näytekaasun lämpötilan vaikutukselle 

vuosiraja-arvopitoisuudessa (ppb) 

alv on vuosiraja-arvopitoisuus (ppb) 

ct on testikaasun pitoisuus (70−80 % sertifioidusta NO-alueesta) (ppb) 

bgt on näytekaasun lämpötilan vaikutus (ppb/K) 

∆gt on on näytekaasun lämpötilan vaihteluväli (K) 

Tgt,1  on näytekaasun lämpötila T1 (ºC) 

Tgt,2 on näytekaasun lämpötila T2 (ºC) 

7.1.6 Ympäröivän lämpötilan vaikutus 
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Ympäröivän lämpötilan vaikutuksen määrittämiseksi analysaattori sijoitetaan tilaan, 

jonka lämpötilaa voidaan säädellä. Tähän tarkoitukseen soveltuu sääkoestuskaappi. 

Ympäröivän lämpötilan vaikutus määritetään syöttämällä analysaattorille testikaasua pi-

toisuudeltaan 70−80 % sertifioidusta NO-alueesta. (SFS-EN 14211, s. 27–28.) 

 

Laitevalmistajan asettamien lämpötilarajojen puitteissa ympäröivän lämpötilan vaikutus 

määritetään seuraavissa lämpötiloissa: 

1) minimilämpötila Tmin = 273 K (0 °C) 

2) laboratoriolämpötila Tl = 293–296 K (20–23 °C) 

3) maksimilämpötila Tmax = 303 K (30 °C) 

 

Ellei laitevalmistaja ole erikseen määrittänyt analysaattorille lämpenemis- ja tasaan-

tumisaikaa, pidetään aikana vähintään 4 tuntia. Kun jokaisen lämpötilamuutoksen jäl-

keen on kulunut vaadittu lämpenemis- ja tasaantumisaika, odotetaan vielä aika, joka 

tarvitaan yhteen itsenäiseen mittaukseen. Sen jälkeen otetaan ylös kolme yksittäistä mit-

tausta sekä nolla- että testipitoisuudessa. (SFS-EN 14211, s. 28.) 

 

Mittaukset suoritetaan seuraavassa lämpötilajärjestyksessä: 

Tl, Tmin, Tl ja sen jälkeen Tl, Tmax, Tl 

 

Ensimmäisessä lämpötilassa (Tl) analysaattorin pitoisuustaso säädetään oikeaksi. Odote-

taan aika, joka tarvitaan yhteen itsenäiseen mittaukseen ja sen jälkeen otetaan ylös kol-

me yksittäistä mittausta lämpötiloissa Tl, Tmin ja Tl. Sama toistetaan lämpötiloissa Tl, 

Tmax ja Tl. Jotta voidaan eliminoida muusta kuin ympäröivästä lämpötilasta johtuva liu-

kuma, mittaukset lämpötilassa Tl on keskiarvotettu ja huomioitu laskennassa. (SFS-EN 

14211, s. 28.) 

 

Ympäröivän lämpötilan vaikutus lasketaan seuraavasti: 

l

T

st TT

xxx
b

−

−
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21

  (25) 

 

 

missä 
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bst  on ympäröivän lämpötilan vaikutus nollassa ja testipitoisuudessa lämpötilan olles-

sa Tmin tai Tmax (ppb/K) 

xT  on mittausten keskiarvo lämpötilan ollessa Tmin tai Tmax (ppb) 

x1  on mittausten keskiarvo lämpötilassa Tl lämpötilasäädön jälkeen (ppb) 

x2 on mittausten keskiarvo lämpötilassa Tl ennen lämpötilasäätöä (ppb) 

Tl  on ympäröivä lämpötila sääkoestuskaapissa (laboratorio-olosuhteet) (K) 

T  on ympäröivä lämpötila sääkoestuskaapissa, kun kyseessä on Tmin tai Tmax (K) 

 

Ympäröivän lämpötilan vaikutus analysaattorin mittaustulokseen täytyy olla ≤ 3,0 

ppb/K, jotta standardin SFS-EN 14211 vaatimukset täyttyvät. (SFS-EN 14211, s. 19 ja 

28.) 

 

Tuntiraja-arvon standardiepävarmuus ympäröivän lämpötilan vaikutukselle tuntiraja-

arvopitoisuudessa lasketaan seuraavasti: 

3
st

st
t

st b
c
hlvu

Δ
⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅=  (26) 

2,1, ststst TT −=Δ  (27) 

missä 

ust on tuntiraja-arvon standardiepävarmuus ympäröivän lämpötilan vaikutukselle 

tuntiraja-arvopitoisuudessa (ppb) 

hlv on tuntiraja-arvopitoisuus (ppb) 

ct on testikaasun pitoisuus (70−80 % sertifioidusta NO-alueesta) (ppb) 

bst on ympäröivän lämpötilan vaikutus (ppb/K) 

∆st on ympäröivän lämpötilan vaihteluväli (K) 

Tst,1  on ympäröivä lämpötila T1 (ºC) 

Tst,2 on ympäröivä lämpötila T2 (ºC) 

 

Vuosiraja-arvon standardiepävarmuus ympäröivän lämpötilan vaikutukselle vuosiraja-

arvopitoisuudessa lasketaan seuraavasti: 

3⋅

Δ⋅⋅
=

t

stst
st c

balv
u  (28) 

2,1, ststst TT −=Δ  (29) 

 

missä 
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ust on vuosiraja-arvon standardiepävarmuus ympäröivän lämpötilan vaikutukselle 

vuosiraja-arvopitoisuudessa (ppb) 

alv on vuosiraja-arvopitoisuus (ppb) 

ct on testikaasun pitoisuus (70−80 % sertifioidusta NO-alueesta) (ppb) 

bst on ympäröivän lämpötilan vaikutus (ppb/K) 

∆st on ympäröivän lämpötilan vaihteluväli (K) 

Tst,1  on ympäröivä lämpötila T1 (ºC) 

Tst,2 on ympäröivä lämpötila T2 (ºC) 

 

7.1.7 Jännitteen vaikutus 

Jännitteen vaihtelun vaikutus mittaustulokseen määritetään syöttämällä analysaattorille 

sekä nollakaasua että NO-kaasua, jonka pitoisuus on 70−80 % sertifioidusta NO-

alueesta. Jännitettä vaihdellaan laitevalmistajan ilmoittaman minimijännitteen (Vmin) ja 

maksimijännitteen (Vmax) mukaisesti molemmilla pitoisuustasoilla (0 ja 70−80 % serti-

fioidusta NO-alueesta). Kun on kulunut neljä kertaa analysaattorin vasteaika eli aika, 

joka vaaditaan yhteen itsenäiseen mittaukseen, tallennetaan molemmilla pitoisuus-

tasoilla sekä minimi- ja maksimijännitteillä kolme yksittäistä mittausta. (SFS-EN 

14211, s. 28−29.) 

 

Jännitteen vaikutus lasketaan seuraavasti: 

( )
( )12

12

VV
CC

b VV
v −

−
=  (30) 

missä  

vb  on jännitteen vaikutus (ppb/V) 

1VC  on kolmen yksittäisen mittauksen keskiarvo, kun jännite on V1 (ppb) 

2VC  on kolmen yksittäisen mittauksen keskiarvo, kun jännite on V2 (ppb) 

1V  on analysaattorin valmistajan määrittämä minimijännite (Vmin) 

2V  on analysaattorin valmistajan määrittämä maksimijännite (Vmax) 

 

Tulosten raportoinnissa ja mittausepävarmuuden määrittämisessä otetaan huomioon jän-

nitteen vaihtelun vaikutuksen korkein arvo sekä nollakaasua että pitoisuutta syötet-

täessä. (SFS-EN 14211, s. 29.) 
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Jännitteen vaikutus analysaattorin mittaustulokseen täytyy olla ≤ 0,30 ppb/V, jotta stan-

dardin SFS-EN 14211 vaatimukset täyttyvät. (SFS-EN 14211, s. 19 ja 29.) 

 

Tuntiraja-arvon standardiepävarmuus jännitteen vaikutukselle tuntiraja-arvopitoi-

suudessa lasketaan seuraavasti: 

3
v

v
t

V b
c
hlvu

Δ
⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅=  (31) 

21 VVV −=Δ   (32) 

missä 

uV on tuntiraja-arvon standardiepävarmuus jännitteen vaikutukselle tuntiraja-

arvopitoisuudessa (ppb) 

hlv on tuntiraja-arvopitoisuus (ppb) 

ct on testikaasun pitoisuus (70−80 % sertifioidusta NO-alueesta) (ppb) 

bv on jännitteen vaikutus (ppb/V) 

∆V on jännitteen vaihteluväli (V) 

V1  on jännite V1 (V) 

V2 on jännite V2 (V) 

 

Vuosiraja-arvon standardiepävarmuus jännitteen vaikutukselle vuosiraja-arvopitoi-

suudessa lasketaan seuraavasti: 

3⋅

Δ⋅⋅
=

t

vv
v c

balv
u  (33) 

21 VVv −=Δ   (34) 

missä 

uv on vuosiraja-arvon standardiepävarmuus jännitteen vaikutukselle vuosiraja-

arvopitoisuudessa (ppb) 

alv on vuosiraja-arvopitoisuus (ppb) 

ct on testikaasun pitoisuus (70−80 % sertifioidusta NO-alueesta) (ppb) 

bv on jännitteen vaikutus (ppb/V) 

∆v on jännitteen vaihteluväli (V) 

V1  on jännite V1 (V) 

V2 on jännite V2 (V) 

 

7.1.8 Häiritsevien aineiden vaikutus 
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Ulkoilmassa olevien häiritsevien aineiden (vesihöyry H2O, hiilidioksidi CO2, otsoni O3 

ja ammoniakki NH3) vaikutus analysaattorin mittaustulokseen täytyy määrittää. Häirit-

sevät aineet voivat vaikuttaa mittaustulokseen joko negatiivisesti tai positiivisesti. Häi-

ritsevien aineiden vaikutus määritetään nollapitoisuudessa ja testipitoisuudessa ct (505 

ppb NO). Jokaisen häiritsevän aineen vaikutus määritetään erikseen. (SFS-EN 14211, s. 

29.) 

 

Häiritsevien aineiden vaikutus määritetään syöttämällä analysaattorille kaasuseosta, jo-

ka muodostuu nollapitoisuudesta ja häiritsevästä aineesta. Odotetaan aika, joka tarvitaan 

yhteen itsenäiseen mittaukseen ja sen jälkeen otetaan ylös kaksi yksittäistä mittausta. 

Sen jälkeen analysaattorille syötetään kaasuseosta, joka muodostuu testipitoisuudesta ct 

ja häiritsevästä aineesta. Jälleen odotetaan aika, joka tarvitaan yhteen itsenäiseen mitta-

ukseen ja sen jälkeen otetaan ylös kaksi yksittäistä mittausta. (SFS-EN 14211, s. 29.) 

 

Testissä käytettävät häiritsevien aineiden pitoisuudet ovat seuraavat: 

- H2O: 19 ppb, joka vastaa 80 % kosteutta, lämpötilassa 20 °C ja paineessa 101,3 kPa 

- CO2: 500 ppm 

- O3: 200 ppb 

- NH3: 200 ppb 

 

Häiritsevien aineiden (kosteus) vaikutus lasketaan seuraavasti: 

zzOH xX =,2
  (35) 

tccOH cxX
tt
−=,2

 (36) 

missä 

zOHX ,2
 on häiritsevien aineiden (kosteus) vaikutus nollapitoisuudessa (ppb) 

zx  on mittausten keskiarvo nollapitoisuudessa (ppb) 

tcOHX ,2
 on häiritsevien aineiden (kosteus) vaikutus testipitoisuudessa ct (ppb) 

ctx  on mittausten keskiarvo testipitoisuudessa ct (ppb) 

tc  on testipitoisuus, joka on 505 ppb NO  

 

Koska testi tehdään ainostaan vesihöyryllä, huomioidaan tässä vain vesihöyryn vaikutus 

analysaattorin mittaustulokseen. Sen täytyy olla ≤ 5,0 ppb, jotta standardin SFS-EN 

14211 vaatimukset täyttyvät. (SFS-EN 14211, s. 19 ja 29.) 
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Tuntiraja-arvon standardiepävarmuus kosteuden vaikutukselle tuntiraja-arvopitoi-

suudessa lasketaan seuraavasti: 
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actOH Xhlv

c
XX

X t
,,

,,,,
, 2

22

2
+⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
=  (40) 

missä 

actOHu ,2
 on tuntiraja-arvon standardiepävarmuus kosteuden vaikutukselle tuntiraja-

arvopitoisuudessa (ppb) 

actOHX ,2
 on todellisen kosteuspitoisuuden vaikutus tuntiraja-arvopitoisuudessa (ppb) 

max,,2 actOHc  on todellisen kosteuspitoisuuden maksimiarvo (ppb) 

min,,2 actOHc  on todellisen kosteuspitoisuuden minimiarvo (ppb) 

actzOHX ,,2
 on todellisen kosteuspitoisuuden vaikutus nollapitoisuudessa (ppb) 

max,2OHc  on laboratoriotesteissä käytetty kosteuspitoisuuden maksimiarvo (21 ppb)  

max,,2 zOHX  on maksimikosteuspitoisuuden (21 ppb) vaikutus nollapitoisuudessa (ppb) 

actcOH t
X ,,2

 on todellisen kosteuspitoisuuden vaikutus testipitoisuudessa (ppb) 

max,,2 tcOHX  on maksimikosteuspitoisuuden (21 ppb) vaikutus testipitoisuudessa (ppb) 

tc  on testikaasun pitoisuus (ppb) 

hlv  on tuntiraja-arvopitoisuus (ppb) 

 

 

 

Vuosiraja-arvon standardiepävarmuus kosteuden vaikutukselle vuosiraja-arvopitoi-

suudessa lasketaan seuraavasti: 
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missä 

actOHu ,2
 on tuntiraja-arvon standardiepävarmuus kosteuden vaikutukselle vuosiraja-

arvopitoisuudessa (ppb) 

actOHX ,2
 on todellisen kosteuspitoisuuden vaikutus vuosiraja-arvopitoisuudessa (ppb) 

max,,2 actOHc  on todellisen kosteuspitoisuuden maksimiarvo (ppb) 

min,,2 actOHc  on todellisen kosteuspitoisuuden minimiarvo (ppb) 

actzOHX ,,2
 on todellisen kosteuspitoisuuden vaikutus nollapitoisuudessa (ppb) 

max,2OHc  on laboratoriotesteissä käytetty kosteuspitoisuuden maksimiarvo (21 ppb)  

max,,2 zOHX  on maksimikosteuspitoisuuden (21 ppb) vaikutus nollapitoisuudessa (ppb) 

actcOH t
X ,,2

 on todellisen kosteuspitoisuuden vaikutus testipitoisuudessa (ppb) 

max,,2 tcOHX  on maksimikosteuspitoisuuden (21 ppb) vaikutus testipitoisuudessa (ppb) 

tc  on testikaasun pitoisuus (ppb) 

alv  on vuosiraja-arvopitoisuus (ppb) 

 

7.1.9 Keskiarvotesti 

Keskiarvotestillä voidaan määrittää mittausepävarmuus keskiarvotetuissa tuloksissa, 

mihin vaikuttavat näyteilman pitoisuustasojen lyhytaikaiset muutokset. Keskiarvotestin 

suoritus on esitetty kaaviossa 7. (SFS-EN 14211, s. 30.) 

 

Keskiarvon virhe määritetään syöttämällä analysaattorille jatkuvasti NO2-kaasua. Pitoi-

suus ct,NO2 pidetään vakiona koko testin ajan. Pitoisuus ct,NO2 on noin kaksi kertaa tunti-

raja-arvo eli käytännössä kaksi kertaa 505 ppb. Samaan aikaan NO2-kaasun kanssa ana-

lysaattorille syötetään NO-kaasua (ct,NO on 600 ppb) ensin vähintään aika, joka tarvitaan 
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neljään itsenäiseen mittaustulokseen eli vähintään 16 kertaa analysaattorin vasteaika 

(jakso tc). Jakson tc jälkeen alkaa jakso tv, jossa analysaattorille syötetään 45 sekunnin 

välein NO-kaasua (tNO) ja nollapitoisuutta (tzero). Muutos jaksosta tc jaksoon tv on tapah-

duttava analysaattorin yhden vasteajan puitteissa. NO-kaasun pitoisuus ct,NO on jälleen 

600 ppb. Muutos tNO:sta tzero:oon on tapahduttava 0,5 sekunnin sisällä. Jakson tv on kes-

tettävä vähintään aika, joka tarvitaan neljään itsenäiseen mittaustulokseen, mutta kui-

tenkin niin, että jakson tv aikana muodostuu vähintään kolme tNO ja tzero -paria. (SFS-EN 

14211, s. 30.) 

 

Keskiarvon virhe lasketaan seuraavasti: 

%100
2 var ⋅
⋅−

= av
const

avav
const

av C
CC

X  (45) 

missä 

avX  on keskiarvon virhe (%) 

av
constC  on vähintään neljän itsenäisen mittauksen keskiarvo tasaisen testipitoisuuden (tc) 

aikana (ppb) 
avCvar  on vähintään neljän itsenäisen mittauksen keskiarvo muuttuvan testipitoisuuden 

(tv) aikana (ppb) 

 

 

 Kaavio 7  Keskiarvotestin suoritus 

Tuntiraja-arvon standardiepävarmuus keskiarvon virheelle tuntiraja-arvopitoisuudessa 

lasketaan seuraavasti: 
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( )
3

100/ hlvX
u av

av
⋅

=  (46) 

missä 

uav on tuntiraja-arvon standardiepävarmuus keskiarvon virheelle tuntiraja-arvopitoi-

suudessa (ppb) 

Xav  on keskiarvon virhe (%) 

hlv on tuntiraja-arvopitoisuus (ppb) 

 

Vuosiraja-arvon standardiepävarmuus keskiarvon virheelle vuosiraja-arvopitoisuudes-

sa lasketaan seuraavasti: 

( )
3

100/ alvX
u av

av
⋅

=  (47) 

missä 

uav on vuosiraja-arvon standardiepävarmuus keskiarvon virheelle vuosiraja-arvopitoi-

suudessa (ppb) 

Xav  on keskiarvon virhe (%) 

alv on vuosiraja-arvopitoisuus (ppb) 

 

7.1.10 Konvertterin hyötysuhde 

Konvertterin hyötysuhde määritetään kaasufaasititrauksella, jossa typpimonoksidi NO 

muunnetaan typpidioksidiksi NO2 otsonin O3 avulla. Testi suoritetaan kahdella pitoi-

suustasolla, noin 50 % ja 95 % sertifioidusta NO2-alueesta. Sertifioitu NO2-alue on an-

nettu standardissa SFS-EN 14211 ja se on 0−500 µg/m3, mikä vastaa 0−261 ppb. (SFS-

EN 14211, s. 32.) 

 

Ennen konvertterin hyötysuhteen testausta analysaattorin NO- ja NOx-kanavat kalib-

roidaan NO-kaasulla, jonka pitoisuus on noin 70−80 % sertifioidusta NO-alueesta. Ser-

tifioitu NO-alue on annettu standardissa SFS-EN 14211 ja on 0−1 200 µg/m3, joka vas-

taa 0−962 ppb. Molemmat kanavat asetetaan näyttämään samaa lukemaa ja lukemat ote-

taan ylös. (SFS-EN 14211, s. 32.) 

 

Konvertterin hyötysuhteen määritys aloitetaan syöttämällä analysaattorille NO-kaasua 

pitoisuudeltaan noin 50 % sertifioidusta NO-alueesta. Samaa pitoisuutta syötetään niin 

kauan, että analysaattorin tulos vakiintuu, kuitenkin vähintään neljä kertaa vasteaika. 
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Sen jälkeen NO- ja NOx-kanavilta luetaan neljä yksittäistä mittausta (kaavio 8, kohta 1). 

(SFS-EN 14211, s. 32.) 

 

Tarvittavan NO2-pitoisuuden tuottamiseksi NO-kaasuun sekoitetaan otsonia O3 (SFS-

EN 14211, s. 32). Jos konvertteri toimii sataprosenttisesti, kaikki NO-kaasun sekaan se-

koitettu O3 reagoi NO:n kanssa ja muuttuu NO2:ksi. Tällöin NO2-pitoisuus nousee ja 

NO-pitoisuus laskee syötetyn O3:n verran (kaavio 8, kohta 2). NOx-pitoisuus pysyy lä-

hes vakiona. Jälleen samaa pitoisuutta syötetään niin kauan, että analysaattorin tulos va-

kiintuu, kuitenkin vähintään neljä kertaa vasteaika. Sen jälkeen NO- ja NOx-kanavilta 

luetaan neljä yksittäistä mittausta. (SFS-EN 14211, s. 32.) 

 

Otsonin O3 sekoittaminen NO-kaasuun lopetetaan ja analysaattorille syötetään pelkäs-

tään NO-kaasua niin kauan, että analysaattorin tulos vakiintuu, kuitenkin vähintään nel-

jä kertaa vasteaika. Sen jälkeen NO- ja NOx-kanavilta luetaan neljä yksittäistä mittausta 

(kaavio 8, kohta 3). Lopuksi lasketaan neljän yksittäisen mittauksen keskiarvot sekä 

NO- että NOx-kanavilta ja katsotaan, poikkeavatko lukemat enemmän kuin 1 % alkupe-

räisistä lukemista. (SFS-EN 14211, s. 32.) 

 

 

Kaavio 8 Konvertterin hyötysuhteen määritys 

 

Konvertterin hyötysuhde lasketaan seuraavasti: 

1 2 3 
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missä  

Econv  on konvertterin hyötysuhde (%) 

(NOx)i  on neljän yksittäisen mittauksen keskiarvo NOx-kanavalla ilman otsonia O3  

(NOx)f on neljän yksittäisen mittauksen keskiarvo NOx-kanavalla otsonin O3 kanssa 

(NO)i on neljän yksittäisen mittauksen keskiarvo NO-kanavalla ilman otsonia O3 

(NO)f on neljän yksittäisen mittauksen keskiarvo NO-kanavalla otsonin O3 kanssa 

 

Tuntiraja-arvon standardiepävarmuus konvertterin hyötysuhteelle tuntiraja-arvopitoi-

suudessa lasketaan seuraavasti: 

( )( )
3

100/100 hlvE
u conv

EC
⋅−

=  (49) 

missä 

uEC on tuntiraja-arvon standardiepävarmuus konvertterin hyötysuhteelle tuntiraja-

arvopitoisuudessa (ppb) 

Econv  on konvertterin hyötysuhde (%) 

hlv on tuntiraja-arvopitoisuus (ppb) 

 

Vuosiraja-arvon standardiepävarmuus konvertterin hyötysuhteelle vuosiraja-arvopitoi-

suudessa lasketaan seuraavasti: 

( )( )
3

100/100
,

alvE
u conv

alvEC
⋅−

=  (50) 

missä 

uEC,alv on vuosiraja-arvon standardiepävarmuus konvertterin hyötysuhteelle vuosiraja-

arvopitoisuudessa (ppb) 

Econv on konvertterin hyötysuhde (%) 

alv on vuosiraja-arvopitoisuus (ppb) 

 

7.2 Kenttäolosuhteissa suoritettavat testit 

Standardin SFS-EN 14211 mukaan kentällä suoritettavissa testeissä NO2-pitoisuuden 

keskiarvon täytyy olla >30 % tuntiraja-arvosta eli vähintään 60 µg/m³ (noin 31 ppb). 

Koska Suomen olosuhteissa standardin vaatimukset eivät täyty, kenttäolosuhteissa ei 

suoriteta yhtään testiä. Seuraavaksi kuitenkin selvitetään, miten kenttäolosuhteissa teh-
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tävistä testeistä ja saatavista tuloksista lasketaan testattavien tekijöiden vaikutus mit-

taustulokseen sekä yksittäiset epävarmuustekijät. 

 

7.2.1 Pitkän ajan liukuma 

Analysaattorin liukumaa nolla- ja testipitoisuudessa seurataan kalibrointien välillä vä-

hintään joka toinen viikko tehtävillä nollan ja aluetason tarkistuksilla. Liukumajakson 

alussa heti kalibroinnin jälkeen odotetaan yhteen itsenäiseen mittaukseen tarvittava aika. 

Sen jälkeen otetaan ylös viisi yksittäistä mittausta sekä nollapitoisuudessa että testipitoi-

suudessa. Sama toistetaan mittausjakson lopussa. (SFS-EN 14211, s. 34.) 

 

Pitkän ajan liukuma nollapitoisuudessa lasketaan seuraavasti: 

)( 1,2,, zzzl CCD −=  (51) 

missä 

Dl,z  on liukuma nollapitoisuudessa (ppb) 

Cz,1 on viiden yksittäisen mittauksen keskiarvo nollapitoisuudessa liukumajakson 

 alussa (ppb) 

Cz,2 on viiden yksittäisen mittauksen keskiarvo nollapitoisuudessa liukumajakson lo-

pussa (ppb) 

 

Pitkän ajan liukuman nollapitoisuudessa täytyy olla ≤ 5,0 ppb, jotta standardin SFS-EN 

14211 vaatimukset täyttyvät. (SFS-EN 14211, s. 20 ja 34.) 

 

Pitkän ajan liukuma testipitoisuudessa ct lasketaan seuraavasti: 

%100
)(

1,

,1,2,
, ⋅

−−
=

s

zlss
sl C

DCC
D  (52) 

missä 

Dl,s  on liukuma testipitoisuudessa ct (%) 

Cs,1 on viiden yksittäisen mittauksen keskiarvo testipitoisuudessa ct  liukumajakson 

alussa (ppb) 

Cs,2 on viiden yksittäisen mittauksen keskiarvo testipitoisuudessa ct  liukumajakson 

lopussa (ppb) 

 

Pitkän ajan liukuman testipitoisuudessa ct täytyy olla ≤ 5,0 % sertifioidusta alueesta, jot-

ta standardin SFS-EN 14211 vaatimukset täyttyvät. (SFS-EN 14211, s. 20 ja 34.) 
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Tuntiraja-arvon standardiepävarmuus pitkän ajan liukumalle nollapitoisuudessa las-

ketaan seuraavasti: 

3
,

,,
zl

zld

D
u =   (53) 

missä 

ud,l,z on tuntiraja-arvon standardiepävarmuus pitkän ajan liukumalle nollapitoisuudessa 

(ppb) 

Dl,z on pitkän ajan liukuma nollapitoisuudessa (ppb) 

 

Tuntiraja-arvon standardiepävarmuus pitkän ajan liukumalle tuntiraja-arvopitoi-

suudessa lasketaan seuraavasti: 

( )
3

100/,
,,

hlvD
u lvl

lvld

⋅
=  (54) 

missä 

ud,l,lv on tuntiraja-arvon standardiepävarmuus pitkän ajan liukumalle tuntiraja-

arvopitoisuudessa (ppb) 

Dl,lv on pitkän ajan liukuma tuntiraja-arvopitoisuudessa (%) 

hlv on tuntiraja-arvopitoisuus (ppb) 

 

Vuosiraja-arvon standardiepävarmuus pitkän ajan liukumalle nollapitoisuudessa las-

ketaan seuraavasti: 

n
u

u zld
zlda

,,
,,, =  (55) 

3
,

,,
zl

zld

D
u =   (56) 

missä 

zldau ,,,  on vuosiraja-arvon standardiepävarmuus pitkän ajan liukumalle nollapitoi-

suudessa (ppb) 

zldu ,,  on tuntiraja-arvon standardiepävarmuus pitkän ajan liukumalle nollapitoi-

suudessa (ppb) 

n  on kalibrointien lukumäärä vuodessa 

zlD ,  on pitkän ajan liukuma nollapitoisuudessa (ppb) 
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Vuosiraja-arvon standardiepävarmuus pitkän ajan liukumalle vuosiraja-arvopitoi-

suudessa lasketaan seuraavasti: 

n
u

u alvld
alvlda

,,
,,, =  (57) 

( )
3

100/,
,,

alvD
u alvl

alvld

⋅
=  (58) 

missä 

alvldau ,,,  on vuosiraja-arvon standardiepävarmuus pitkän ajan liukumalle vuosiraja-

arvopitoisuudessa (ppb) 

alvldu ,,  on vuosiraja-arvon standardiepävarmuus pitkän ajan liukumalle vuosiraja-

arvopitoisuudessa (ppb) 

n  on kalibrointien lukumäärä vuodessa 

alvlD ,   on pitkän ajan liukuma vuosiraja-arvopitoisuudessa (%) 

alv  on vuosiraja-arvopitoisuus (ppb) 

 

7.2.2 Toistettavuuden standardipoikkeama 

Toistettavuuden standardipoikkeama kenttäolosuhteissa lasketaan mitatuista tunti-

keskiarvoista kolmen kuukauden ajalta. (SFS-EN 14211, s. 35.) 

 

Ero (df) jokaiselle i:nnelle rinnakkaiselle mittaukselle lasketaan seuraavasti: 

ififif xxd )()( ,2,1, −=  (59) 

missä 

df,i on jokaisen i:nnen rinnakkaisen mittauksen ero (ppb) 

(x1,f)i on i:s mittaustulos analysaattorista 1 (ppb) 

(x2,f)i on i:s mittaustulos analysaattorista 2 (ppb) 

 

Toistettavuuden standardipoikkeama (sr,f) lasketaan seuraavasti: 

%100
2

2
,1

, ⋅
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛ ∑

=

=

av

n
d

s

if
n
i

fr  (60) 

 

missä 
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sr,f on toistettavuuden standardipoikkeama (%) 

n on rinnakkaisten mittausten lukumäärä 

av on kenttätestauksen aikainen keskiarvo (ppb) 

 

Toistettavuuden standardipoikkeama kenttäolosuhteissa (sr,f) täytyy olla ≤ 5,0 % kolmen 

kuukauden keskiarvosta, jotta standardin SFS-EN 14211 vaatimukset täyttyvät. (SFS-

EN 14211, s. 20 ja 34.) 

 

Tuntiraja-arvon standardiepävarmuus toistettavuudelle (kenttäolosuhteet) tuntiraja-

arvopitoisuudessa lasketaan seuraavasti: 

100
,

,
fr

fr

s
hlvu ⋅=  (61) 

missä 

ur,f on tuntiraja-arvon standardiepävarmuus toistettavuudelle (kenttäolosuhteet) tunti-

raja-arvopitoisuudessa (ppb) 

hlv on tuntiraja-arvopitoisuus (ppb) 

sr,f on toistettavuuden standardipoikkeama kenttäolosuhteissa (%) 

 

Vuosiraja-arvon standardiepävarmuus toistettavuudelle (kenttäolosuhteet) vuosiraja-

arvopitoisuudessa lasketaan seuraavasti: 

a

alvfr
alvfra n

u
u ,,

,,, =  (62) 

alvfralvfr su ,,,, =  (63) 

missä 

ua,r,f,alv on vuosiraja-arvon standardiepävarmuus toistettavuudelle (kenttäolosuhteet) 

vuosiraja-arvopitoisuudessa (ppb) 

ur,f,alv on tuntiraja-arvon standardiepävarmuus toistettavuudelle (kenttäolosuhteet) 

vuosiraja-arvopitoisuudessa (ppb) 

na on hyväksyttyjen tuntiarvojen määrä vuodessa (tässä laskussa na on 7 500) 

sr,f,alv on toistettavuuden standardipoikkeama (kenttäolosuhteet) vuosiraja-arvopitoi-

suudessa (ppb) 

alv on vuosiraja-arvopitoisuus (ppb) 

av on keskiarvopitoisuus kolmen kuukauden ajalta 

sr,f on toistettavuuden standardipoikkeama kenttäolosuhteissa (ppb) 
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7.2.3 Jakso ilman toimenpiteitä 

Jakso ilman toimenpiteitä on ajanjakso, jonka aikana analysaattorille ei tehdä mittaus-

tulokseen vaikuttavia toimenpiteitä. Sen aikana muodostuu liukuma, joka täyttää pitkän 

ajan liukumalle asetetut kriteerit. Yleensä jaksona ilman toimenpiteitä pidetään vähin-

tään kahta viikkoa. Mikäli laitevalmistaja on määritellyt lyhyemmän ajanjakson, nouda-

tetaan sitä. Jos testin aikana käy niin, että analysaattoreista toiseen tulee häiriö, testi 

aloitetaan alusta. Tällä halutaan varmistaa se, oliko kyseessä satunnainen häiriö vai joh-

tuiko se huonosta suunnittelusta. (SFS-EN 14211, s. 35.) 

 

7.2.4 Mittausdatan suhteellinen osuus analysaattorin toiminta-ajasta 

Mittausdatan suhteellinen osuus analysaattorin toiminta-ajasta muodostuu ajanjaksosta, 

jossa on vain hyväksyttyjä mittaustuloksia. Tämä tarkoittaa, että aika, joka on kulunut 

suodattimien vaihtamiseen, analysaattorin kalibroimiseen tai muihin huoltotoimen-

piteisiin, ei sisälly hyväksyttyihin mittaustuloksiin. Huoltotoimenpiteiden lisäksi analy-

saattorin toimintaa täytyy tarkkailla vähintään 14 päivän välein. Tarkkailuun sisältyy 

muun muassa mittaustulosten uskottuvuuden, analysaattorin signaaleiden ja muiden 

olennaisten parametrien tarkistaminen. Analysaattorin vikatilojen ajankohta ja kesto on 

kirjattava tarkasti ylös. (SFS-EN 14211, s. 35–36.) 

 

Mittausdatan suhteellinen osuus analysaattorin toiminta-ajasta lasketaan seuraavasti: 

%100⋅=
t

u
a t

t
A  (64) 

missä 

Aa on mittausdatan suhteellinen osuus analysaattorin toiminta-ajata (%) 

tu on hyväksyttyjen mittaustulosten määrä testin aikana (esim. tunteina) 

tt  on testin kesto kenttäolosuhteissa ilman kalibrointeihin, huoltoihin ja analysaat-

torin ylläpitoon kulunutta aikaa (esim. tunteina) 

 

Mittausdatan suhteellisen osuuden analysaattorin toiminta-ajasta täytyy olla > 90 %, jot-

ta standardin SFS-EN 14211 vaatimukset täyttyvät. (SFS-EN 14211, s. 20 ja 36.) 
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8 LABORATORIOTESTIEN TOTEUTUS JA TULOKSET 

 

Laboratoriotesteissä käytettiin kaksikammioista typen oksidien analysaattoria AC31M-

LCD, joka normaalisti sijaitsee Kotkassa Kotkansaaren mittausasemalla. Lähes kaikki 

laboratoriotestit suoritettiin Ilmatieteen laitoksen kalibrointilaboratoriossa, joka toimii 

ilmanlaadun kansallisena vertailulaboratoriona. Ympäröivän lämpötilan ja näytekaasun 

lämpötilan vaikutusta määrittävät testit tehtiin Ilmatieteen laitoksen havaintoyksikön ti-

loissa, jossa sijaitsivat testien vaatimat erikoislaitteistot, kuten sääkoestuskaappi ja al-

koholihaude. 

 

Seuraavaksi käydään vaiheittain läpi suoritetut laboratoriotestit ja niistä lasketut tulok-

set. Jokaisen testin kohdalla mainitaan suoritettiinko testi täsmällisesti standardin mää-

rittämällä tavalla vai ei.  

 

8.1 Vasteaika 

Vasteaika on määritettävä tarkasti ja se on laboratoriotesteistä saatavien tulosten perus-

ta, etenkin keskiarvotestissä. Kaikissa tulevissa laboratoriotesteissä käytetään ilmaisua 

itsenäinen tulos ja yksittäinen tulos. Esimerkiksi toistettavuuden standardipoikkeaman 

määrityksessä mittaustuloksia ryhdytään ottamaan ylös, kun on kulunut aika, mikä vaa-

ditaan yhteen itsenäiseen tulokseen. Yksi itsenäinen tulos vaatii neljä kertaa analysaatto-

rin vasteajan ja yksi yksittäinen tulos yhden vasteajan. Vasteajan määrittämisestä väärin 

seuraa, että tuloksia ryhdytään ottamaan ylös liian pian tai liian myöhään. Virheellinen 

vasteaika kertaantuu myös tulosten laskennassa, koska yksittäinen mittaustulos laske-

taan liian lyhyestä tai pitkästä ajanjaksosta, mikä saattaa vaikuttaa tulokseen. Vasteajan 

määrittämisessä käytettiin analysaattorin lyhyintä aikavakiota, joka on analysaattorin 

asetuksissa 06 eli 20 sekuntia ja pisintä aikavakiota 01 eli 120 sekuntia. 

 

Vasteaika määritettiin sekä NO- että NO2-kaasulla standardin SFS-EN 14211 määritte-

lemällä tavalla, mutta ongelmaksi muodostui tietokoneen liian hidas tiedonkeruu-

järjestelmä. Kaaviossa 9 on esitetty testin aikaiset järjestelyt. Tiedonkeruussa käytetty 

Envidas for Windows -ohjelma keräsi dataa viiveellä 15 sekunnin välein eli aivan liian 

harvoin. Tänä aikana pitoisuustaso ehti muuttua suuntaan tai toiseen niin paljon, ettei 

vasteaikaa pystynyt määrittämään riittävällä tarkkuudella.  
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Seuraavaksi kokeiltiin manuaalista tiedonkeruuta eli dataa kerättiin käsin suoraan analy-

saattorin näytöltä NO- ja NOx-kanavilta 10 sekunnin välein. Myös tänä aikana pitoi-

suustasot muuttuivat niin paljon, ettei vasteajan määrittäminen onnistunut. Esimerkiksi 

nousevan vasteajan määrittämisessä, kun 90 % maksimipitoisuudesta oli 570 ppb, käsin 

ylös kirjatut lukemat hyppäsivät suoraan 338 ppb → 592 ppb. Oli siis mahdotonta mää-

rittää tarkasti, kuinka monta sekuntia meni siihen, että analysaattori saavutti 90 % mak-

simipitoisuudesta eli 570 ppb. Tämän takia dataa siirryttiin kirjaamaan manuaalisesti 5 

sekunnin välein. Se osoittautui mahdottomaksi, koska viidessä sekunnissa ei ehtinyt kir-

joittaa sekä NO- että NOx-kanavan lukemia. 

 

 

Kaavio 9 Testijärjestelyt vastejan määrittämisessä 

 

Avuksi otettiin oskilloskooppi eli laite, joka mittaa analysaattorin antaman ulostulo-

jännitteen suuruuden. Oskilloskooppi kytkettiin kiinni sekä analysaattoriin että tieto-

koneeseen ja analysaattorin jännitettä ryhdyttiin mittaamaan (kuva 14). Oskilloskooppi 

mittasi jännitteen ja saadut lukemat tallennettiin tietokoneelle sekä muutettiin oikeaan 

yksikköön (1 mv ≅ 1 ppb). Edellä kuvatulla järjestelyllä mittausdataa saatiin talteen vii-

den sekunnin välein. Analysaattorin ominaisuuksista johtuen dataa ei ollut mahdollista 

saada tiheämmin. 

 

ylivuoto 

ylivuoto 

Synteettinen ilma 

Laimennin Kello-
koneisto

Laimennin 

Kaasunormaali  
NPL 188 eli 99.4 ppm

Analysaattori 

Oskilloskooppi
Tietokone 
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Kuva 14 Riittävän tiheä tiedonkeruu saatiin aikaiseksi oskilloskoopilla 

 

Standardin SFS-EN 14211 mukaan vasteaika määritetään neljän nousuajan ja neljän 

laskuajan keskiarvoista. Koska dataa saatiin kerättyä vain viiden sekunnin välein, vaste-

aikaa ei vieläkään pystynyt määrittämään sekunnilleen. Tämän takia sekä nouseva että 

laskeva vasteaika päädyttiin mallintamaan.  

 

Kaaviossa 10 on esitetty neljä nousua ja laskua, jotka ovat syntyneet käyttämällä analy-

saattorin aikavakiota 06. Analysaattorin molemmissa aikavakioissa (06 ja 01) nousuai-

kojen tuloksista laskettiin keskiarvot taulukkolaskentaohjelmalla ja keskiarvoista piirret-

tiin viivakaaviot.  

 

OSKILLOSKOOPPI 
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Kaavio 10 Vasteajan määrittäminen NO-kaasulla käyttämällä aikavakiota 06 
 (neljä nousua ja laskua) 

 

Keskiarvoista piirrettyihin viivakaavioihin sovitettiin trendiviivat (kaavio 11 ja 12) ja 

katsottiin, millä hetkellä trendiviivat leikkaavat y-akselin kohdan, jossa pitoisuus on  

90 % maksimipitoisuudesta (tässä testissä 660 ppb). Samalla tavalla käsiteltiin laskuajan 

tulokset. Kaaviot 11 ja 12 havainnollistavat hyvin analysaattorin aikavakion merkitystä. 

 

 
Kaavio 11 Nousuaikojen keskiarvosta piirretty viivakaavio (NO-kaasu ja aikavakio 06)  

ja siihen sovitettu trendiviiva 
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Kaavio 12 Nousuaikojen keskiarvosta piirretty viivakaavio (NO-kaasu ja aikavakio 01)  

ja siihen sovitettu trendiviiva 

 

NO-kaasulla ja aikavakiolla 06 nousevaksi vasteajaksi tr määritettiin 30 sekuntia ja 

laskevaksi vasteajaksi tf määritettiin 32 sekuntia. Vasteaikojen suhteellinen erotus on 

laskettu yhtälöllä 1 (s. 43) seuraavasti: 

%7,6%100
30

3230
−=⋅

−
=dt  

 

NO-kaasulla ja aikavakiolla 01 nousevaksi vasteajaksi tr määritettiin 155 sekuntia ja 

laskevaksi vasteajaksi tf määritettiin 156 sekuntia. Vasteaikojen suhteellinen erotus on 

laskettu yhtälöllä 1 (s. 43) seuraavasti: 

%5,6%100
155

156155
−=⋅

−
=dt  

 

NO2-kaasulla ja aikavakiolla 06 nousevaksi vasteajaksi tr määritettiin 32 sekuntia ja 

laskevaksi vasteajaksi tf määritettiin 34 sekuntia. Vasteaikojen suhteellinen erotus on 

laskettu yhtälöllä 1 (s. 43) seuraavasti: 

%3,6%100
32

3432
−=⋅

−
=dt  
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NO2-kaasulla ja aikavakiolla 01 nousevaksi vasteajaksi tr määritettiin 153 sekuntia ja 

laskevaksi vasteajaksi tf määritettiin 156 sekuntia. Vasteaikojen suhteellinen erotus on 

laskettu yhtälöllä 1 (s. 43) seuraavasti: 

%0,2%100
153

156153
−=⋅

−
=dt  

 

Edellä kuvatulla tavalla määritetyt analysaattorin vasteajat täyttävät standardin SFS-EN 

14211 vaatimukset. Jatkossa testejä tehdään sekä lyhyellä aikavakiolla 06 että pitkällä 

aikavakiolla 01. Seuraavaksi tehtävissä testeissä aikavakio 06 tarkoittaa määritettyä vas-

teaikaa, joka on siis 30 s ja aikavakio 01 tarkoittaa 155 s. Laskelmissa vasteaikana käy-

tetään sitä, mikä analysaattorin asetuksissa on ollut. Esimerkiksi jos asetuksissa on ollut 

06, laskelmissa vasteaikana käytetään 30 sekuntia. Laskelmissa käytetään vain NO-

kaasulla määritettyä vasteaikaa. 

 

8.2 Toistettavuuden standardipoikkeama 

Toistettavuuden standardipoikkeama määritettiin analysaattorin aikavakiolla 06 (30 s) 

muuten samalla tavalla kuin standardissa SFS-EN 14211 on vaadittu, mutta testi-

pitoisuus oli 600 ppb NO-kaasua eli hieman standardissa määrättyä suurempi. 

 

Toistettavuuden standardipoikkeama nollapitoisuudessa laskettiin yhtälöllä 2 (s. 45) 

seuraavasti: 

ppbppbS zr 45,1
120

8,39
, =

−
=  

 

Toistettavuuden standardipoikkeama testipitoisuudessa laskettiin yhtälöllä 2 (s. 45) seu-

raavasti:  

ppbppbS
tcr 05,2

120
45,79

, =
−

=  

 

Edellä kuvatuilla testijärjestelyillä toistettavuuden standardipoikkeama ei täytä stan-

dardin SFS-EN 14211 vaatimuksia nollapitoisuudessa, mutta testipitoisuudessa vaati-

mukset täyttyvät. 
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8.3 Lineaarisuus 

Lineaarisuuden määrittämiseksi suoritettiin monipistekalibrointi, jossa käytettiin analy-

saattorin aikavakiota 01 eli 155 sekuntia. Standarissa SFS-EN 14211 sanotaan, että line-

aarisuuden määrittämiseksi analysaattorille on syötettävä vähintään kuutta eri pitoisuut-

ta (mukaan lukien nollapitoisuus) tietyssä järjestyksessä. Tässä testissä analysaattorille 

syötettiin yhdeksää eri pitoisuutta seuraavassa järjestyksessä: 

- P8 987 ppb 30 min 

- P3 370 ppb 30 min 

- P5 618 ppb 30 min 

- P1 122 ppb 30 min 

- P7 866 ppb 30 min 

- P4 491 ppb 30 min 

- P6 740 ppb 30 min 

- P2 248 ppb 30 min 

- P0 000 ppb 30 min 

 

Standardin mukaan lineaarisuuden laskennassa pitäisi käyttää itsenäisiä mittaustuloksia, 

mutta tässä käytettiin yksittäisiä mittaustuloksia. Itsenäisiä mittaustuloksia ei voitu käyt-

tää riittämättömän mittausdatan takia. Testiä tehtäessä ei otettu huomioon sitä, että ana-

lysaattorin aikavakiolla 01 (155 sekuntia) mittausdata 30 minuutin ajalta ei riitä viiteen 

itsenäiseen mittaustulokseen. Mittausdata riitti kuitenkin viiteen yksittäiseen mittaustu-

lokseen, joten niitä päätettiin käyttää lineaarisuuden laskennassa. Todettakoon, että 

standardia ollaan juuri päivittämässä ja uudistetussa versiossa lineaarisuuden laskennas-

sa tullaan käyttämään viittä yksittäistä mittaustulosta itsenäisten sijaan. Kaaviossa 13 on 

esitetty testijärjestelyt lineaarisuuden määrittämisessä.  

 

 

Kaavio 13 Testijärjestelyt lineaarisuuden määrittämisessä 

 
 

Laimennin Analysaattori 

Kaasunormaali  
NPL 188 eli 99.4 ppm 

Nollakaasugeneraattori 

Tietokone 

ylivuoto 

Oskilloskooppi

Tietokone 
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Analysaattorille syötetyistä testipitoisuuksista piirrettiin viivakaavio testin havainnol-

listamiseksi (kaavio 14). 

 

 

Kaavio 14 Monipistekalibrointi analysaattorin lineaarisuuden määrittämiseksi 

 

Jokaiselta analysoidulta pitoisuustasolta laskettiin viiden yksittäisen mittauksen keski-

arvo. Saatuja keskiarvoja käytettiin regressioanalyysissä analysaattorille syötetyn eli ai-

nemäärään jäljitetyn NO-kaasun pitoisuuksien kanssa. Kaaviossa 15 on esitetty tulosten 

perusteella piirretty lineaarinen regressiosuora. Lineaarisen regressiosuoran kulma-

kertoimeksi tuli 0,978 ja y-akselin leikkauspisteeksi -6,287.  
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Kaavio 15  Lineaarinen regressiosuora 

 

Kaaviossa 16 on esitetty poikkeamat lineaarisesta regressiosuorasta. Standardin SFS-EN 

14211 mukaan suurin sallittu poikkeama lineaarisesta regressiosuorasta testipitoi-

suudessa on ≤ 4,0 % mitatusta arvosta. Kaaviosta 16 havaitaan, että standardin vaati-

mukset täyttyvät. Suurin poikkeama on -1,59 %. 

 

 

Kaavio 16  Poikkeamat lineaarisesta regressiosuorasta 
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Suurin sallittu poikkeama lineaarisesta regressiosuorasta nollapitoisuudessa on 5,0 ppb. 

Regressioanalyysillä määritetty residuaali nollapitoisuudessa on kuitenkin 6,29 ppb eli 

standardin vaatimukset tältä osin eivät täyty. 

 

8.4 Näytekaasun paineen vaikutus 

Näytekaasun paineen vaikutus pyrittiin määrittämään syöttämällä näyteilmaa kahteen 

staattiseen kammioon, joissa näytekaasun painetta voidaan säädellä. Staattiset kammiot 

(kuva 15) yhdistettiin toisiinsa näyteletkulla, johon oli asennettu mikroruuvi virtauksen 

säätöä varten. Staattisessa kammiossa K35 oli paineen mittaus ja staattisessa kammiossa 

K14-1 oli sekä paineen että lämpötilan mittaus. Staattista kammiota K35 (tilavuus 35 l) 

käytettiin varastona pienemmälle staattiselle kammiolle K14-1 (tilavuus 14 l).  

 

 

Kuva 15 Staattiset kammiot K35 ja K14-1 

 

Testijärjestelyt on esitetty kaaviossa 17. Staattiseen kammioon K35 syötettiin typpeä 

N2. Mikroruuvi kammioiden välillä oli täysin auki, jolloin typpeä N2 pääsi vapaasti kul-

keutumaan myös kammioon K14-1. Typpeä johdettiin staattiseen kammioon K35 sen 

verran, että molempiin kammioihin tuli sama paine, joka oli sillä hetkellä vallitseva il-

manpaine eli 991 hPa. Kun kammiot olivat vallitsevassa ilmanpaineessa, kammioon 

K35 syötettiin ruiskulla typpimonoksidia (NO).  
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Tarkoitus oli syöttää typpimonoksidia sen verran, että analysaattorilla mitattuna pitoi-

suus olisi ollut noin 700−800 ppb. Analysaattorin aikavakiona oli 06 eli 30 sekuntia. 

Typpimonoksidia kuitenkin adsorboitui staattisten kammioiden seinämille, joten halut-

tua pitoisuutta ei saavutettu. Tämän takia staattiseen kammioon K35 johdettiin hetkelli-

sesti typpimonoksidia suoraan kaasupullosta eli kyseessä oli kaasunormaali  

NPL 940, jonka pitoisuus on 49,7 ppm.  

 

Kaavio 17 Testijärjestelyt paineen vaikutuksen määrittämisessä 

 
Staattisiin kammioihin tuli erittäin vahva typpimonoksidipitoisuus, sillä analysaattorin 

mitta-alue 1000 ppb ylittyi. Staattisia kammioita huuhdeltiin typellä N2, jotta pitoisuus 

saatiin laskemaan. Kun pitoisuus oli laskenut riittävästi ja se oli noin 700 ppb, kammiot 

laitettiin 3 bar:n ylipaineeseen. Nopeasta adsorptiosta johtuen pitoisuutta ei pystytty 

edelleenkään pitämään vakiona, vaan laski jatkuvasti. Staattisen kammion K14-1 pai-

neen laskua ja analysaattorin käyttäytymistä paineen laskiessa seurattiin ottamalla ylös 

staattisen kammion paine ja samalla hetkellä oleva analysaattorin paine ja virtaus. Näin 

toimittiin 0,1 bar:n välein aloittaen paineesta 2,1 bar ja lopettaen paineeseen 0,8 bar. 

Standardin määräämät testipaineet olivat 1,1 bar ja 0,8 bar ± 0,2 bar. 

 

Testi suoritettiin analysaattorin nopeimmalla aikavakiolla 06 eli 30 sekuntia. Testi-

kaasua, joka oli paineistettu 1,1 bar:iin ja 0,8 bar:iin ajettiin kolmesti. Dataa kerättiin 

viiden sekunnin välein oskilloskoopilla ja käsin aina ajon alkaessa ja loppuessa. Ad-

sorption takia pitoisuus ei ollut vaadittua 700−800 ppb, vaan pitoisuus tasaantui noin 

300 ppb ja testin loppuessa pitoisuutta oli enää 250 ppb. Testiä ei siis suoritettu standar-

din vaatimalla tavalla, koska se todettiin mahdottomaksi käytettävissä olevilla laitteis-

toilla. Paineen vaikutus on kuitenkin laskettu kolmannen eli viimeisen ajon tuloksista 

poisto 

ylivuoto 

Analysaattori

Oskilloskoop.

Kaasunormaali  
NPL 940 eli 49.7 ppm 

Tietokone 

Staattinen kammio 
K35

Staattinen kammio 
K14-1

Mikroruuvi 

Rotametri 

N2 Tietokone 
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(kaavio 18). Silloin pitoisuus oli jo tasaantunut, eikä adsorptiota juurikaan enää tapah-

tunut. 

 

 

Kaavio 18 Paineen vaikutuksen määrittäminen NO-kaasulla 

 

Paineen vaikutus on laskettu yhtälöllä 15 (s. 49) seuraavasti: 

( )
( ) kPappb

kPa
ppbbgp 0,3

11080
2,3346,244

=
−
−

=  

 

Edellä kuvatuilla testijärjestelyillä paineen vaikutus täyttää standardin SFS-EN 14211 

vaatimukset, mutta testissä käytetty pitoisuus on vaadittua pienempi. Käytetty NO-

kaasun pitoisuus (n. 250 ppb eli n. 313 µg/m3) on kuitenkin huomattavasti suurempi 

kuin pitoisuus Suomen kenttäolosuhteissa. Esimerkiksi vuonna 2008 Kotkassa Rauhalan 

mittausasemalla NO-pitoisuuden keskiarvo oli 7 µg/m3 eli 5,6 ppb. Huomion arvoista 

on myös se, että NO2:n tuntiraja-arvo 200 µg/m3 eli n. 105 ppb ylittyi Suomessa ainoas-

taan kolmesti vuonna 2008 (Ilmatieteen laitos 2009). Voidaan olettaa, että käytännön 

mittauksissa paineen vaikutus mittaustulokseen ei ole merkittävä. 

 

8.5 Näytekaasun lämpötilan vaikutus 

Näytekaasun lämpötilan vaikutuksen määrittäminen ei onnistunut. Standardin SFS-EN 

14211 mukaan näytekaasun lämpötila juuri ennen analysaattoria olisi pitänyt olla  

T1 = 0 °C ja T2 = 30 °C. Näytekaasun lämpötilan vaikutusta analysaattorin mittaustulok-
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seen yritettiin ensin määrittää lämpötilassa T1. Jotta lämpötila juuri ennen analysaattoria 

olisi ollut vaadittava 0 °C, upotettiin spiraaliksi kierretty metallinen näytelinja alkoholi-

hauteeseen, jonka lämpötilaksi asetettiin -15 °C (kuva 16). 

 

 

Kuva 16 Alkoholihauteeseeen (-15 °C) upotettava näytelinja 

 

Testikaasun lämpötilanmittaus suoritettiin juuri ennen analysaattorin sisäänmenokohtaa. 

Näytelinjan pituus alkoholihauteesta analysaattorin sisäänmenokohtaan oli noin 50 cm. 

Vaikka testikaasu kiersi pienimmällä mahdollisella virtausnopeudella näytelinjas-

piraalin läpi (-15 °C:n alkoholihauteessa), niin testikaasun lämpötila juuri ennen analy-

saattoria oli aivan liian korkea, reilusti yli 20 °C. Pohdittiin sitä, miten testikaasun läm-

pötilaa saisi edes lähemmäksi vaadittua 0 °C ja keksittiin laittaa huoneenlämpötilassa 

oleva näytelinja (alkoholihauteesta analysaattorille) jäiden sekaan (kuva 17). 
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Kuva 17 Testijärjestelyt näyteilman lämpötilatestissä 

 

Jäitetystä näytelinjasta huolimatta testikaasun lämpötila juuri ennen analysaattoria ei 

laskenut läheskään riittävästi, vaan oli 20,6 °C. Lämpötila mitattiin myös aivan alkoho-

lihauteen päältä ja siinä se oli 2,4 °C. Alkoholihaude siis toimi hyvin, mutta testikaasun 

lämpötila ehti nousta jäistä huolimatta noin 50 cm:n matkalla. Koska lämpötilan vaiku-

tuksen määrittäminen lämpötilassa T1 ei onnistunut, lämpötilan vaikutuksen määrittä-

mistä lämpötilassa T2 ei edes yritetty. 

 

Vaikka näytekaasun lämpötilan vaikutuksen määrittäminen ei onnistunut, on sekin luet-

tava tulokseksi. Jos testikaasun lämpötila nousee 50 cm:n matkalla 2,4 °C →  

20,6 °C:een jäitetyssä näytelinjassa, niin näyteilman lämpötilalla ei ole käytännössä 

vaikutusta mittaustulokseen. Vaikka talvisaikaan kenttäolosuhteissa näytekaasu olisikin 

reilusti pakkasen puolella, näytelinjat ovat sen verran pitkiä, että näytekaasun lämpötila 

ehtii nousta hyvin ennen analysaattoria huoneenlämpötilaan. Näytekaasun lämpötilan 

vaikutus jätetään pois epävarmuuslaskelmista.  

 

JÄITETTY NÄYTELINJA 
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8.6 Ympäröivän lämpötilan vaikutus 

Ympäröivän lämpötilan vaikutus analysaattorin mittaustulokseen määritettiin sääkoes-

tuskaapin avulla. Standardin SFS-EN 14211 mukaan ympäröivän lämpötilan vaikutus 

määritetään seuraavissa lämpötiloissa laitevalmistajan asettamien lämpötilarajojen puit-

teissa: 

1) minimilämpötila Tmin = 273 K (0 °C) 

2) laboratoriolämpötila Tl = 293–296 K (20–23 °C) 

3) maksimilämpötila Tmax = 303 K (30 °C) 

 

Koska analysaattorin teknisessä manuaalissa minimilämpötilaksi oli ilmoitettu 10 °C, 

niin laiterikkojen ehkäisemiseksi minimilämpötilana Tmin päätettiin käyttää 15 °C. Labo-

ratoriolämpötilana Tl päätettiin käyttää 15 °C ja maksimilämpötilana Tmax 30 °C. Analy-

saattorin aikavakiona oli 01 eli 155 sekuntia. 

 

Analysaattori sijoitettiin sääkoestuskaappiin (kuva 18) ja sen annettiin tasaantua vähin-

tään 4 tuntia lämpötilasäätöjen jälkeen. Ympäröivän lämpötilan vaikutuksen määrit-

täminen suoritettiin muuten standardin SFS-EN 14211 määrittämällä tavalla, mutta tes-

tikaasun pitoisuus ei ollut vaadittua 70–80 % sertifioidusta NO-alueesta, vaan NO-

kaasun pitoisuutena käytettiin 600 ppb.  

 

 

Kuva 18 Sääkoestuskaappi, jonka sisällä on analysaattori. Oikealla  
puolella on tietokone mittausdatan keräämistä varten. 
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Testissä tarvittava nollapitoisuus tuotettiin nollakaasugeneraattorilla. Testipitoisuuden 

tuottamisessa käytettiin kaasunormaalia NPL 940 (49,7 ppm NO) ja laimenninta  

(kuva 19). 

 

 

Kuva 19 Testissä käytetty laimennin ja nollakaasugeneraattori 

 

Ympäröivän lämpötilan vaikutus minimi- ja maksimilämpötiloissa sekä nolla- ja testipi-

toisuuksissa on laskettu yhtälöllä 25 (s. 52) seuraavasti: 

Tmin ja nollapitoisuus 

( )Kppbbst /05,0
295288
2

1,118,111,11
=

−

−
−

=  

Tmax ja nollapitoisuus 

( )Kppbbst /11,0
295303

2
8,113,114,12
=

−

−
−

=  
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Tmin ja testipitoisuus 

( )Kppbbst /36,1
295288

2
9,5937,5968,604

−=
−

−
−

=

Tmax ja testipitoisuus 

( )Kppbbst /91,1
295303

2
7,5961,5856,575

−=
−

−
−

=  

 

Edellä kuvatulla tavalla määritetty ympäröivän lämpötilan vaikutus täyttää standardin 

SFS-EN 14211 vaatimukset. Testissä käytetty pitoisuus oli kuitenkin hieman vaadittua 

pienempi. Siltä osin testiä ympäröivän lämpötilan määrittämiseksi ei tehty standardin 

määrittämällä tavalla. Tulosten raportoinnissa huomioidaan tulos, jolla on suurin vaiku-

tus mittaustulokseen. 

 

8.7 Jännitteen vaikutus 

Jännitteen vaikutuksen määrittämisessä minimijännitteenä Vmin käytettiin 180 V ja mak-

simijännitteenä Vmax käytettiin 240 V. Suurempaa jännitettä ei uskallettu käyttää, koska 

analysaattorin teknisestä manuaalista ei käynyt ilmi jännitealuetta, jolla analysaattori voi 

rikkoutumatta toimia. Testi tehtiin käyttämällä analysaattorin aikavakiota 06 eli  

30 sekuntia. Testijärjestelyt on esitetty kaaviossa 19. Jännitteen vaikutuksen määrit-

täminen tehtiin standardin SFS-EN 14211 määrittämällä tavalla. 

 

 

Kaavio 19 Testijärjestelyt jännitteen vaikutuksen määrittämisessä 

 

 

 

Kaasunormaali  
NPL 940 eli 49.7 ppm 

Laimennin 

Nollakaasu-
generaattori Analysaattori Tietokone ylivuoto 

Jännitteen sää-
täjä 
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Jännitteen vaikutus nolla- ja testipitoisuuksissa on laskettu yhtälöllä 30 (s. 54) seuraa-

vasti: 

( )
( ) ( )Vppbb zv /161,0

180240
3,93,0

, −=
−
−−

=  

( )
( ) ( )Vppbb

tcv /058,0
180240

5,734738
, =

−
−

=  

 

Edellä kuvatulla tavalla määritetty jännitteen vaikutus mittaustulokseen nolla- ja testipi-

toisuudessa täyttää standardin SFS-EN 14211 vaatimukset. Tulosten raportoinnissa il-

moitetaan suurin arvo. 

 

8.8 Häiritsevien aineiden vaikutus 

Häiritsevien aineiden vaikutus päätettiin selvittää ainoastaan vesihöyryn osalta, koska 

sen vaikutusta mittaustulokseen pidettiin merkittävimpänä. Testi suoritettiin standardin 

SFS-EN 14211 määrittelemällä tavalla ja testijärjestelyt on esitetty kaaviossa 20. Analy-

saattorin aikavakiona oli 06 eli 30 sekuntia.  

 

 

Kaavio 20 Testijärjestelyt kosteuden vaikutuksen määrittämisessä 

 

Standardissa on ilmoitettu, että vesihöyryn kosteusprosentin pitäisi olla 80 % (olosuh-

teissa 20 °C ja 101,3 kPa). Testissä tarvittava vesihöyry kehitettiin pulputusmenetel-

mällä. Testikaasun kosteus oli käytännössä noin 90 % ja mitattiin juuri ennen analysaat-

torin sisäänmenokohtaa. Kaaviossa 21 on havainnollistettu vesihöyryn vaikutusta NO-

kaasun pitoisuuteen. 

 

Laimennin Analy-
saattori

Kaasunormaali  
NPL 940 eli 49.7 ppm 

Nollakaasu- 
generaattori 

Tietokone 

ylivuoto 

Vesihöyryn
muodostus

Kosteus-
mittari
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1 Kostutettu NO-kaasu 
2 Kuiva NO-kaasu 

Kaavio 21 Vesihöyryn vaikutuksen määrittäminen NO-kaasulla 

 

Vesihöyryn vaikutus nolla- ja testipitoisuudessa on laskettu kaavoilla 35 ja 36 (s. 56) 

seuraavasti: 

ppbX zOH 2,2
=   

ppbX
tcOH 59524465,2

−=−=   

 

Edellä kuvatuilla testijärjestelyillä vesihöyryn vaikutus täyttää standardin SFS-EN 

14211 vaatimukset nollapitoisuudessa, mutta testipitoisuudessa standardin vaatimukset 

eivät täyty.  

 

8.9 Keskiarvotesti 

Keskiarvotestin suorituksessa jatkuvan NO2-kaasun pitoisuus oli standardissa määritet-

tyä pienempi. Standardissa sanotaan, että jatkuvan NO2-kaasun pitoisuuden pitäisi olla 

kaksi kertaa tuntiraja-arvo eli käytännössä kaksi kertaa 505 ppb. Tämä on epäloogista, 

sillä 1010 ppb menee yli analysaattoreiden mittausalueen. Keskiarvotestissä tarvittava 

NO2-kaasun pitoisuus tuotettiin permeaatiolla ja pitoisuudeksi saatiin noin 400 ppb. 

Testijärjestelyt on esitetty kaaviossa 22. 
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Kaavio 22 Testijärjestelyt keskiarvotestissä 

 

Muutos jatkuvasta testipitoisuudesta tc muuttuvaan testipitoisuuteen tv olisi pitänyt tehdä 

yhden vasteajan puitteissa, mutta muutoksessa kului aikaa neljä kertaa vasteaika. Sillä ei 

kuitenkaan liene vaikutusta testistä saatavaan tulokseen. Muuttuvan testipitoisuuden tv 

aikana vaihto testipitoisuudesta tNO nollapitoisuuteen tzero saatiin tarpeeksi nopeaksi 

käyttämällä kellokoneistoa (kuva 20). Testipitoisuus oli standardin mukainen eli 600 

ppb NO-kaasua ja nollapitoisuus saatiin aikaiseksi käyttämällä typpeä N2. Keski-

arvotesti suoritettiin käyttämällä analysaattorin molempia aikavakioita eli 06 (30 s) ja 

01 (155 s).  

 

 
1 Testipitoisuus kellokoneistolle  
2 Nollapitoisuus kellokoneistolle 
3 Testi-/nollapitoisuus analysaattorille 

Kuva 20 Keskiarvotestissä hyväksi käytetty kellokoneisto 

 

Kello-
koneisto 

N2 

Mikro-
ruuvi 

Kaasu- 
normaali  
NPL 940  

eli 49.7 ppm 

Analysaattori 

Oskilloskooppi 

Tietokone 

Laimen-
nin 

ylivuoto 

NO2

11

22

33
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Standardissa SFS-EN 14211 sanotaan, että keskiarvon virheen laskennassa otetaan huo-

mioon vähintään neljän itsenäisen mittaustuloksen keskiarvot jatkuvan pitoisuuden ja 

muuttuvan pitoisuuden aikana. Kaaviossa 23 on esitetty aikavakiolla 06 (30 s) suori-

tetun keskiarvotestin mittausdatasta piirretty viivakaavio NO-kaasun osalta. Jatkuvan 

pitoisuuden aikana testipitoisuudessa tapahtui lyhytaikainen notkahdus, josta ei aiheu-

tunut haittaa mittaustulosten laskennassa. 

 

 

Kaavio 23 Keskiarvotestin suoritus aikavakiolla 06 (NO-kaasu) 

 

Kun analysaattorin aikavakio oli 06, niin keskiarvon virhe muuttui merkittävästi, jos 

huomioon otettavien itsenäisten mittaustulosten määrää muutettiin (taulukko 5). Keski-

arvon virhe laskettiin yhtälöllä 45 (s. 59) ja laskennassa otettiin huomioon neljä, viisi, 

kuusi ja seitsemän itsenäistä mittaustulosta. 

 

Taulukko 5 Keskiarvon virheen muuttuminen 

Itsenäisten mittaus- 
tulosten lukumäärä Keskiarvon virheen laskenta ja tulos 

4 %7,19%100
595

3562595
−=⋅

⋅−
=avX  

5 %2,3%100
595

3072595
−=⋅

⋅−
=avX  
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6 %5,0%100
595

2962595
=⋅

⋅−
=avX  

7 %3,11%100
595

3312595
−=⋅

⋅−
=avX  

 

Koska taulukossa 5 kuvatut keskiarvon virheet vaihtelivat erittäin paljon itsenäisten mit-

taustulosten lukumäärästä riippuen, päätettiin lopullinen tulos muodostaa seuraavasti: 

( ) %8,4
3

4%3,115,02,37,19
−=

−+−−
=avX  

 

Tulos muodostettiin siis käyttämällä neljän, viiden, kuuden ja seitsemän itsenäisen mit-

taustuloksen keskiarvoa, joka jaettiin neliöjuuri kolmella (tasajakautunut). Tällä tavalla 

saatu tulos (Xav = -4,8 %) kuvaa keskiarvon virhettä paremmin, kuin pelkästään neljän 

itsenäisen mittaustuloksen perusteella laskettu tulos. 

 

Kun analysaattorin aikavakio oli 01 eli 155 sekuntia, niin keskiarvon virhe pieneni 

huomattavasti. Tällä aikavakiolla keskiarvon virheen laskemisessa käytettiin tosin vain 

kolmea itsenäistä mittaustulosta, koska muuttuvan pitoisuuden vaihetta ajettiin liian ly-

hyt aika. Mittausdata ei siis aivan riittänyt neljään itsenäiseen mittaustulokseen. Keski-

arvon virhe laskettiin yhtälöllä 45 (s. 59) seuraavasti: 

%5,4%100
9,608

9,29029,608
=⋅

⋅−
=avX  

 

Edellä kuvatulla tavalla suoritettu keskiarvon virheen määrittäminen aikavakioilla 06 ja 

01 täyttää standardin SFS-EN 14211 vaatimukset. 

 

8.10 Konvertterin hyötysuhde 

Konvertterin hyötysuhteen määrittämisessä ongelmia aiheutti tietokoneen tiedonkeruu-

järjestelmä, joka tallensi mittaustuloksia vain minuutin keskiarvoina. Oskilloskooppi, 

joka mahdollistaa tiheämmän tiedonkeruun, otettii käyttöön vasta  myöhemmissä labo-

ratoriotesteissä. 

 

Standardin SFS-EN 14211 mukaan konvertterin hyötysuhteen määrittämisessä pitäisi 

käyttää neljän yksittäisen mittaustuloksen keskiarvoa. Tässä testissä analysaattorin aika-

vakio oli 01 eli 155 sekuntia (2,6 min). Koska yksittäistä mittaustulosta ei voitu laskea 
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tarkalleen analysaattorin vasteajalta, laskettiin neljään yksittäiseen mittaustulokseen yh-

teensä kuluva aika, joka oli 620 sekuntia (10,3 min). Neljän yksittäisen mittaustuloksen 

keskiarvo laskettiin siten 11 minuutin ajanjaksosta. Todellisuudessa konvertterin hyö-

tysuhteen määrittämisessä ei näin ollen käytetty neljää yksittäistä mittaustulosta, vaan 

lukumäärä oli 4,25.  

 

Standardin SFS-EN 14211 mukaan konvertterin hyötysuhteen määritys suoritetaan kah-

della NO2-kaasun pitoisuustasolla, jotka ovat noin 50 % ja 95 % sertifioidusta NO2-

alueesta eli noin 130 ppb ja 248 ppb. Standardissa määrättyjä pitoisuustasoja ei aivan 

noudatettu, sillä NO2-kaasun pitoisuudet olivat noin 121 ppb (46 %) ja 209 ppb (80 %). 

Standardin mukaan testissä käytettävän NO-kaasun pitoisuuden pitäisi olla noin 50 % 

sertifioidusta NO-alueesta eli 480 ppb. Myöskään NO-kaasun pitoisuus ei ollut standar-

dissa määrätyn suuruinen, sillä pitoisuus oli noin 302 ppb (31 %). Kaaviossa 24 (NO2-

kaasun pitoisuus 121 ppb) ja kaaviossa 25 (NO2-kaasun pitoisuus 209 ppb) on testin ha-

vainnollistamiseksi esitetty mittausdatoista piirretyt viivakaaviot. 

 

 

Kaavio 24 Konvertterin hyötysuhteen määritys, kun NO2-kaasun pitoisuus on 121 ppb 
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Kaavio 25 Konvertterin hyötysuhteen määritys, kun NO2-kaasun pitoisuus on 209 ppb 

 

Konvertterin hyötysuhteet laskettiin yhtälöllä 48 (s. 62) seuraavasti: 

%6,100%100
7,1820,302
5,3037,3021 =⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−
−

−=convE  (NO2-kaasun pitoisuus 121 ppb) 

 

%9,99%100
8,918,301
2,3013,3011 =⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−
−

−=convE  (NO2-kaasun pitoisuus 209 ppb) 

 

Tulosten perusteella analysaattorin konvertteri toimii hyvin eli kaikki NO-kaasu konver-

toituu NO2-kaasuksi otsonin O3 vaikutuksesta. Se, että pienemmällä NO2-kaasun pitoi-

suudella konvertointiasteeksi tuli yli 100 %, saattaa johtua siitä, että testipitoisuudet ei-

vät aivan olleet standardin SFS-EN 14211 mukaiset, eikä yksittäistä mittaustulosta voitu 

laskea tarkalleen oikeasta ajanjaksosta.  

 

Laboratoriotestien jälkeen analysaattori palautettiin Kotkaan Kotkansaaren mittaus-

asemalle ja kalibroitiin ulkopuolisen kalibroitsijan toimesta. Tällöin konvertointiasteek-

si tuli noin 99 %.  

 

Edellä kuvatulla tavalla suoritettu konvertointiasteen määritys analysaattorin aika-

vakiolla 01 täyttää standardin SFS-EN 14211 vaatimukset. 
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9 MITTAUSEPÄVARMUUDEN LASKENTA KENTTÄOLOSUHTEISSA 

 

Mittausepävarmuus lasketaan kenttäolosuhteissa sekä tunti- että vuosiraja-arvopitoi-

suuksina. Mittausepävarmuuden laskennassa käytetään yksittäisiä standardiepävar-

muuksia, joiden laskentaperiaatteet on käyty läpi luvussa 7. 

 

Taulukoissa 6 ja 7 on esitetty mittausepävarmuuden laskennassa käytettäviä lukuarvoja. 

Taulukon 6 luvut on saatu laboratoriossa suoritettujen testien tuloksena ja taulukon 7 

luvut on otettu suoraan standardista SFS-EN 14211 (koska kenttäolosuhteissa ei testejä 

tehty). 

 

Taulukko 6  Yhteenveto laboratoriotestien tuloksista 

Epävarmuustekijä Symboli Kriteeri Tulos 

Vasteaika (nousu) tr ≤ 180 s 

30 s (06, NO) 
155 s (01, NO) 
32 s (06, NO2) 
153 s (01, NO2) 

Vasteaika (lasku) tf ≤ 180 s 

32 s (06, NO) 
156 s (01, NO) 
34 s (06, NO2) 
156 s (01, NO2) 

Ero nousu- ja laskuajan välillä td 

≤ 10 % tai 10 s 
(suurin otetaan 
huomioon) 

-6,7 % (06, NO) 
-6,5 % (01, NO) 
-6,3 % (06, NO2) 
-2,0 % (01, NO2) 

Toistettavuuden keskipoikkeama nollapitoisuudes-
sa sr,z ≤ 1,0 ppb 1,45 ppb 

Toistettavuuden keskipoikkeama testipitoisuudes-
sa ct  
(tuntiraja-arvopitoisuus) 

sr,ct ≤ 3,0 ppb 2,05 ppb 

Lineaarisuus: 
Suurin residuaali lineaarisesta regressiomallista 
testipitoisuudessa (suurempi kuin nolla) 

Xl 
≤ 4,0 % mita-
tusta arvosta -1,59 % (*) 

Lineaarisuus: 
Suurin residuaali lineaarisesta regressiomallista 
nollapitoisuudessa 

Xl,z ≤ 5,0 ppb 6,29 ppb (*) 

Näytekaasun paineen vaikutus bgp ≤ 8,0 ppb/kPa 3,0 ppb/kPa (*) 

Näytekaasun lämpötilan vaikutus bgt ≤ 3,0 ppb/K ei onnistunut 

Ympäröivän lämpötilan vaikutus bst ≤ 3,0 ppb/K -1,91 ppb/K (*) 
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Jännitteen vaikutus bv ≤ 0,30 ppb/V -0,16 ppb/V 

Häiritsevien aineiden vaikutus nollapitoisuudessa 
ja testipitoisuudessa ct (tuntiraja-arvopitoisuus): 
- H2O: suhteellinen kosteus 80 %, lämpötila 20 °C,  
paine 101,3 kPa 

XH2O,z 

XH2O,ct 
≤ 5,0 ppb 

2 ppb 

-59 ppb 

Keskiarvotesti Xav 
≤ 7,0 % mita-
tusta arvosta 

-4,8 ppb (06) 
-4,5 ppb (01) 

Konvertterin hyötysuhde Econv ≥ 98 % 99,9 % (*) 

Tähdellä (*) merkittyjä kohtia ei suoritettu aivan standardin SFS-EN 14211 vaatimalla tavalla. 

 

Taulukko 7 Yhteenveto kenttäolosuhteissa tehtävien testien tuloksista 

Epävarmuustekijä Symboli Kriteeri Tulos 

Toistettavuuden keskipoikkeama kenttäolosuhteis-
sa sr,f 

≤ 5,0 %  
3 kk:n jaksosta 1,6 % 

Pitkän ajan liukuma nollapitoisuudessa Dl,z ≤ 5,0 ppb 0,95 ppb 

Pitkän ajan liukuma testipitoisuudessa Dl,s 

≤ 5,0 % serti-
fioidusta alu-
eesta 

2,6 % 

Jakso ilman toimenpiteitä - 

> 3 kk tai vä-
hemmän lai-
tevalmistajasta 
riippuen 

4 kk 

Mittausdatan suhteellinen osuus analysaattorin 
toiminta-ajasta Aa > 90 % 97 % 

Huom! Koska kenttäolosuhteissa tehtävien testien toteuttaminen oli mahdotonta, kyseiset luvut on 
otettu standardista SFS-EN 14211. 
 

9.1 Epävarmuuden laskenta tuntiraja-arvopitoisuudessa 

Mittausepävarmuuden laskenta tuntiraja-arvopitoisuudessa muodostuu kolmesta vai-

heesta. Ensimmäisessä vaiheessa lasketaan yhdistetty standardiepävarmuus, jonka las-

kennassa käytetään hyväksi analysaattorille tehtyjen testien tuloksia laboratorio- ja kent-

täolosuhteissa. Toisessa vaiheessa lasketaan laajennettu epävarmuus, joka muodostuu 

yhdistetyn standardiepävarmuuden ja vahvistuskertoimen perusteella. Viimeisessä vai-

heessa lasketaan laajennettu suhteellinen epävarmuus. Sen laskennassa käytetään edellä 

määritettyä laajennettua epävarmuutta ja tuntiraja-arvopitoisuutta.  

 

Direktiivin 99/30/EC mukaan laajennettu suhteellinen epävarmuus Uc,rel on oltava alle 

15 %, jotta mittausepävarmuudelle asetettu kriteeri täyttyy. 
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9.1.1 Yhdistetty standardiepävarmuus 

Yhdistetty standardiepävarmuus kenttäolosuhteissa ja tuntiraja-arvopitoisuudessa laske-

taan seuraavasti: 

( ) ( )
( ) 22222

,,
2

,,
22

int,
2

int,

222222
,

2
,

2
,

2
, 2

22

cgcTRECDlvldzldavnegpos

OHVstgtgplvlfrlvrzr
c

uuuuuuuutaiu

uuuuuuutaiuu
u

sc
+++++++

++++++++
=  (65) 

missä 

cu  on yhdistetty standardiepävarmuus kenttäolosuhteissa ja tuntiraja-arvopitoi-
suudessa (ppb) 

zru ,  on standardiepävarmuus toistettavuudelle nollapitoisuudessa (ppb) 

lvru ,  on standardiepävarmuus toistettavuudelle tuntiraja-arvopitoisuudessa (ppb) 

fru ,  on standardiepävarmuus toistettavuudelle (kenttäolosuhteet) tuntiraja-arvo-
pitoisuudessa (ppb) 

lvlu ,  on standardiepävarmuus lineaarisuudelle tuntiraja-arvopitoisuudessa (ppb) 

gpu  on standardiepävarmuus näytekaasun paineen vaikutukselle tuntiraja-arvo-
pitoisuudessa (ppb) 

gtu  on standardiepävarmuus näytekaasun lämpötilan vaikutukselle tuntiraja-arvo-
pitoisuudessa (ppb) 

stu  on standardiepävarmuus ympäröivän lämpötilan vaikutukselle tuntiraja-arvo-
pitoisuudessa (ppb) 

Vu  on standardiepävarmuus jännitteen vaikutukselle tuntiraja-arvopitoisuudessa 
(ppb) 

OHu
2

 on standardiepävarmuus kosteuden vaikutukselle tuntiraja-arvopitoisuudessa 
(ppb) 

posuint,  on standardiepävarmuus häiritsevien aineiden positiiviselle vaikutukselle (ppb) 

neguint,  on standardiepävarmuus häiritsevien aineiden negatiiviselle vaikutukselle (ppb) 

avu  on standardiepävarmuus keskiarvon virheelle tuntiraja-arvopitoisuudessa (ppb) 

zldu ,,  on standardiepävarmuus pitkän ajan liukumalle nollapitoisuudessa (ppb) 

lvldu ,,  on standardiepävarmuus pitkän ajan liukumalle tuntiraja-arvopitoisuudessa 
(ppb) 

scDu  on standardiepävarmuus kalibrointi- ja näytelinjan välille (ppb) 

ECu  on standardiepävarmuus konvertterin hyötysuhteelle tuntiraja-arvopitoisuudessa 
(ppb) 

cTRu  on standardiepävarmuus NO2-pitoisuuden kasvulle analysaattorin tasaantumis-
aikana (ppb) 

cgu  on standardiepävarmuus kalibrointikaasulle (ppb) 
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Yhdistetyn standardiepävarmuuden laskennassa käytetään vain taulukoissa 6 ja 7 esitet-

tyjä epävarmuustekijöitä. Yhtälöstä 65 jätetään pois seuraavien standardiepävarmuuk-

sien laskeminen: 

gtu , posuint, , neguint, , 
scDu , cTRu , cgu  

 

Taulukossa 8 on esitetty yksittäiset standardiepävarmuudet, jotka on laskettu luvussa 7 

esitetyillä kaavoilla. 

Taulukko 8 Yksittäiset standardiepävarmuudet 

Standardiepävarmuus Symboli Tulos 

Toistettavuus nollapitoisuudessa zru ,  0,13 ppb 

Toistettavuus tuntiraja-arvopitoisuudessa lvru ,  0,03 ppb 

Toistettavuus (kenttäolosuhteet) tuntiraja-arvo-
pitoisuudessa fru ,  1,67 ppb 

Lineaarisuus tuntiraja-arvopitoisuudessa lvlu ,  -0,97 ppb 

Näytekaasun paineen vaikutus tuntiraja-arvo-
pitoisuudessa 

gpu  18,74 ppb 

Ympäröivän lämpötilan vaikutus tuntiraja-arvo-
pitoisuudessa stu  -2,88 ppb 

Jännitteen vaikutus tuntiraja-arvopitoisuudessa Vu  -0,81 ppb 

Näytekaasun kosteuden vaikutus tuntiraja-
arvopitoisuudessa OHu

2  6,87 ppb 

Keskiarvon virhe tuntiraja-arvopitoisuudessa avu  -2,9 ppb 

Pitkän ajan liukuma nollapitoisuudessa zldu ,,  0,55 ppb 

Pitkän ajan liukuma tuntiraja-arvopitoisuudessa lvldu ,,  1,57 ppb 

Konvertterin hyötysuhde tuntiraja-arvopitoi-
suudessa ECu  0,06 ppb 

 

Yhdistetty standardiepävarmuus ainoastaan laboratoriotestien tuloksien perusteella 

lasketaan yhtälöllä 65 (s. 93) seuraavasti: 

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) 2222

22222

06,09,287,681,0

88,274,1897,003,0213,02

+−++−

+−++−++
=cu  

ppbuc 4,20=  

→→ uc on 20,4 ppb 
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Ainoastaan laboratoriotestien tuloksien perusteella laskettu yhdistetty standardiepä-

varmuus on erittäin korkea. Yhdistetyn standardiepävarmuuden suuruuteen vaikuttaa 

merkittävästi näytekaasun paineen vaikutuksesta laskettu yksittäinen standardiepävar-

muus (taulukko 8). Näytekaasun paineen vaikutusta selvitettäessä laboratoriotestiä ei 

pystytty tekemään standardissa SFS-EN 14211 määrätyllä tavalla. Testipitoisuuden olisi 

pitänyt olla 70−80 % sertifioidusta NO-alueesta, mutta testipitoisuus oli vain noin  

290 ppb. Alhainen testipitoisuus suurentaa erittäin paljon näytekaasun paineen vaiku-

tuksesta laskettua yksittäistä standardiepävarmuutta. Tästä johtuen yhdistettyä standar-

diepävarmuutta on mielekästä tarkastella myös ilman näytekaasun paineen vaikutuk-

sesta laskettua yksittäistä standardiepävarmuutta.  

 

Yhdistetty standardiepävarmuus ainoastaan laboratoriotestien tuloksien perusteella, 

mutta ilman näytekaasun paineen vaikutusta, lasketaan yhtälöllä 65 (s. 93) seuraavasti: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 22222222 06,09,287,681,088,297,003,0213,02 +−++−+−+−++=cu  

ppbuc 1,8=  

→→ uc on 8,1 ppb (ilman näytekaasun paineen vaikutusta) 

 

Tuloksen perusteella havaitaan, että yhdistetty standardiepävarmuus ilman näytekaasun 

paineen vaikutuksesta laskettua yksittäistä standardiepävarmuutta on huomattavasti pie-

nempi kuin näytekaasun paineen vaikutuksen kanssa (8,1 ppb < 20,4 ppb). 

 

Yhdistetty standardiepävarmuus laboratorio- ja kenttäolosuhteissa tehtyjen testien tu-

loksien perusteella lasketaan yhtälöllä 65 (s. 93) seuraavasti: 

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) 222222

22222

06,057,155,09,287,681,0

88,274,1897,067,1213,02

+++−++−

+−++−++
=cu  

ppbuc 6,20=  

→→ uc on 20,6 ppb 

 

Standardin SFS-EN 14211 mukaan laskennassa huomioidaan toistettavuuden osalta se 

lukuarvo, kumpi on suurempi. Kun kyseessä on laboratorio- ja kenttäolosuhteissa tehty-

jen testien tuloksien perusteella laskettava yhdistetty standardiepävarmuus, laskennassa 

huomioidaan toistettavuus kenttäolosuhteissa, koska se on suurempi  

(ur,f 1,67 > ur,lv 0,03). 
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Myös laboratorio- ja kenttäolosuhteissa tehtyjen testien tuloksien perusteella laskettu 

yhdistetty standardiepävarmuus on erittäin korkea. Kuten aiemmin on mainittu, yhdiste-

tyn standardiepävarmuuden suuruuteen vaikuttaa merkittävästi näytekaasun paineen 

vaikutuksesta laskettu yksittäinen standardiepävarmuus (taulukko 8). Siitä johtuen yh-

distetty standardiepävarmuus laboratorio- ja kenttäolosuhteissa lasketaan yhtälöllä 65 (s. 

93) myös ilman näytekaasun paineen vaikutusta seuraavasti: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) 22222

22222

06,057,155,09,287,6

81,088,297,067,1213,02

+++−+

+−+−+−++
=cu  

ppbuc 6,8=  

→→ uc on 8,6 ppb (ilman näytekaasun paineen vaikutusta) 

 

Jälleen voidaan todeta, että yhdistetty standardiepävarmuus ilman näytekaasun paineen 

vaikutuksesta laskettua yksittäistä standardiepävarmuutta on huomattavasti pienempi 

kuin näytekaasun paineen vaikutuksen kanssa (8,6 ppb < 20,6 ppb). 

 

9.1.2 Laajennettu epävarmuus 

Laajennettu epävarmuus lasketaan seuraavasti: 

cc ukU ⋅=   (66) 

missä 

Uc on laajennettu epävarmuus (ppb) 

k on vahvistuskerroin (k on 2) 

uc on yhdistetty standardiepävarmuus (ppb) 

 

Taulukossa 9 on esitetty laajennetut epävarmuudet, jotka on laskettu yhtälöllä 66 (s. 96) 

edellä määritetyistä yhdistetyistä standardiepävarmuuksista. Yleensä käytössä on vain 

yksi lukuarvo yhdistetylle standardiepävarmuudelle, josta lasketaan yksi lukuarvo laa-

jennetulle epävarmuudelle. Koska kaikkia laboratoriotestejä ei suoritettu standardin 

SFS-EN 14211 määrittämällä tavalla, eikä testejä kenttäolosuhteissa tehty lainkaan, tar-

kastellaan yhdistettyä standardiepävarmuutta ja siten myös laajennettua epävarmuutta 

usealta suunnalta. 
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Taulukko 9 Laajennettujen epävarmuuksien laskenta 

Yhdistetty standardiepävarmuus (uc) Tulos (uc) Laskenta (Uc) Tulos (Uc) 

Ainoastaan laboratoriotestien tuloksilla 20,4 ppb Uc =2 · 20,4 ppb 40,8 ppb 

Ainoastaan laboratoriotestien tuloksilla ilman näy-
tekaasun paineen vaikutusta 

8,1 ppb Uc =2 · 8,1 ppb 16,2 ppb 

Laboratorio- ja kenttäolosuhteissa tehtyjen testien 
tuloksilla 

20,6 ppb Uc =2 · 20,6 ppb 41,2 ppb 

Laboratorio- ja kenttäolosuhteissa tehtyjen testien 
tuloksilla ilman näytekaasun paineen vaikutusta 

8,6 ppb Uc =2 · 8,6 ppb 17,2 ppb 

 

Tulokset osoittavat, että laajennettu epävarmuus on huomattavasti pienempi silloin, kun 

se lasketaan yhdistetystä standardiepävarmuudesta, jossa näytekaasun paineen vaiku-

tusta ei ole huomioitu. 

 

9.1.3 Laajennettu suhteellinen epävarmuus 

Laajennettu suhteellinen epävarmuus lasketaan seuraavasti: 

%100, ⋅=
hlv
U

U c
relc  (67) 

missä 

Uc,rel on laajennettu suhteellinen epävarmuus (%) 

Uc on laajennettu epävarmuus (ppb) 

hlv on tuntiraja-arvopitoisuus (ppb) 

 

Taulukossa 10 on esitetty laajennetut suhteelliset epävarmuudet, jotka on laskettu yhtä-

löllä 67 (s. 97) taulukossa 9 esitetyistä laajennetuista epävarmuuksista. 

Taulukko 10 Laajennettujen suhteellisten epävarmuuksien laskenta 

Laajennettu epävarmuus  
(Uc) 

Tulos 
(Uc) 

Laskenta  
(Uc,rel) 

Tulos 
(Uc,rel) 

Ainoastaan laboratoriotestien tuloksilla 40,8 ppb %100
6,104
8,40

, ⋅=
ppb
ppbU relc 39,0 % 

Ainoastaan laboratoriotestien tuloksilla ilman näy-
tekaasun paineen vaikutusta 

16,2 ppb %100
6,104
2,16

, ⋅=
ppb
ppb

U relc 15,5 % 

Laboratorio- ja kenttäolosuhteissa tehtyjen testien 
tuloksilla 

41,2 ppb %100
6,104
2,41

, ⋅=
ppb
ppb

U relc 39,4 % 

Laboratorio- ja kenttäolosuhteissa tehtyjen testien 
tuloksilla ilman näytekaasun paineen vaikutusta 

17,2 ppb %100
6,104
2,17

, ⋅=
ppb
ppb

U relc 16,4 % 
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Direktiivin 99/30/EC mukaan laajennettu suhteellinen epävarmuus Uc,rel on oltava alle 

15 %, jotta mittausepävarmuudelle asetettu kriteeri täyttyy. Taulukossa 10 esitettyjen 

laajennettujen suhteellisten epävarmuuksien paras tulos 15,5 % on saatu käyttämällä ai-

noastaan laboratoriossa suoritettujen testien tuloksia pois lukien näytekaasun paineen 

vaikutuksesta aiheutuva epävarmuus.  

 

Laajennettu suhteellinen epävarmuus (Uc,rel 15,5 %) on kuitenkin hieman suurempi kuin 

direktiivissä 99/30/EC on asetettu (Ureq,rel 15,0 %), joten mittausepävarmuuden kriteeri 

ei täyty. 

 

9.2 Epävarmuuden laskenta vuosiraja-arvopitoisuudessa 

Epävarmuuden laskenta vuosiraja-arvopitoisuudessa suoritetaan samalla periaatteella 

kuin tuntiraja-arvopitoisuudessa. Epävarmuus lasketaan kolmessa vaiheessa, joista en-

simmäisenä on yhdistetyn standardiepävarmuuden laskenta. Sen jälkeen lasketaan laa-

jennettu epävarmuus ja viimeisenä laajennettu suhteellinen epävarmuus.  

 

Direktiivin 99/30/EC mukaan laajennettu suhteellinen epävarmuus Ua,c,rel on oltava alle 

15 %, jotta mittausepävarmuudelle asetettu kriteeri täyttyy. 

 

9.2.1 Yhdistetty standardiepävarmuus 

Yhdistetty standardiepävarmuus kenttäolosuhteissa ja vuosiraja-arvopitoisuudessa las-

ketaan seuraavasti: 

( ) ( )
( )

22
,

2
,

2

2
,,,

2
,,,

22
,int,

2
,int,

2
,

2

2222
,,

2
,,,

2
,,

2
,,

, 2

22

cgalvcTRalvECD

alvldazldaavnegactposactactOHV

stgtgpalvlaalvfraalvrazra

ca

uuuu

uuuutaiuuu

uuuuutaiuu

u

sc
+++

++++++

++++++

=

Δ

 (68) 

missä 

cau ,  on yhdistetty standardiepävarmuus kenttäolosuhteissa ja vuosiraja-arvopitoi-
suudessa (ppb) 

zrau ,,  on standardiepävarmuus toistettavuudelle nollapitoisuudessa (ppb) 

alvrau ,,  on standardiepävarmuus toistettavuudelle vuosiraja-arvopitoisuudessa (ppb) 

alvfrau ,,,  on standardiepävarmuus toistettavuudelle (kenttäolosuhteet) vuosiraja-arvo-
pitoisuudessa (ppb) 

alvlau ,,  on standardiepävarmuus lineaarisuudelle vuosiraja-arvopitoisuudessa (ppb) 
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gpu  on standardiepävarmuus näytekaasun paineen vaikutukselle vuosiraja-arvo-
pitoisuudessa (ppb) 

gtu  on standardiepävarmuus näytekaasun lämpötilan vaikutukselle vuosiraja-arvo-
pitoisuudessa (ppb) 

stu  on standardiepävarmuus ympäröivän lämpötilan vaikutukselle vuosiraja-arvo-
pitoisuudessa (ppb) 

Vu  on standardiepävarmuus jännitteen vaikutukselle vuosiraja-arvopitoisuudessa 
(ppb) 

actOHu ,2
 on standardiepävarmuus kosteuden vaikutukselle vuosiraja-arvopitoisuudessa 

(ppb) 

posactu ,int,  on standardiepävarmuus häiritsevien aineiden positiiviselle vaikutukselle 
(ppb) 

negactu ,int,  on standardiepävarmuus häiritsevien aineiden negatiiviselle vaikutukselle 
(ppb) 

avu  on standardiepävarmuus keskiarvon virheelle vuosiraja-arvopitoisuudessa 
(ppb) 

zldau ,,,  on standardiepävarmuus pitkän ajan liukumalle nollapitoisuudessa (ppb) 

alvldau ,,,  on standardiepävarmuus pitkän ajan liukumalle vuosiraja-arvopitoisuudessa 
(ppb) 

scDu  on standardiepävarmuus kalibrointi- ja näytelinjan välille (ppb) 

alvECu ,  on standardiepävarmuus konvertterin hyötysuhteelle vuosiraja-arvopitoi-
suudessa (ppb) 

alvcTRu ,Δ  on standardiepävarmuus NO2-pitoisuuden kasvulle analysaattorin tasaan-
tumisaikana vuosiraja-arvopitoisuudessa (ppb) 

cgu  on standardiepävarmuus kalibrointikaasulle (ppb) 
 

Yhdistetyn standardiepävarmuuden laskennassa käytetään vain taulukoissa 6 ja 7 esitet-

tyjä epävarmuustekijöitä. Yhtälöstä 68 jätetään pois seuraavien standardiepävar-

muuksien laskeminen: 

gtu , posuint, , neguint, , 
scDu , cTRu , cgu  

 

Taulukossa 11 on esitetty yksittäiset standardiepävarmuudet, jotka on laskettu luvussa 7 

esitetyillä kaavoilla. 
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Taulukko 11 Yksittäiset standardiepävarmuudet 

Standardiepävarmuus Symboli Tulos 

Toistettavuus nollapitoisuudessa zrau ,,  0,002 ppb 

Toistettavuus vuosiraja-arvopitoisuudessa alvrau ,,  0,0001 ppb 

Toistettavuus (kenttäolosuhteet) vuosiraja-arvo-
pitoisuudessa alvfrau ,,,  0,019 ppb 

Lineaarisuus vuosiraja-arvopitoisuudessa alvlau ,,  -0,19 ppb 

Näytekaasun paineen vaikutus vuosiraja-arvo-
pitoisuudessa 

gpu  3,74 ppb 

Ympäröivän lämpötilan vaikutus vuosiraja-arvo-
pitoisuudessa stu  -0,58 ppb 

Jännitteen vaikutus vuosiraja-arvopitoisuudessa Vu  -0,48 ppb 

Näytekaasun kosteuden vaikutus vuosiraja-
arvopitoisuudessa actOHu ,2  0,29 ppb 

Keskiarvon virhe vuosiraja-arvopitoisuudessa avu  -0,56 ppb 

Pitkän ajan liukuma nollapitoisuudessa zldau ,,,  0,32 ppb 

Pitkän ajan liukuma vuosiraja-arvopitoisuudessa alvldau ,,,  0,18 ppb 

Konvertterin hyötysuhde vuosiraja-arvopitoi-
suudessa alvECu ,  0,01 ppb 

 

Yhdistetty standardiepävarmuus lasketaan yhtälöllä 68 (s. 99) seuraavasti: 

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) 222222

2222

,
01,018,032,056,029,048,0

58,074,319,0019,02002,02

+++−++−

+−++−++
=cau  

ppbu ca 9,3, =  

→→ ua,c on 3,9 ppb 

 

Kuten epävarmuuden laskemisessa tuntiraja-arvolle huomattiin, yhdistetyn standardi-

epävarmuuden suuruuteen vaikuttaa merkittävästi näytekaasun paineen vaikutuksesta 

laskettu yksittäinen standardiepävarmuus (taulukko 11). Tästä johtuen yhdistetty stan-

dardiepävarmuus lasketaan yhtälöllä 68 (s. 99) myös ilman näytekaasun paineen vaiku-

tusta seuraavasti: 
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( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) 22222

2222

,
01,018,032,056,029,0

48,058,019,0019,02002,02

+++−+

+−+−+−++
=cau  

ppbu ca 1,1, =  

→→ ua,c on 1,1 ppb (ilman paineen vaikutusta) 

 

Epävarmuuden laskemisessa tuntiraja-arvopitoisuudessa määritettiin yhdistetyt standar-

diepävarmuudet myös ainoastaan laboratoriotestien tuloksien perusteella. Epävar-

muuden laskemisessa vuosiraja-arvopitoisuudessa jätetään ne pois. Tämä johtuu siitä, 

että tuloksissa ilman kenttäolosuhteissa tehtyjä testejä tai niiden kanssa, ei ole juurikaan 

eroa (suurin ero oli 0,06 ppb).  

 

9.2.2 Laajennettu epävarmuus 

Laajennettu epävarmuus lasketaan seuraavasti: 

caca ukU ,, ⋅=   (69) 

missä 

Ua,c on laajennettu epävarmuus (ppb) 

k on vahvistuskerroin (k on 2) 

ua,c on yhdistetty standardiepävarmuus (ppb) 

 

Laajennettu epävarmuus lasketaan yhtälöllä 69 (s. 101) seuraavasti: 

ppbppbU ca 8,79,32, =⋅=   

→→ Ua,c on 7,8 ppb 

 

Laajennettu epävarmuus ilman näytekaasun paineen vaikutusta lasketaan yhtälöllä 69 (s. 

101) seuraavasti: 

ppbppbU ca 2,21,12, =⋅=   

→→ Ua,c on 2,2 ppb (ilman näytekaasun paineen vaikutusta) 

 

Tuloksista havaitaan, että laajennettu epävarmuus on huomattavasti pienempi silloin, 

kun se lasketaan yhdistetystä standardiepävarmuudesta, jossa näytekaasun paineen vai-

kutusta ei ole huomioitu. Ero ei kuitenkaan ole yhtä merkittävä, kuin laajennetun epä-

varmuuden laskemisessa tuntiraja-arvopitoisuudessa. 
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9.2.3 Laajennettu suhteellinen epävarmuus 

Laajennettu suhteellinen epävarmuus lasketaan seuraavasti: 

%100,
,, ⋅=

alv
U

U ca
relca  (70) 

missä 

Ua,c,rel on laajennettu suhteellinen epävarmuus (%) 

Ua,c on laajennettu epävarmuus (ppb) 

alv on vuosiraja-arvopitoisuus (ppb) 

 

Laajennettu suhteellinen epävarmuus lasketaan yhtälöllä 70 (s. 102) seuraavasti: 

%3,37%100
9,20

8,7
,, =⋅=

ppb
ppbU relca  

→→ Ua,c,rel on 37,3 % 

 

Laajennettu suhteellinen epävarmuus ilman näytekaasun paineen vaikutusta lasketaan 

yhtälöllä 70 (s. 102) seuraavasti: 

%5,10%100
9,20
2,2

,, =⋅=
ppb
ppbU relca  

→→ Ua,c,rel on 10,5 % 

 

Direktiivin 99/30/EC mukaan laajennettu suhteellinen epävarmuus Uc,rel on oltava alle 

15 %, jotta mittausepävarmuudelle asetettu kriteeri täyttyy. Laajennettu suhteellinen 

epävarmuus, jonka laskennassa on käytetty näytekaasun paineen vaikutuksesta aiheu-

tuvaa epävarmuutta, ei täytä kriteeriä (Uc,rel 37,3 % > Ureq,rel 15 %). Sen sijaan ilman 

näytekaasun paineen vaikutusta laskettu laajennettu suhteellinen epävarmuus täyttää kri-

teerin (Uc,rel  10,5 % < Ureq,rel 15 %). 

 

10 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Euroopan unionin direktiiveissä ja kansallisessa lainsäädännössä on asetettu tavoitteita, 

velvoitteita ja raja-arvoja ilmanlaadun mittauksille. Ilmanlaatumittaukset on tehtävä 

laadukkaasti sekä luotettavasti ja niistä on tiedotettava väestölle. Mittausten epävarmuus 
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on tunnettava ja typpidioksidista puhuttaessa mittausepävarmuuden on oltava alle 15 %, 

jotta direktiivin 99/30/EC kriteeri täyttyy.  

 

Standardissa SFS-EN 14211 on käyty läpi erittäin tarkasti laboratorio- ja kenttäolo-

suhteissa analysaattorille tehtävät testit, joiden tuloksien perusteella mittausepävarmuus 

määritetään. Standardiin perehtyminen ja laboratoriotestien tekeminen kuitenkin herätti 

kysymyksiä standardin sisällön ja mittausepävarmuuden määrittämisen järkevyydestä. 

 

Ensinnäkin kenttäolosuhteissa tehtäviä testejä ei pystytä tekemään, koska standardin 

SFS-EN 14211 mukaan kentällä suoritettavissa testeissä NO2-pitoisuuden keskiarvon 

täytyy olla >30 % tuntiraja-arvosta eli vähintään 60 µg/m³ (noin 31 ppb). Suomen olo-

suhteissa standardin vaatimukset eivät täyty. On outoa, että Euroopan alueelle laaditaan 

yhteisiä standardeja, vaikka niiden noudattaminen ei ole jokaisessa maassa mahdollista. 

 

Ongelmia syntyi myös laboratoriotesteissä. Vasteajan määrittäminen, jolla on merkit-

tävä vaikutus tulosten muodostamisessa, oli standardin vaatimalla tavalla mahdotonta. 

Ilmeisesti standardin laatijat eivät ole ottaneet huomioon sitä, että kaikki analysaattorit 

eivät anna tuloksia yhden sekunnin välein. Tutkimuksessa käytetty analysaattori antoi 

tuloksia viiden sekunnin välein, eikä tiheämpi tiedonkeruu ollut mahdollista. Vasteaika 

jouduttiin siis määrittämään standardia soveltaen. Ongelmia oli myös esimerkiksi näy-

tekaasun lämpötilan vaikutuksen määrittämisessä. Näytekaasun lämpötilaa ei saatu lä-

hellekään standardissa vaadittua 0 ºC, vaan lämpötila oli alimmillaan noin 20 ºC. 

 

Olisi mielenkiintoista tietää, miten standardin laatijat ovat ajatelleet näytekaasun lämpö-

tilan vaikutusta määrittävän testin tehtävän. Nyt testi tehtiin Ilmatieteen laitoksella, jos-

sa kokeiltiin kaikkea mahdollista aina jäitetystä näytelinjasta lähtien. Jos Suomessa testi 

ei onnistu Ilmatieteen laitoksella, niin missä sitten. Väkisinkin tulee mieleen, että stan-

dardin laatijat eivät ole ajatelleet testien toteuttamista käytännössä. Standardissa on 

myös sanottu, että laboratorio- ja kenttäolosuhteissa suoritettavat testit pitäisi tehdä 

käyttämällä vähintään kahta samanlaista analysaattoria. Pienillä mittausverkoilla ei ole 

mahdollisuutta irrottaa testejä varten kahta samanlaista analysaattoria, jos yhtäkään. Osa 

testeistä myös vaatii erikoislaitteistot, joita ei juurikaan ole kuin Ilmatieteen laitoksella. 
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Merkittävin vaikutus mittaustulokseen yksittäisten standardiepävarmuuksien perusteella 

tuntiraja-arvopitoisuudessa on näytekaasun kosteudella. Paineen vaikutusta ei huo-

mioida, koska testi ei onnistunut. Vuosiraja-arvopitoisuudessa kaikki yksittäiset stan-

dardiepävarmuudet ovat samaa suurusluokkaa ja huomattavasti pienempiä kuin tuntira-

ja-arvopitoisuudessa. Kenttäolosuhteissa näytekaasun kosteus on riippuvainen vuoden-

ajasta. Kesällä ilman suhteellinen kosteus on suurempi kuin talvella. Näytekaasun kos-

teutta voidaan yrittää pienentää esimerkiksi lämmitettävällä sondilla, jota usein käyte-

tään hengitettävien hiukkasten analysaattoreissa. Mikäli näytekaasun kosteuden pienen-

täminen ei onnistu, voidaan se ottaa huomioon mittaustulosten laskennassa käyttämällä 

kerrointa. Tällöin kesä- ja talviaikaan olisi mittaustuloksille käytössä eri kertoimet.  

 

Laboratoriossa tehtyjen testien tuloksien perusteella laskettu mittausepävarmuus on tu-

los, jossa on epävarmuutta. Ei voida sanoa, että saatu tulos on kyseisen analysaattorin 

mittausepävarmuus, koska kaikkia testejä ei voitu tehdä standardissa määrätyllä tavalla. 

Tässä työssä nousee pohdittavaksi kysymys, onko mittausepävarmuuden määrittäminen 

järkevää, jos saatuun tulokseen ei voida luottaa. Tässä työssä saatu tulos on vain suuntaa 

antava. 

 

Ilmanlaatumittauksille asetetut tavoitteet on positiivinen asia. Vaikka mittausepävar-

muutta ei Suomen jokaisella mittausverkolla pystytäkään määrittämään, asetettuja ta-

voitteita mittausten laadukkuudesta ja epävarmuustekijöiden tuntemisesta sekä niiden 

pienentämisestä on muillakin tavoin saavutettavissa. Paljon on kiinni mittausverkon 

henkilökunnasta eli mittaajista ja heidän työpanoksestaan. Ilman standardiakin on mah-

dollista miettiä, mitkä ovat mittauksiin vaikuttavia epävarmuustekijöitä. Ympäröivästä 

lämpötilasta aiheutuvaa epävarmuutta voidaan vähentää hankkimalla mittausasemalle 

kunnollinen jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmä, jolloin ympäröivä lämpötila pysyy va-

kaana. Jännitteen muutoksilta vältytään, kun hankitaan jännitteentasaaja. Kaikkiin epä-

varmuustekijöihin ei mittaajienkaan ole mahdollista puuttua, sillä epävarmuuteen vai-

kuttaa myös analysaattorin ominaisuudet. 

 

Tämän työn tuloksena saatu laajennettu suhteellinen mittausepävarmuus Uc,rel  tuntiraja-

arvopitoisuudessa on 15,5 % ja Ua,c,rel  vuosiraja-arvopitoisuudessa 10,5 %. Laajen-

nettujen suhteellisten mittausepävarmuuksien välillä oleva 5 %:n ero syntyy mittausepä-

varmuuden laskentatavasta. Laajennettu suhteellinen mittausepävarmuus tuntiraja-
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arvopitoisuudessa lasketaan suhteuttamalla laajennettu mittausepävarmuus typpidiok-

sidin tuntiraja-arvopitoisuuteen, joka on 104,6 ppb. Vuosiraja-arvopitoisuudessa laajen-

nettu mittausepävarmuus suhteutetaan typpidioksidin vuosiraja-arvopitoisuuteen, joka 

on 20,9 ppb.   

 

Mittausepävarmuus tuntiraja-arvopitoisuudessa ei aivan täytä direktiivin kriteeriä, mutta 

vuosiraja-arvopitoisuudessa kriteeri täyttyy (< 15 %). Tässä työssä esitettyjä tuloksia 

saattaisi joku muu tulkita eri tavalla. Lopulliseen tulokseen vaikuttaa myös tulosten kä-

sittelijä. Kohtalaisen suurella työllä määritetyssä mittausepävarmuudessa on siis muka-

na epävarmuutta. 
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MITTAUSASEMAKUVAUS 

 

Aseman nimi Kotkansaari (kirjastotalo) 

Aseman tyyppi kaupunkitausta-asema 

Osoite Kirkkokatu 24, 48100 Kotka 

Ympäristö kerrostalovaltainen kaupunkikeskusta-alue, keskustaliikennettä 

Yhtenäiskoordinaatit 6706 070, 3496 810 

Korkeus meren pinnasta 25 m 

Näytteenottokorkeus 13 m 

Lähimmät pistelähteet Stora Enso Oyj Kotkan tehtaat, etäisyys 1000 m, suunta 80° 
Kotkan Energia Oy Hovinsaaren voimalaitos, etäisyys 3100 m, suunta 315° 
Sunila Oy, etäisyys 3100 m, suunta 10° 
PVO-Yhtiöt Mussalon Voima Oy, etäisyys 3600 m, suunta 190° 

Analysaattorit Environnement AF22M+TRS-konvertteri (haisevat rikkiyhdisteet) 
Environnement AC31M (typen oksidit) 
Eberline FH62IR (hengitettävät hiukkaset) 
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MITTAUSASEMAKUVAUS 

 

Aseman nimi Rauhala (Rauhalan koulu) 

Aseman tyyppi esikaupunki-/teollisuusasema 

Osoite Mällinkatu 1 A, 48600 Kotka 

Ympäristö esikaupunkialue lähellä teollisuutta, vilkasta liikennettä teollisuusalueelle 

Yhtenäiskoordinaatit 6711 380, 3497 215 

Korkeus meren pinnasta 6 m 

Näytteenottokorkeus 4 m 

Lähimmät pistelähteet Sunila Oy, etäisyys 1900 m, suunta 175° 
Ahlstrom Glassfibre Oy, etäisyys 1300 m, suunta 190° 
O-I Manufacturing Finland Oy, etäisyys 700 m, suunta 190° 
Sulzer Pumps Finland Oy Karhulan valimo, etäisyys 1000 m, suunta 190° 

Analysaattorit Environnement AF22M+TRS-konvertteri (haisevat rikkiyhdisteet) 
Environnement AC31M (typen oksidit) 
Eberline FH62IR (hengitettävät hiukkaset) 
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KAAVIOKUVA DATANSIIRROSTA 
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Kotkan ympäristökeskus 

Rauhalan mittausasema 

AF22M

AC31M

FH62IR

Kotkansaaren mittausasema 

AF22M

AC31M

FH62IR

Siirrettävä mittausasema 

AC31M 

MP101M 

Ilmanlaatuportaali 

Kotkan ympäristökeskuksen 
ilmanlaadun internetsivut 


