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Alkusanat
Tämä opas on soveltamisopas standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 vaatimuksista pätevälle ympäristönäytteenotolle. Oppaan tarkoituksena on helpottaa vaatimusten soveltamista käytännössä. Opas on tarkoitettu sekä arvioijien että akkreditointia hakevien toimielinten käyttöön sekä kaikille muille, jotka
näytteenotossa haluavat noudattaa ko. standardin vaatimuksia.
Tämä FINAS akkreditointipalvelun Opas 2 korvaa oppaan aikaisemman version FINAS S51/2000. Uusittu opas keskittyy ainoastaan ympäristönäytteenottoon, muuten opas noudattaa aikaisemman oppaan rakennetta. Oppaan teksti käsittelee standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 soveltamista
näytteenotossa, ja liitteinä ovat liite 1 Näytteenoton virhelähteitä, edustava
näytteenotto ja näytteenoton epävarmuuden arviointi sekä sektorikohtaiset liitteet 2-9, joissa tuodaan esiin ko. näytteenottokohteiden erityispiirteitä. Työryhmä haluaa kiittää suuren panostuksensa antaneita asiantuntijoita liitteiden
2-9 kirjoittamisesta.
Oppaan päivityksen on tehnyt ympäristönäytteenoton -työryhmä
(v. 2012-2014), jonka kokoonpano oli seuraava:
Henrik Westerholm, puheenjohtaja
Katarina Björklöf
Juhani Gustaffson
Jaana Marttila
Pertti Palanne
Riitta Saares
Pena Saukkonen
Jenni Harjuoja, sihteeri

Neste Oil Oyj
Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Ympäristöministeriö
Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus
Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus
FINAS-akkreditointipalvelu
Saimaan vesi- ja ympäristö, Suomen
vesiensuojelu yhdistyksen edustaja
FINAS-akkreditointipalvelu

Oppaassa olevat viittaukset kohdistuvat laboratorioiden akkreditointivaatimuksena käytettävään standardiin SFS EN ISO/IEC 17025:2005 (jatkossa ISO
17025).
FINAS-tiedotteessa 10 "Akkreditointitoiminnan vaatimukset, arviointiperiaatteet ja oppaat" on esitetty kulloinkin voimassa olevat oppaat.
Lisätietoja: www.finas.fi
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1

Johdanto
Standardissa SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 (jatkossa ISO 17025) määritellään yleiset vaatimukset pätevälle testaukselle ja kalibroinneille mukaan lukien näytteenotto. Tämä opas on soveltamisopas standardin ISO 17025
vaatimuksista pätevälle ympäristönäytteenotolle. Oppaassa kuvataan miten
standardin eri kohtien pätevyysvaatimuksia tulisi soveltaa näytteenoton
osalta. Liitteissä on kuvattu näytteenoton tavoitteet, näytteenoton tärkeimmät epävarmuuslähteet (virhelähteet) ja niiden arviointi sekä laadunvarmistus. Liitteissä on lisäksi kuvattu, käytännön esimerkein, soveltaminen eri
ympäristönäytteenoton osa-alueilta.
Työryhmä käsitteli toimintaympäristön merkittävimmät muutokset jotka ovat
tapahtuneet sen jälkeen, kun edellinen näytteenoton opas on julkaistu
vuonna 2000. Liitteissä 2-9 on kuvattu näytteenoton erityispiirteitä eri aloilla.
Esitetyt vaatimukset näytteenotolle on ymmärrettävä samanarvoiseksi toiminnoksi kuin testaukselle tai kalibroinnille esitetyt vaatimukset. Näytteenottoa varten laaditut ohjeet on rinnastettavissa testaustoiminnan menettelytapa- ja/tai työohjeisiin. Myös laadunvarmistus- ja mittausepävarmuuskäsittely
sisältyy osana näytteenoton kokonaisuuteen.
Koska näytteenotto on ratkaiseva vaihe tutkimusketjussa, eikä siinä tehtyjä
virheitä voi kompensoida myöhemmissä työvaiheissa, on se suunniteltava
huolellisesti. Näytteenotossa merkittävässä roolissa on myös näytteenottohenkilöstön pätevyys ja osaaminen, joka korostuu varsinkin poikkeavissa tilanteissa.
Ominaisuuksien määritys tutkimuskohteesta on tehtävä otettavista näytteistä, koska koko kohdetta ei voida tutkia. Näytteenoton suurin haaste onkin
edustavien näytteiden ottaminen. Näytteenotossa on tilanteita, joihin ei aina
löydy täydellistä ratkaisua, mutta kuitenkin ratkaisu, jolla päästään resursseihin nähden parhaaseen mahdolliseen tulokseen.
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2

Näytteenoton käsitteet ja sanasto
Tärkeimpiä näytteenotossa esille tulevia termejä on lueteltu alla. Näytteenoton
eri sektoreilla on lisäksi vakiintunutta terminologiaa, joka on käytännössä syytä ottaa huomioon.
Taulukko 1. Näytteenoton sanastoa. Sanastossa on huomioitu standardin ISO
17025 käyttämät termit sekä tässä oppaassa esiintyvät termit. On huomioitava, että eri termistöt saattavat vaihdella suuresti eri näytteenoton sektoreilla.
Näytteenotto

Menettely, jossa ainetta tai materiaalia otetaan kohteesta testausta varten edustamaan koko näytteenottokohdetta.

Näytteenottopaikka
Esimerkiksi koordinaatein määritetty tarkka paikka, josta näy(näytteenottopiste, näyt- te tai näytteet otetaan.
teenottoasema)
Näyte

Osa kokonaisuutta, josta määritetään kokonaisuutta kuvaavia
ominaisuuksia.

Osanäyte

Kokoomanäyte koostetaan osanäytteistä.
Toisaalta kokoomanäytteestä otetaan osanäyte tietyn analyytin määrittämiseen.

Kokoomanäyte

Vesinäytteenotossa: aikaan, syvyyteen tai virtaamaan suhteutettu näyte-eristä muodostuva näyte.
Maaperä ja kiinteät jätteet: useista osanäytteestä muodostettu
näyte joka edustaa suurempaa maa-aluetta tai jätemäärää.
Pohjaeläinnäytteenotto: rinnakkaisnäytteistä koottu näyte.

Rinnakkaisnäyte

Kaksi erillistä näytettä, jotka on otettu samasta paikasta ja
samaan aikaan.

Tutkimuskohde

Se materiaalierä tai muu määritelty kohde, johon näytteenotto
kohdistuu.

Näytteen esikäsittely

Näytteenottajan vastuulla oleva esikäsittely.

Homogeenisuus

Mitattavien ominaisuuksien vaihtelu, yhtenäinen, aineksiltaan
tasakoosteinen.

Heterogeenisuus

Epäyhtenäinen, sekakoosteinen, epätasaisesti jakautunut.
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LaadunvalvontaLaadunvalvontanäytteellä valvotaan näytteenoton onnistumisnäyte (laadunvarmista ja tunnistettujen virhelähteiden poistamista ja/tai minimoitusnäyte, laaduntarkkai- mista.
lunäyte)
Laadunvarmistus

Kattaa kaikki ne toimenpiteet, jolla varmistetaan, että tulos
vastaa tutkittavaa kohdetta.

Laboratorionäyte

Laboratorioon testattavaksi tarkoitettu näyte.

Näytteenottosuunnitelma (näytteenottostrategia, tarkkailusuunnitelma)

Tässä kuvataan millä tavalla näytteenotto suoritetaan. Näytteenottosuunnitelman tulee tarpeellisilta osin perustua tilastollisiin menetelmiin.

Näytteenotto-ohjelma
(seurantaohjelma)

Usein näytteenotto-ohjelmaa ei tehdä yksinään vaan se on
osa isompaa kokonaisuutta, kuten hankeohjelma. Tässä kuvataan missä, milloin ja kuinka usein näytteenotto tehdään.
Näytteenotto-ohjelma ja näytteenottosuunnitelma voivat myös
olla yhdistettynä.

Näytteenottoaika

Ajankohta, jolloin näyte on otettu. Päivämäärä ja mahdollisesti
kellonaika.

Näytteenottaja

Näytteenoton suorittanut henkilö(t). Ottaa näytteet, tekee tarvittavat kentällä tehtävät esikäsittelyt, kirjaa ympäristöhavainnot sekä muut näytteenottoon vaikuttavat tekijät sekä poikkeavuudet suunnitelmasta.

Näytteenotin (näytteenkeräin, noudin)

Laite, jolla näyte otetaan. Esim. putkinoudin, läpivirtausnoudin, kierrekaira, läpivirtauskaira, imupumppu, uppopumppu, ruuvikeräin.

Velvoitetarkkailu

Viranomaisen velvoittama tietyn alueen ja tiettyjen analyyttien
seurantaa.

Maastolomake (näytNäytteenoton yhteydessä maastossa suoritettavien havaintoteenottopöytäkirja, kent- jen kirjaamiseen tarkoitettu lomake.
tälomake, kenttähavaintolomake)
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3 Näytteenotto johtamisjärjestelmässä (ISO 17025, 4.2)
Oppaan kirjoittamisen aikaan ympäristönäytteenoton menetelmiä on akkreditoitu osana laboratoriotoimintoja. Tällöin akkreditoitu näytteenotto on ollut
osana isompaa toimintakokonaisuutta. Tällaisissa organisaatioissa johtamisjärjestelmän (laatujärjestelmä) tulee kokonaisuudessaan huomioida myös
näytteenotto. Näytteenoton näkyminen laatupolitiikassa kuten myös johtamisjärjestelmän kuvauksessa osoittaa näytteenoton tasavertaisuutta muihin toimintoihin.
Näytteenotto tulee huomioida myös johtamisjärjestelmän seurantamenettelyissä (sisäiset auditoinnit ja johdon katselmukset).
Standardi ISO 17025 ei sulje kuitenkaan pois sitä mahdollisuutta, että ympäristönäytteenotto akkreditoitaisiin itsenäisenä toimintona ja akkreditoituna pätevyysalueena olisi ainoastaan näytteenotto. Tällöin johtamisjärjestelmä keskittyisi vain näytteenottotoimintaan.

3.1 Asiakaslähtöisyys (ISO 17025, 4.7)
Toimintaperiaatteissa, menettelytavoissa ja näytteenoton suunnittelussa kuvataan näytteenoton tavoitteet ja näytteenotolle asetetut vaatimukset (esim. viranomaisvaatimukset), jotka on huomioitava näytteenoton suunnitelmissa.
Tärkeässä roolissa asiakastarpeiden tunnistamisessa ovat sopimuskatselmusmenettelyt, joilla varmistetaan valmiudet työn suorittamiseen menetelmien, resurssien, taitojen ja asiantuntemuksen osalta (kuva 1.). Tietoa asiakkaiden toiminnasta ja tarpeista saadaan myös yhteydenpidolla asiakkaisiin ja
asiakaspalautteiden kautta.
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Kuva 1. Näytteenotto on aina osa laajempaa kokonaisuutta, jossa tiedonvälitys asiakkaan ja toimeenpanevien osapuolten kuten näytteenottajien ja laboratorion välillä on ratkaisevan tärkeä. Asiakkaan tarpeet ohjaavat näytteenottoa ja näytteenoton tunnistettavat epävarmuustekijät vaikuttavat osaltaan
siihen, miten luotettavia johtopäätöksiä tulosten perusteella voi tehdä.

3.2 Organisaatio ja johto (vastuut) (ISO 17025, 4.1)
Näytteenottotoiminta voi olla kiinteä osa laboratoriota tai sen erillinen alayksikkö/-jaos. Resursseista päättävän johdon tulee sitoutua näytteenottotoimintaan.
Organisaation näytteenottotoimintaan perehtynyt vastuuhenkilö vastaa näytteenoton laadusta, kehittämisestä ja viime kädessä toiminnan poikkeamatilanteista. Edellä mainitut vastuut voivat jakaantua myös useammalle henkilölle.
Vastuuhenkilölle tulee olla määritelty riittävät toimivaltuudet, jotta hän voi kantaa vastuun näytteenotosta. Myös rajapinta näytteenoton ja näytteen analysoinnin välillä tulee olla tunnistettu ja vastuut selkeästi määritetty.

3.3 Asiakirjojen ja tallenteiden ohjaus (ISO 17025, 4.3 ja 4.13)
Asiakirjojen ja tallenteiden ohjauksessa on samat periaatteet kuin muussa laboratoriotoiminnassa. Näytteenottotietojen kattavuus on olennaista tulosten
tulkinnassa. Näytteenoton ohjeiden sisällöstä ja ohjeiden noudattamisesta
vastaa näytteenotto-organisaatio ja viime kädessä näytteenotosta vastuussa
oleva henkilö/t koko näytteenottotoiminnan osalta.
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3.4 Poikkeamatilanteiden hallinta (ISO 17025, 4.9)
Toiminta kentällä asettaa omat haasteensa ja tilanteiden ennakointi on tärkeää. Henkilökunnan (näytteenottajien) asiantuntemus havaita ja reagoida poikkeaviin olosuhteisiin ja tilanteisiin on oleellista. Näin ollen näytteenottajien perehdytys ja pätevyys ovat tärkeässä roolissa myös poikkeama- ja
erityistilanteiden hallinnassa.
Näytteenottoyksikössä määritetään, kuka saa päättää poikkeavasta näytteenotosta. Poikkeamat näytteenoton suunnitelmasta tulee tehdä aina hallitusti ja ne tulee dokumentoida. Tieto poikkeamasta ja sen luonteesta tulee
tiedottaa määrityksen (testin tai mittauksen) tekijälle sekä tulosten tulkitsijalle.

3.5 Hankintamenettelyt
3.5.1 Alihankinta (ISO 17025, 4.5)
Mikäli näytteenottotoimintaan akkreditoitu yksikkö käyttää näytteenotossa tai
siihen kuuluvan toimintaketjun jossakin osassa alihankkijaa, sen on varmistauduttava siitä, että alihankkijan toiminta on pätevää. Pätevästi näytteenoton
katsotaan tapahtuvan, mikäli alihankkijan näytteenottotoiminta on akkreditoitu
tai noudattaa standardia ISO 17025. Jos alihankkijaa ei ole todettu aikaisemmin päteväksi, niin pätevyys tulee arvioida.
Vastuu alihankintana teetetystä työstä on aina alihankintatyön tilaajalla ja alihankinnasta tulee ilmoittaa asiakkaalle ja hankkia alihankinnalle hyväksyntä
asiakkaalta.
Mikäli käytetään näytteenotossa ulkopuolisen tahon päteväksi toteamia näytteenottajia, on näytteenotto-organisaation osoitettava varmistaneensa kyseisten henkilöiden pätevyys akkreditoinnin vaatimuksien mukaiseksi.

3.5.2 Tarvikkeiden ja palveluiden hankinta (ISO 17025, 4.6)
Näytteenottoon liittyvien tarvikkeiden ja välineiden hankinnassa tulee kriittiset
tarvikkeet tunnistaa ja huomioida kriteerit tarvikkeiden ja välineiden sekä toimittajien valinnalle. Tarvikkeiden ja välineiden huolto ja kalibrointi tulee määritellä.
Palveluilla näytteenoton yhteydessä tarkoitetaan esim. logistiikka palveluita,
kalibrointia ja huoltopalveluita. Näytteiden käsittelyn ja kuljetuksen tulee olla
siten hallittua ja dokumentoitua, että kaikkien käsittely-, varastointi- ja kuljetusosuuksien suorittajat ovat jäljitettävissä ja olosuhteet tiedossa. Näytteenot-
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toyksikön tulee laatia selkeät oheistukset ja määrittää vastuut selvästi näytteiden käsittelylle siten, että käsittelyä, varastointia ja kuljetuksia hoitavat yksikön ulkopuoliset tahot osaavat toimia oikein.

4

Näytteenoton suunnitelmallisuus (ISO 17025, 5.7)
Koska näytteenotto on ratkaiseva vaihe tutkimusketjussa, eikä siinä tehtyjä
virheitä voi kompensoida myöhemmissä työvaiheissa, on se suunniteltava
huolellisesti. Yhteistyö, jossa on edustettuna sekä viranomainen, tilaaja, näytteenottaja että laboratorio takaa yleensä parhaan tuloksen.
Näytteenottosuunnitelmassa tutkimuksen tavoitteet tulee muuttaa käytännöllisiksi toimintaohjeiksi näytteenottajille. Näytteenottosuunnitelmaan on kirjattava mitä standardia tai näytteenotto-ohjetta käytetään. Jos valmiita ohjeita ei
ole, kuvataan ohjeet suunnitelmassa yksityiskohtaisesti.
Näytteenotto-ohjelmassa kuvataan näytteistä määritettävät suureet, näytteenottotiheys ja –ajankohta sekä näytteenottopaikat.

5

Näytteenottoprosessi

5.1 Näytteenoton henkilöstö (ISO 17025, 5.2)
Näytteenottoa tekevän yksikön tulee määritellä selkeästi kunkin henkilön oikeudet ja vastuut tehdä tiettyjä näytteenottoja. Näytteitä ottavien henkilöiden
perehdytyksessä olisi huomioitava näytteenottokohteet ympäristökohteittain
(esim. vesistönäytteet, ilmanäyte, maanäyte…). Perehdytyksen tulisi sisältää
riittävä määrä ohjattua käytännön harjoittelua. Pätevyyskriteerit pätevälle
näytteenottajalle tulee määritellä. Perehdytys ja pätevyyden saavuttaminen tulee dokumentoida. Vain tehtävänsä merkityksen tuntevalta henkilöltä voi odottaa huolellisuutta, jota näytteenotossa tarvitaan.
Osaamisen hyvänä osoituksena pidetään alalla yleisesti käytettyä näytteenoton henkilösertifiointia. Henkilösertifioinnissa näytteenoton osaaminen
osoitetaan yhdellä tai useammalla erikoistumisalalla, jotka on luokiteltu näytteenottotyyppeihin perustuen.
Pätevyyden ylläpidossa tulee huomioida näytteenoton toimintakentän laajuus
sekä muutokset ja tämän pohjalta suunnitella sisäistä ja ulkoista koulutusta.
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5.2 Näytteenottopaikka – ja ympäristö (ISO 17025, 5.3)
Ympäristönäytteenotto tapahtuu kiinteiden ja valvottujen laboratoriotilojen ulkopuolella. Lähdettäessä näytteenottoon, suunnitellun näytteenotto-paikan tulee olla tiedossa asiakkaan vaatimalla tarkkuudella. Näytteenotto-olosuhteet
ovat vaihtelevat ja ne tulee aina dokumentoida kunkin näytteenoton osalta silloin kun ne voivat vaikuttaa tulokseen. Mikäli olosuhteet ovat määrityksen oikeellisuuden ja vertailukelpoisuuden kannalta oleellisia, tulisi ne pyrkiä vakioimaan. Näytteenottosuunnitelman tietojen lisäksi kentällä tehtävä
näytteenottoon liittyvä dokumentaatio on oleellista.
Näytteenoton ohjeistuksessa tulisi käsitellä myös työturvallisuuskysymykset
ottaen huomioon työolosuhteiden aiheuttaman vaaran suuruus.
Näytteenotto-organisaation tulee huolehtia myös siitä, että näytteenottoon tarvittavat luvat ovat olemassa ja että näytteenotto tapahtuu säädösten ja lupien
asettamien rajoitusten puitteissa. Näytteenotto ei saisi tarpeettomasti häiritä
muuta toimintaa eikä aiheuttaa, ilman asianomaisten antamaa lupaa, tarpeettomia pysyviä muutoksia näytteenottoympäristöön tai näytteenoton kohteeseen.

5.3 Menetelmien valinta ja validointi (ISO 17025, 5.4)
Valittava näytteenottostrategia ja näytteenottotekniikka riippuvat tutkittavasta
kohteesta. Strategiaa ja tekniikkaa valittaessa on hyvä huomioida, että ympäristökohteet ovat usein epähomogeenisiä. (katso myös Liite 1)
Menetelmän valinnassa tulee huomioida myös mahdolliset lainsäädännön
asettamat vaatimukset.
Uuden näytteenottomenetelmän käyttöönotto edellyttää validointia, eli osoitetaan menetelmän sopivuus käyttötarkoitukseen. Tällöin arvioidaan aina myös
näytteenoton aiheuttamaa epävarmuutta tuloksiin ja mahdollisia muutoksia
verrattuna aikaisempaan käytäntöön. Epävarmuusarviot on syytä arvioida uudelleen säännöllisin välein. (katso myös Liite 1)
Näytteenoton ohjeet voivat perustua standardeihin, mutta on hyvä huomioida,
että standardit voivat olla hyvin yleisellä tasolla kirjoitettu. Näytteenottokohteen ominaisuudet ja käytännön soveltaminen tulee näkyä organisaation
omissa ohjeissa.
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5.3.1 Näytteenoton epävarmuus (ISO 17025, 5.4.6)
Yhtenä osana validointia tulee määrittää näytteenoton mittausepävarmuus.
Näytteenottoon liittyy useita epävarmuustekijöitä ja näytteenoton organisaation on osoitettava tunnistavansa nämä tekijät.
Näytteenotossa havaitut epävarmuustekijät tulisi ilmoittaa asiakkaalle näytteeseen liittyvien tietojen yhteydessä. Määritystuloksia tuottavan akkreditoituna toimivan laboratorion tulisi liittää tulostensa yhteyteen tieto mittausepävarmuudesta. Mikäli näytteenotto on varsinaisesta testauksesta erillisenä
toimintona akkreditoitu menetelmä, tulisi määritystulosten yhteyteen liittää
näytteenoton epävarmuus vähintäänkin erillistietona.
Näytteenoton epävarmuuden määrittämisestä on enemmän liitteissä.

5.3.2 Jäljitettävyys (ISO 17025, 5.6)
Akkreditoituun näytteenottoon liittyvien laitteiden (kenttämittarit) ja välineiden
kalibroinneissa noudatetaan samoja jäljitettävyysperiaatteita kuin laboratorion
testaustoiminnoissa. Välineiden tekniset vaatimukset on sovitettava lopullisten
testaustulosten asettamien vaatimusten mukaan. Kalibroinnit on suoritettava
jäljitettävästi, jos laitteet ja/tai välineet vaikuttavat oleellisesti määritettävään
tulokseen ja siten mittausepävarmuuteen. (katso myös liitteet 2-9)
Näytteenotossa käytetyn välineistön kalibrointitarve riippuu siitä, kuinka oleellinen merkitys laitteella on näytteenoton epävarmuuteen. Usein muut tekijät
kuin välineistön tarkkuus vaikuttavat merkittävimmin epävarmuuteen eikä kalibrointitarvetta saata esiintyä. Perustelut kalibroinneista luopumiseen tulisi
kuitenkin olla kirjattuina. Kalibroinnit voidaan useissa tapauksissa korvata
näytteenottovälineistön vertaamisella toisiin riittävän luotettaviin vertailukohteisiin kuten vaakoihin ja mitta-astioihin.

5.4 Laadunvarmistus (ISO 17025, 5.9)
Laadunvarmistus koostuu useista osatekijöistä ja laadunvarmistustoimenpiteet on syytä määrittää kokonaisuutena (laadunvarmistussuunnitelma).
Näytteenotossa on suositeltavaa käyttää näytteenottajien välisiä vertailuja
mahdollisuuksien mukaan. Näytteenottajien väliset vertailut voivat olla organisaation sisällä eri henkilöiden välisiä tai ulkoisia, eri organisaatioiden välisiä
vertailuja jos niitä on saatavilla. Vertailuilla voidaan tutkia sekä epävarmuusarvioiden oikeellisuutta että systemaattisen virheen esiintymistä. Yleise-
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nä tavoitteena tulisi olla näytteenoton eriytymisen estäminen näytteenottajajan menetelmäkohtaiseksi erillistoiminnoksi ilman vertailuyhteyttä toisiin näytteenottajiin, näytteenottomenetelmiin, vertailuaineisiin tai vertailumatriiseihin.
Muista laadunvarmistusmenetelmistä on enemmän liitteessä 1.

5.5 Näytteenotto ja näytteenkäsittely (ISO 17025, 5.8)
Näytteenottoon kuuluvat toimenpiteet tulee määritellä yksiselitteisesti, jotta
tehtävänjako näytteenottajan ja näytteen vastaanottajan välillä on selvä ja
näyte on selkeästi identifioitu. Näytteenottajan tekemät näytteeseen kohdistuvat toimenpiteet kirjataan niin yksityiskohtaisesti, että näytteen vastaanottaja
voi perustellusti päättää jatkotoimenpiteistä kuten suodatuksesta, kestävöinnistä tai näytteen mekaanisesta jatkokäsittelystä. Näytettä käsitellään siten,
että sen edustavuus säilyy ennen näytteen luovuttamista sen jatkokäyttäjälle
(laboratoriolle/määrittäjälle). Näytteenottotoiminta kattaa koko käsittelyketjun
siihen saakka josta näytettä käsittelevän laboratorion tai muun näytteen jatkokäsittelystä vastaavan tahon vastuu alkaa.
Näytteen säilyvyys tulee varmistaa mahdollisen kuljetuksen ja varastoinnin
ajan.

5.5.1 Näytteenottovälineet (ISO 17025, 5.5)
Näytteenottovälineiden tulee olla käyttötarkoitukseensa sopivia ja näytteenottimien toiminnaltaan luotettavia. Näytteenottimien ja kenttämittareiden toimintaa ylläpidetään säännöllisin huolloin, tarkistusmittauksin ja kalibroinnein, jotka voidaan jäljittää. Näytteenottimien ja näytteiden käsittelyssä käytettävien
välineiden puhdistaminen, kuljettaminen ja käyttö ohjeistetaan siten, että toimimalla ohjeiden mukaan näytteiden kontaminoituminen ei ole mahdollista.
Näytteenottimille ja kenttämittareille nimetään laitekohtaiset vastuuhenkilöt
ja/tai kaikista laitteista vastaava henkilö.

5.6 Dokumentointi ja raportointi (ISO 17025, 5.10)
Näytteenotosta tulee tallentua tiedostoihin (esim. näytteenottosuunnitelma,
kenttälomake tai näytteenottoraportti) sellaiset tiedot, joiden perusteella näytteenotto on toistettavissa yksityiskohtaisesti aikaisemmin tehdyllä tavalla.
Näytteenottosuunnitelmassa näytteenoton (tutkimuksen) tavoitteet muutetaan
käytännöllisiksi
toimintaohjeiksi
näytteenottajalle.
Näytteenottosuunnitelmassa (sampling plan) määritetään strategia, jolla varmistetaan, että
kohteesta otetaan edustava näyte. Näytteenottosuunnitelman tulisi laatia hen-
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kilö, jolla on riittävä käytännön kokemus näytteenotosta ja suunnitelman tarkastaa näytteenottaja.
Näytteenoton dokumentaatiosta tulisi ilmetä mm. näytteenottaja, voimassa olleet ohjeet, näytteen tilaaja ja vastaanottaja, näytteenottoajankohta tarpeellisella tarkkuudella (kellonaika toisinaan tarpeen), näytteistä tehtävät määritykset, toteutuneet näytteen käsittelyvaiheet, näytteen käsittelijät (organisaatio
ja/tai henkilö), näytemäärä, näytteenotto-ympäristön erityispiirteet tarpeellisissa määrissä, näytematriisin yksilöinti (toimituserä tms.) ja luovuttamishetket
(kuljetus, varastointi, kestävöinti, homogenisointi tms.), ympäristön lämpötila
ja/tai kosteus tarpeen mukaan (kuljetuksen, käsittelyn ja varastoinnin aikana),
tiedot pakkaustavasta.
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Liite 1 Edustava näytteenotto ja laadunvarmistus
Henrik Westerholm, Neste Oil Oyj

1 Johdanto
Ympäristön tilan seurannassa, ympäristövaikutusten tarkkailussa ja ympäristötutkimuksissa mittauksilla pyritään selvittämään mitattavan suureen esiintyvyyttä
jossakin kokonaisuudessa. Ominaisuuden mittaaminen koko kokonaisuudesta
on mahdotonta ja mittaukset tehdään kokonaisuuden osista, näytteistä. Näytteenotto on siten koko tarkkailun tai tutkimuksen tärkeimpiä osia.

2 Tiedonhankintaketju
Näytteenotto on ratkaiseva vaihe tiedonhankintaketjussa, eikä siinä tehtyjä virheitä voi kompensoida myöhemmissä työvaiheissa. Kuvassa 1 on esitetty tiedonhankintaketju.

Tutkittava kohde
Primaarinäyte
Sekundaarinäyte

Näytteenotto

Laboratorionäyte
Analyysinäyte
Analyysi

Kuva 1. Tiedonhankintaketju.
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3 Näytteenoton tavoitteet
Näytteenoton tavoitteena on
• mahdollisimman hyvin kohdetta edustavat näytteet
• riittävän kattava näytteenotto
• näytettä riittävästi määrityksiä varten
• näytteen muuttumattomuus näytteenoton ja analyysin välissä
• näytteenoton toistettavuus
Näiden tavoitteiden saavuttamiksesi edellytetään näytteenoton yksityiskohtaista
suunnittelua (näytteenottosuunnitelma) sekä huolellista kenttätyöskentelyä
suunnitelman mukaisesti.

4 Näytteen edustavuus
Koska näyte on otos jostakin suuremmasta kokonaisuudesta se sisältää aina
näytteenottovirheen mahdollisuuden ja epävarmuuden siitä kuinka hyvin näyte
edustaa kokonaisuutta. Edustava näyte on ominaisuuksien suhteen samanlainen
kuin kokonaisuus, josta se on otettu ja jonka ominaisuuksia tutkitaan.

5 Kohteen heterogeenisyys ja näytteenotosta johtuvat virheet
Määritysketjun virheet voidaan jakaa näytteenoton virheisiin, analyysivaiheen virheisiin ja painotusvirheeseen. Näytteenotossa virhettä voivat aiheuttaa kohteen
ominaisuudet, näytteen valintavirhe ja näytteiden käsittely.

Kuva 2. Mittausepävarmuus ja päätöksenteko.
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5.1 Kohteen heterogeenisuuden aiheuttamat virheet (integrointivirhe)
Keskiarvopitoisuutta määritettäessä yksittäisen näytteen jokin aineen pitoisuus on vain harvoin sama kuin koko aineiston keskimääräinen pitoisuus. Näytteenottokohteen heterogeenisuus eli mitattavien ominaisuuksien vaihtelu ajan tai paikan funktiona näytteenottoon perustuvassa
pitoisuuden arvioinnissa aiheuttaa keskiarvoa laskettaessa tulokseen virheen, jota kutsutaan integrointivirheeksi.
Ajallista heterogeenisuutta esiintyy erityisesti ilma-, jätevesi- ja vesistönäytteenoton yhteydessä ja paikallista heterogeenisuutta maaperä-, jäteja vesistönäytteenotossa esim. tutkittavien ominaisuuksien suhteen.
Kohteen heterogeenisuudesta johtuvat näytteenottovirheet ovat satunnaisia.

5.2 Näytteenotto tekniikan aiheuttamat virheet (näytteen valintavirheet)
Nämä virheet johtuvat välineistä ja tekniikoista, sisältäen näytteen esikäsittelyn. Näitä ovat rajaamisvirhe, erottamisvirhe ja näytteen preparointivirhe. Tätä virhettä esiintyy pääasiassa maaperä- ja jätenäytteenotossa.
Näytteen rajaamisvirhe liittyy näytteen muotoon ja syntyy kun kaikki näytteenottokohteen osat eivät tule valituksi näytteeseen.
Näytteen erottamisvirhe syntyy jos näytteenotin syrjii tai suosii jotakin kohteen partikkelilajia.
Näytteen preparointivirhe voi liittyä näytteenkäsittelyketjun jokaiseen vaiheeseen ja sisältää näytteen muuntumisen esim. kontaminaation tai haihtumisen vaikutuksesta. Näytteen homogenoinnissa, sekoittamisessa sekä
osittamisessa syntyvät virheet kuuluvat ko. virheisiin.
Näytteenottotekniikan aiheuttamat virheet ovat systemaattisia.

5.3 Painotusvirhe (keskipitoisuuden arvioinnin virhe)
Jos näytteiden avulla on tarkoitus selvittää kohteen keskipitoisuus tai määritettävän komponentin massavirtaus tai kokonaismassa, tulisi tulokset
painottaa virtausmäärällä. Tämä virhe liittyy vain keskiarvon määrityksiin ja
tulee mukaan vasta kun yksittäisten näytteiden tulokset halutaan yleistää
koskemaan pidempää ajanjaksoa.
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5.4 Näytteenotteenottovirheiden pienentäminen
Satunnaisvirheet
Näytteenottokohteen heterogeenisuus eli mitattavan ominaisuuden vaihtelu ajan tai paikan funktiona aiheuttaa keskiarvon laskettaessa virheen.
Kohteen heterogeenisyydestä johtuvat virheet voidaan pienentää seuraavasti:
•
•
•
•
•
•
•

Muutetaan näytteenottostrategiaa
Jaetaan kohde pienempiin osioihin
Suurennetaan näytekokoa
Otetaan kokoomanäytteitä
Lisätään osanäytteiden lukumäärää
Siirrytään jatkuvatoimisiin mittauksiin
Homogenoidaan materiaali (sekoita, murskaa)

Systemaattiset virheet
Näytteenottotekniikasta johtuvia virheitä sekä painotusvirhettä voidaan vähentää seuraavilla toimenpiteillä:
• Näytteenottotekniikan rajoitteet
o Tarkistetaan näytteenottotekniikan rajoitteita
o Varmistetaan että välineitä käytetään oikein
•

Ottovirheet
o Toimitaan asiantuntevasti tehtyjen ohjeiden mukaisesti

•

Näytteen käsittelyn virheet
o Käytetään ainoastaan hyväksi todettuja esikäsittely- ja osittamistekniikoita tai –tapoja
o Huolehditaan kontaminaation ja haihtumisen estämisestä

•

Painotusvirhe
o Lisätään näytteiden lukumäärää
o Painotetaan virtausmäärällä

6 Näytteenoton epävarmuuden arviointi
Näytteenoton epävarmuuteen vaikuttavat kohteen ominaisuudet, näytteenottostrategia, näytteenottotekniikan valinta, näytteenoton toteutus, näytteiden käsitte-
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ly kentällä sekä kuljetus. Tavoitteista ja näytteenottokohteesta riippuen näytteenoton epävarmuus koostuu eri osiosta (taulukko 1).
Näytteenoton tavoitteina voi olla ajallisten muutosten seuranta vesistöissä tai sedimenteissä määrätyissä pisteissä, pistemäisten vesistö- tai ilmapäästöjen määrittäminen, pohjaveden tarkkailu havaintoputkesta tai ilman laadun tarkkailu lähimmässä häiriintyvässä kohteessa. Näissä tapauksissa näytteet otetaan
määrätyissä näytteenottopisteissä (joka oletetaan olevan edustavat) jolloin näytteenpisteen valinnasta syntyvä epävarmuus ei sisällytetä epävarmuusarvioon.
Kun näytteenoton tarkoitus on jonkun maa-alueen pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi, jäte-erän haitta-aineiden keskipitoisuuden määritys tai ajallisten muutosten seuranta pohjaeliöstössä jossakin vesistössä, näytteenottotekniikan ja -tapahtuman aiheuttaman epävarmuuden lisäksi arvioon sisällytetään
määritettävän parametrin paikallinen vaihtelu (heterogeenisuus) näytteenottokohteessa.
Näytteenoton epävarmuuden arviointi aloitetaan tunnistamalla tärkeimmät epävarmuustekijät (virhetekijät). Tämän vaiheen jälkeen arvioidaan tai määritetään
yksittäiset epävarmuustekijät. Yksittäiset epävarmuustekijät arvioidaan validointitulosten sekä laaduntarkkailunäytteiden (kohta 7.1.2.) tulosten perusteella, käyttäen Eurachemin oppaita (2007 ja 2012). Näytteenoton epävarmuus saadaan
laskettua yhdistämällä yksittäiset epävarmuustekijät.
Esimerkki mittausepävarmuuden arvioinnista pohjavesinäytteenoton yhteydessä
on esitetty liitteessä 6.
Seuraavia laadunvarmistustoimenpiteiden tulosten hajontaa voidaan käyttää
näytteenoton epävarmuuden arviointiin:
1. Näytesokea
2. Rinnakkaisnäytteenotto (vesistönäyte, pohjavesinäyte, jätevesinäyte ja biologiset näytteet)
3. Jaettu näyte (vesinäyte, maanäyte ja jätenäyte)
4. Toistettu näytteenotto (maanäytteenotto, jätenäytteenotto)
5. Näytteenoton suorittaa eri henkilöt
6. Näytteenotto eri välineillä tai tekniikoilla
7. Pitkäaikaisten seurantojen tuloksia
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Taulukko 1. Tärkeimmät epävarmuustekijät eri näytteenottokohteissa näytteenoton epävarmuuden arvioinnissa
Seuranta tai tarkkailu
Epävarmuustekijät
Paikallista vaihtelua ei huomioida epävarmuusarvioinnissa
Vesi- ja vesistöseuranta
• Näytteenottopaikan tarkka
sijainti
• Näytesyvyys
• Näytteenottotekniikka
• Näytteenottotapa
• Näytteiden muuntuminen
Ilmapäästöjen tarkkailu
• Ajallinen kattavuus
(vuosipäästön määritys)
• Näytteenottostrategia
• Tekniikka
Vesistöpäästöjen tarkkai• Ajallinen kattavuus
lu (vuosipäästön määri• Tekniikkaa
tys)
• Näytteiden muuntuminen
Ilmanlaadun tarkkailu
• Ajallinen kattavuus
• Näytteenoton tekniikka
Pohjavesitarkkailu
• Havaintoputken huuhtominen
• Näytteenottotekniikka
• Näytteiden muuntuminen
Paikallinen vaihtelu huomioidaan epävarmuusarvioinnissa
Pilaantuneisuuden arvi• Vaihtelu kohteessa (pisteointi
verkon valinta)
• Näytteenottotekniikkaan valinta
• Näytteenottotapa
• Näytteiden muuntuminen
Jäte-erän keskipitoisuu• Vaihtelu kohteessa (pisteden määritys
verkon valinta)
• Näytteenottotekniikka
• Näytteiden muuntuminen
Biologiset vesinäytteet
• Vaihtelu kohteessa
• Tekniikka
• Näytteiden muuntuminen
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Edellytys
•

Näytteenottopaikka on
pysyvä ja edustava

•

Näytteenottopaikka on
edustava

•

Näytteenottopaikka on
edustava

•

Näytteenottopaikka on
edustava
Havaintoputken sijainti
on edustava ja asennus
tehty oikein

•
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7 Laadunvarmistus
Laadunvarmistus käsittää kaikki ne toimenpiteet, joilla varmistetaan että tulos
vastaa sille asetettuja vaatimuksia eli laatutavoitteita
Laadunvarmistustoimenpiteiden tavoitteet ovat
• saadaan otettua edustava näyte
• riittävän kattava näytteenotto
• näyte ei kontaminoidu
• näytteen koostumus ei muutu
• dokumentointi on riittävä

7.1 Laadunvarmistustoimenpiteet
Näytteenoton laadunvarmistus käsittää laajasti otettuna
• näytteenottosuunnitelma tavoitteiden mukaan
• näytteenottotapahtuman sekä sen dokumentointi
• näytteenoton edustavuuden ja laadun arviointi
Konkreettisia laadunvarmistustoimenpiteitä ovat mm. systemaattinen perehdytys ja koulutus, näytteenottosuunnitelman laatiminen, näytteenottoohjeiden laatiminen, huolellinen valmistautuminen sekä suunnitelman ja
ohjeiden mukainen kenttätyöskentely. Laaduntarkkailunäytteet ovat tärkeä
osa laadunvarmistusta.
Laadunvarmistustoimenpiteet kirjataan näytteenottosuunnitelmaan.

7.1.1 Näytteenoton validointi
Näytteenoton validointi on tärkeä toimenpide näytteenottotapahtuman luotettavuuden kannalta. Validoinnissa tarkastetaan sopiiko valittu näytteenottostrategia- ja tekniikka tutkittavaan kohteeseen ja määritettäviin ominaisuuksiin tai haitta-aineisiin. Olennaista on että validoinnissa arvioidaan
näytteenotto-menetelmän suorituskykyä sekä menetelmän soveltuvuutta
ko. tarkoitukseen. Validoinnissa tulee huomioida myös viranomaisvaatimukset.
Näytteenottostrategian (pisteverkon tai aikataulun valinta) validointi edellyttää kohteen tuntemusta ja usein esiselvitystä.
Näytteenottomenetelmän validointi liittyy usein menetelmän käyttöönottovaiheeseen mutta validointi voidaan joutua uusimaan suppeamassa laajuudessa kohdekohtaisesti. Maaperänäytteenotossa tulee eri näytteenot29(93)
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timia kokeilla (putkinoudin ja läpivirtausnoudin) haihtuville yhdisteille ja
pohjavesinäytteenotossa pumppua ja noudinta.

7.1.2 Laadunvalvonta näytteenotossa
Näytteenoton laadunvalvonnan tai – tarkkailun tavoitteina on varmistaa että näyteastiat ja näytteenottovälineet ovat puhtaita (kontaminaatio), että
näytteen homogenisointi (esikäsittely) on tehokasta, näytteenottomenetelmä on toistettava, antaa kuva näytteenottostrategian toimivuudessa ko. kohteessa sekä antaa mahdollisuuden arvioida näytteenoton epävarmuuden.
Laaduntarkkailunäytteitä näytteenotossa ovat
1. Nollanäyte
Nollanäytteillä on tavoitteena varmistaa että astiat, kestävöintikemikaalit,
näytteenottimet ja muut näytteenotossa käytettävät välineen ovat puhtaita.
Lisäksi varmistetaan että näytteet eivät kontaminoidu näytteenoton ja analyysin välissä, eli kuljetus- ja säilytysvaiheessa. Nollanäyte soveltuu vesinäytteenottoon mutta myös maanäytteenottoon (VOC-yhdisteet). Vesi- ja
vesistönäytteenotossa nollanäyte otetaan kentälle tuodusta ioninvaihdetusta vedestä samoilla menetelmillä ja välineillä kuin varsinainen näyte tai
nollanäyte valmistetaan laboratoriossa ionivaihdetusta vedestä ja sitä käsitellään kuten näytettä. Maanäytteenotossa nollanäytteen muodostaa kestävöintikemikaali (metanoli).
2. Jaettu näyte
Näyte jaettaan kahteen osaan homogenoinnin jälkeen ja molemmat näytteet analysoidaan laboratoriossa. Hajonta kertoo näytteen sekoittamisen ja
homogenoinnin tehokkuudesta. Käytetään pääasiassa maanäytteenotossa.
3. Rinnakkaisnäyte
Rinnakkaisnäytteet tarkoitetaan kaksi erillistä näytettä samaan aikaan samasta paikasta otetuista näytteistä. Käytetään vesi- ja vesistönäytteenotossa sekä jätevesinäytteenotossa.
4. Toistettu näytteenotto
Toistettua näytteenottoa käytetään laadunvarmistukseen maaperä- ja jätenäytteenotossa. Näytteenotto (joko kertanäytteen tai kokoomanäytteenotto) toistetaan, siten että toistonäyte tai osanäytteet otetaan uusista paikoista 0,5-3 merin etäisyydeltä (riippuen tutkittavan kohteen laajuudesta
sekä näytteenottotiheydestä) alkuperäisestä näytteenottopisteistä ja osanäytteenottopisteistä. Hajonta kertoo kohteen heterogeenisyydestä.
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5. Näytteenotto eri välineillä
Näytteenottovälineet voivat vaikuttaa saatuun tulokseen merkittävästi.
Pohjavesinäytteenotossa tulee pumppua ja noudinta verrata sekä perinteistä pumppausnopeutta ja hidasvirtausmenetelmää. Maaperätutkimuksissa suoritetaan näytteenotto erilaisilla näytteenottimilla (kierrekaira, läpivirtauskaira ym).
6. Taustapitoisuusnäytteet
Tutkitun kohteen lähialueen haitta-aineiden taustapitoisuudet on tunnettava esim. maaperän pilaantuneisuuden arvioinnissa. Taustapitoisuus selvitetään yleensä kohteissa missä maaperä epäillään olevan metalleilla pilaantunut.
Laaduntarkkailunäytteitä suositellaan otettavaksi riittävä määrä esim. jokaisesta pohjavesitarkkailussa sokeat ja rinnakkaiset ja maaperätutkimuksissa jaettu näyte ja toistettu näytteenotto. Vesistötarkkailussa myös pitkäaikaisten seurantojen tuloksia voidaan hyödyntää laaduntarkkailussa.
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8 Näytteenottosuunnitelma
Tarkkailu- tai näytteenottosuunnitelmaa varten muodostetaan alueen haittaaineita ja ympäristöolosuhteita koskevien tietojen perusteella kohteen käsitteellinen malli (engl. conceptual site model). Tutkimuskohteen käsitteellinen malli
laaditaan ennen ensimmäisiä kohdetutkimuksia toimintahistorian ja kohteesta
valmiina olevien aineistojen perusteella. Tämä on olennaista, jotta tutkimukset
voidaan suunnitella tarkoituksenmukaisesti. Käsitteellisessä mallissa kuvataan
haitta-aineiden päästölähteet, aineiden mahdolliset ja todennäköiset kulkeutumisreitit sekä niille mahdollisesti altistuvat kohteet. Käsitteellisen mallin laatimisessa
on ymmärrettävä haitta-aineiden fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet sekä ne
kohdekohtaiset tekijät, jotka säätelevät aineiden päätymistä eri kulkeutumis- ja altistumisreiteille (kuva 3).
Haitta-aineiden epätasaisen jakautumisen (ajallisesti/paikallisesti) vuoksi näytteenoton suunnitteluun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Hyvän näytteenottosuunnitelman edellytyksenä on virhelähteiden riittävä tunnistaminen ja huomioonottaminen.
Näitä
asioita
on
kuvattava
riittävän
tarkasti
näytteenottosuunnitelmassa. Jotta näytteenotto voi olla edustava, näytteenottosuunnitelman tulee sisältää laadunvarmistusmenettelyn, jolla näytteenoton virhe
voidaan arvioida ja tulosten luotettavuutta osoittaa.
Näytteenottosuunnitelmassa näytteenoton (tutkimuksen) tavoitteet muutetaan
käytännöllisiksi toimintaohjeiksi näytteenottajalle. Näytteenottosuunnitelmassa
(sampling plan) määritetään strategia, jolla varmistetaan, että kohteesta otetaan
edustava näyte. Näytteenottosuunnitelman tulisi laatia henkilö, jolla on riittävä
käytännön kokemus näytteenotosta ja suunnitelman tarkastaa näytteenottaja.
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Kuva 3. Käsitteellinen malli (conceptional model) (kuva uusittu PIMA-opas).
Näytteenottosuunnitelma sisältää seuraavat osiot:
• näytteenoton tavoitteet
• näytteenoton laatutavoitteet
• näytteenottokohteen kuvaus
• näytteenottostrategia, pisteverkko ja näytteiden lukumäärä
• näytteenottotekniikka ja välineet
• esikäsittely kentällä
• laadunvarmistus ja laaduntarkkailunäytteet
• näytteen merkitseminen
• muistiinpanot
• näytteen pakkaus ja kuljetus
• näytteiden lähettäminen laboratorioon ja näytteen luovuttamismenettelyt
laboratoriossa
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9 Ympäristötutkimuksen laatutavoitteet
Ympäristötutkimuksille tai ympäristönäytteenotolle tulisi asettaa laatutavoitteet.
Laatutavoitteita voidaan määrittää asetuksissa tai tarkkailusuunnitelmissa. Laatutavoitteet voivat olla joko sanallisia (esim. näytteet ottaa henkilösertifioitu näytteenottaja) tai numeerisia (esim. mittausepävarmuus rikkidioksidin ilmanlaatumittauksissa saa olla enintään 15 %).
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Liite 2 Näytteenotto jätevesistä
Anna Mikola, Ramboll Finland Oy

1 Johdanto
Tässä liitteessä käsitellään näytteenottoa jätevesistä. Jätevesinäytteitä otetaan yleisemmin yhdyskuntajätevesistä, teollisuusjätevesistä sekä kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien lähtevästä vedestä. Jätevesinäytteitä otetaan
velvoite- ja kuormitustarkkailun yhteydessä. Lisäksi jäteveden puhdistusprosessin seurantaa, ohjausta ja säätöä varten otetaan jätevesinäytteitä useista
eri paikoista käsittelyprosessia. Usein teollisuusjätevesien johtamiseen yhdyskuntajätevesien puhdistamolle liittyy näytteenottoa teollisuuskuormituksen
seuraamiseksi. Jätevesinäytteitä otetaan myös mm. laitteiden käyttöönotto- ja
takuuajojen yhteydessä, erilaisissa tutkimuksissa sekä prosessihäiriöiden yhteydessä.
Jätevesinäytteitä otetaan jätevedenpuhdistamoilta useasta eri kohdasta prosessia. Velvoitetarkkailua varten on otettava tulevan ja lähtevän veden näytteet. Lisäksi prosessin tarkempaa seurantaa varten otetaan usein näytteitä
esiselkeytetystä jätevedestä, biologisesti käsitellystä jätevedestä, biologisen
prosessin aktiivilietteestä (mahdollisesti hapettomista ja hapellisista lohkoista
erikseen), palautuslietteestä, sakeutetusta lietteestä, kuivatusta lietteestä, rejektivesistä sekä mahdollisesti sakokaivolietteistä (Kuva 1).

Kuva 1. Esimerkki näytteenottopisteistä tyypillisessä jätevedenpuhdistusprosessissa.
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2 Huomioitavaa ennen näytteenottoa
Jätevesinäytteenottoa koskevia vaatimuksia tai ohjeistuksia annetaan monissa laeissa ja asetuksissa. Valtioneuvoston päätöksessä 888/2006 yhdyskuntajätevesistä määritetään tarkkailun yhteydessä otettavien näytteiden määrä
vuosittain ja näytteenottotapa jätevedenpuhdistamon asukasvastineluvun mukaan. Suuremmilla puhdistamoilla pitää näytteenotto tehdä 24 tunnin kokoomanäytteenä ja pienemmillä riittää kahdeksan tunnin kokoomanäyte.
Tehtävistä analyyseistä riippuen täytyy näytemäärä, näytepullo sekä näytteen
säilytystapa valita oikein. Vaatimukset näytteenoton suhteen löytyy kunkin
analyysimenetelmän standardista. Lisäksi eri laboratorioilla voi olla erilaisia
vaatimuksia ja käytäntöjä, jotka on hyvä selvittää, kun näytteenottoa suunnitellaan.
Jos jätevedenpuhdistamon lietettä hyötykäytetään, edellytetään myös lietteen
laadun tutkimista. Valtioneuvoston päätös 282/1994 sisältää vaatimukset vuosittaisista näytteenottomääristä, tehtävistä määrityksistä sekä suositeltavasta
näytteenottotavasta.
Työturvallisuuteen on kiinnitettävä jätevesinäytteenotossa erityistä huomiota.
(Ympäristöhallinnan ohjeita 6/2006) Toiminta puhdistamolla pitää olla ohjeistettu. Jätevesiin liittyy aina sairastumisriski. Lisäksi jätevedestä voi viemäröinnin tai puhdistusprosessin aikana vapautua myrkyllisiä tai haitallisia kaasuja,
kuten ammoniakkia, rikkivetyä tai metaania. Varsinkin ulkolaitoksilla voi talvisaikaan olla vaara liukastua jäisillä pinnoilla.

3 Näytteenottimet/ Erikoislaitteistot
Jätevesinäytteenotossa tulee huomioida se, että jäteveden laatuvaihtelut voivat olla huomattavia vuorokauden eri aikoina sekä eri päivien välillä. Näytteenotto olisikin hyvä tehdä niin, ettei aina suoriteta näytteenottoa samana viikonpäivänä. Viikonloppuna jätevesien laatu ja määrä voivat olla hyvinkin
poikkeavia ja mahdollisuuksien mukaan näytteenotto olisi hyvä ajoittaa ajoittain myös viikonloppuun. Jäteveden laatu vaihtelee yleensä varsin sattumanvaraisesti, vaikka tiettyjä säännönmukaisuuksia esim. vuorokausitasolla onkin.
Edustavan näytteen saamiseksi on 24 tunnin kokoomanäytteen käyttö suositeltavaa. Näytteenottopaikan valinta on tehtävä niin, että näyte edustaa hyvin
vettä, jota halutaan tutkia. On huomioitava, että mm. oikovirtausten vuoksi
prosessialtaissa voi olla "kuolleita" kulmia. Myös kanavien tai altaiden pohjaan
kertynyt kiintoaine ja hiekka voivat vaikeuttaa näytteenottoa.
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Suurempien kohteiden jätevesinäytteenotto toteutetaan yleisimmin 24 tunnin
kokoomanäytteinä. Vuorokauden kattavalla näytteenotolla varmistetaan näytteen edustavuus, koska jäteveden laatu saattaa vaihdella huomattavasti lyhyenkin ajan sisällä. Näytteenotto erityisesti pienemmistä kohteista voidaan tehdä myös kertanäytteistä, jotka otetaan 8 tunnin kuluessa. Suositeltavaa on,
että näytteidenottoaika kattaa 70 % koko vuorokausivirtaamasta. Erityisiin tarkoituksiin, esimerkiksi vuorokausiprofiilien selvittämiseen, voidaan käyttää jakavia näytteenottimia.
Useat puhdistamot ovat nykyään hyvin instrumentoituja ja prosessista kerätään runsaasti tietoa erilaisien mittareiden, antureiden ja analysaattoreiden
avulla. Jatkuvatoimista mittaustekniikkaa käyttäen saadaan yksityiskohtaisia
tuloksia veden laadusta ja sen nopeista vaihteluista. Tulokset voivat toimia
apuna näytteenoton suunnittelussa. (Kotilainen, 2012).

4 Laadunvarmistustoimenpiteet
Koska jätevesinäytteet ovat yleensä konsentroituneempia kuin esimerkiksi talousvesinäytteet, tulee erityistä huomioita kiinnittää jäteveden laadun säilymiseen näytteenoton, kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Esimerkiksi typpiyhdisteet ja haihtuvat rasvahapot voivat nopeasti reagoida tai poistua.
Kokoomanäytteiden otto puhdistamolla on suositeltavaa tehdä siten, että näyte säilytetään viileässä ja ettei kontaminaatioriskiä aiheudu. Tehtävästä määrityksestä riippuen voidaan näyte kestävöidä ja/tai pakastaa heti näytteenoton
jälkeen ennen sen analysoimista. Näytteitä voidaan myös joutua esikäsittelemään esim. suodattamalla.
Jätevesinäytteiden laadunvarmistukseksi voidaan käyttää nolla- ja rinnakkaisnäytteitä. Lisäksi analyysitulosten ja prosessista näytteenoton yhteydessä kerättyjen tietojen perusteella voidaan varsin hyvin arvioida myös näytteenoton
onnistumista. Esimerkiksi jos lähtevän veden kiintoainepitoisuus on korkea,
on lietepatja selkeytysaltaissa yleensä poikkeuksellisen korkea ja lietteen laatu tavallisesta poikkeava. Tulevan veden poikkeuksellisen korkeat typpiyhdiste- tai orgaanisen aineen pitoisuudet yleensä taas näkyvät ilmastuksen hapenkulutuksessa

5 Näytteenoton epävarmuuden määrittäminen
Jätevesinäytteenotossa näytteenottovirhe voi johtua esim. kalibroimattomasta
tai likaisesta näytteenottimesta tai vääränlaisesta näytteen käsittelystä ja säilyttämisestä.
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Näytteenoton epävarmuutta voidaan arvioida jakamalla näyte useaan osaan,
joista tehdään rinnakkaismäärityksiä. Rinnakkaismäärityksien keskihajonnan
perusteella voidaan arvioida analyysivaiheeseen liittyvää virhettä. Näytteenoton epävarmuutta arvioidaan vertaamalla rinnakkaismäärityksen keskihajontaa ja kaikkien mittaustulosten keskihajontaa. Menetelmällä, jossa näytteenoton virhe lasketaan kokonaiskeskihajonnan ja analyysivaiheen
keskihajonnan neliöiden erotuksena, on saatu näytteenotosta aiheutuvaksi
epävarmuudeksi puunjalostusteollisuuden jätevesille noin 1,5 % (Eklund,
2007). Näytteenottovirhettä voidaan vähentää ottamalla näytteitä riittävästi ja
tasapuolisesti koko näytteenottoalueelta.
Oppaan liitteessä 1 on kuvattu tarkemmin erilaiset laadunvarmistustapahtumat, joita hyödynnetään näytteenoton epävarmuuden arviointiin.

6 Näytteenoton dokumentointi
Näytteenotto on syytä dokumentoida tarkasti. Erittäin suositeltavaa on käyttää
valmista pohjaa, johon on kerätty tiedot tarvittavista näytemääristä ja tyypeistä. Tämän liitteen lopusta löytyy esimerkki näytteenottopöytäkirjasta.
Näytteenottopöytäkirjaan tulee kirjata vähintään kohde ja yhteyshenkilö siellä,
esimerkiksi puhdistamonhoitaja. Lisäksi on kirjattava näytteenottoaika, näytteenottaja, otetut näytteet ja niille tarvittava numerointi. Lisäksi on hyödyllistä
kirjata pöytäkirjaan puhdistusprosessin seurantatietoja, kuten virtaamat, tietoja prosessin toimivuudesta, ajotavoista, jatkuvatoimisten mittausten arvoista
jne. Näytteenoton yhteydessä tulee varmistaa, että näytepullojen merkitseminen vastaa näytteenottopöytäkirjassa esitettyä.

7 Muut jäteveteen liittyvät erikoisasiat
Jätevedenpuhdistamon prosessiyksiköt voivat olla katettuja altaita tai ulkoaltaita. Yleensä esikäsittelyprosessit ja lietteen kuivaus on sijoitettu katettuun
rakennukseen. Joskus sopivan näytteenottopisteen löytäminen voi olla vaikeaa, erityisesti rejektivesistä tai sakokaivolietteistä. Keskikokoisilla ja suurilla
puhdistamoilla puhdistusprosessi on yleensä kaksi- tai useampilinjainen. Tällöin prosessin seurantaan liittyvä näytteenotto on tehtävä useammalta linjalta
erikseen jos mahdollista, koska kuormitus ja muut olosuhteet saattavat vaihdella huomattavastikin linjoittain. Velvoitetarkkailua varten on yleensä mahdollista ottaa näyte tulevasta vedestä ennen linjojen jakautumista ja lähtevästä
vedestä linjojen yhdistymisen jälkeen.
Usein ympäristölupaan on kirjattu vaatimus virtaamapainotteisen kokoomanäytteen käyttämisestä, koska painottamalla kokoomanäytettä virtaaman suh-

38(93)

Opas akkreditointivaatimusten soveltamiseksi ympäristönäytteenotossa

Liite 2

Näytteenotto jätevesistä

Opas 2/2014
1.10.2014

teen saadaan paras arvio kuormasta, kun taas aikapainotteinen näyte antaa
parhaan arvion jäteveden keskimääräisestä laadusta. Pienillä laitoksilla voi
tulla eteen ongelmia virtaamatieto-ohjauksen yhdistämisestä näytteenottimeen. Virtaamapainotteisuus voidaan toteuttaa joko pulssiohjauksella, jossa
näytteenotin käynnistyy aina tietyn virtamaan tultua laitokselle, tai siten, että
näytteenotin ottaa aina tasavälein (esim. 15 min) näytteen, mutta näytemäärä
on suhteessa toteutuneeseen virtaamaan.
Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien näytteenotto voi olla vaikeaa, jos
purkukaivoa tai – putkea sijoitettaessa ei ole otettu näytteenottoa huomioon.
Kiinteistökohtaisista järjestelmistä ei oteta tulevan veden näytettä, vaan tuleva
kuormitus lasketaan ominaiskuormituksen perusteella. Panospuhdistamot
purkavat suhteellisen lyhyen ajan kuluessa suuren määrän käsiteltyä vettä
puhdistusvaiheen päättyessä. Tämä tulee ottaa huomioida näytteenottoa
suunniteltaessa.
Jätevesinäytteenottoon löytyy standardi ISO 5667-10. Lisäksi haja-asutuksen
näytteenottoon ohjeita löytyy myös mm. Suomen Vesiensuojeluyhdistysten liiton sivuilta. http://www.vesiensuojelu.fi/jatevesi/naytteenotto.html
Esimerkki:
Esimerkki käytössä olevasta näytteenottopöytäkirjasta. Pöytäkirja valmistellaan ennen varsinaista näytteenottoa ja varmistetaan mm., että näytepullot on
merkitty oikein. Pöytäkirjaan täytetään kaikki kohteesta otettavat näytteet, kerta- ja kokoomanäytteet eroteltuna. Kertanäytteiden osalta kannattaa pöytäkirjaan lisätä näytteenottoajankohta. Pöytäkirjaan kerätään prosessitietoja, jotka
voivat olla hyödyksi tulosten luotettavuuden arvioinnissa mm. lietteen laskeutuvuus ominaisuuksista, prosessilämpötilasta ja virtaamista.

39(93)

Opas akkreditointivaatimusten soveltamiseksi ympäristönäytteenotossa

Liite 2

Näytteenotto jätevesistä

Opas 2/2014
1.10.2014

40(93)

Opas akkreditointivaatimusten soveltamiseksi ympäristönäytteenotossa

Liite 3

Vesi- ja vesistönäytteet

Opas 2/2014
1.10.2014

Liite 3 Vesi- ja vesistönäytteet
Pertti Palanne, Uudenmaan ELY-keskus

1 Johdanto
Tässä liitteessä käsitellään vesinäytteenottoa noroista, puroista, ojista, joista,
lammista, järvistä ja rannikkovesistä fysikaalis-kemiallisia ja biologisia määrityksiä varten sekä näytteenottoa vedenalaisista sedimenteistä. Pääosa vesinäytteistä otetaan pitkäaikaisseurantoja varten, ne liittyvät joko jätevesien, vesistörakentamisen ja vesistöjen muun käytön vaikutusten velvoitetarkkailuihin
tai kansainvälisiin sopimuksiin ja Suomen lainsäädäntöön perustuvaan ympäristön tilan seurantaan. Vesinäytteitä otetaan myös tapauskohtaisia selvityksiä
ja tutkimuksia varten sekä veden laatua mittaavien antureiden toiminnan tarkistamiseksi ja kalibroimiseksi. Sedimenttinäytteitä otetaan pääasiassa sedimenttiin kertyneiden aineiden pitoisuusmittauksia sekä kertymähistorian ja
muiden aikasarjojen selvittämistä varten.

2 Ennen näytteenottoa
Lakien vaikutus toimintaan
Vesistönäytteenotossa on otettava huomioon vesistössä ja toisen maalla liikkumista koskevia lakisääteisiä rajoituksia ja kieltoja, kuten moottoriajoneuvon
käyttökieltoja vesialueilla. Valtion valvontaviranomaisen (ely-keskukset) näytteenottajien liikkumisoikeudet ovat joissakin tehtävissä yksityisiä toimijoita laajemmat ja tarvittavien lupien hakumenettelyssä, esimerkiksi ankkuroitaessa
rannikon suoja-alueille näytteenottoa varten, on eroja toimijoiden välillä.
Menettelyohjeet, oppaat, standardit
Vesinäytteistä erotetaan näytteitä asiakkaan tarpeiden ja laboratorion ohjeiden mukaisesti. Käytettävä näytteenotin, näytteiden erotusjärjestys, näyteastioiden täyttöaste, käsittely ja kestävöinnit määräytyvät analyysi- ja laboratoriokohtaisissa ohjeissa ja vesistönäytteenotosta julkaistuissa oppaissa.
Vesinäytteitä lähetettäessä niiden kuljetusolosuhteet järjestetään, ottaen
huomioon ympäristöhallinnon vedenlaaturekistereihin vietävälle tiedolle annetut laatusuositukset.
Näytteiden edustavuus
Pitkäaikaisseurantaa varten otettavien vesistönäytteiden edustavuus syntyy
siitä, että ne otetaan toistuvasti samasta paikasta ja samoista syvyyksistä.
Jäältä näytteet voidaan ottaa lähes samanlaisella kolmiulotteisella tarkkuudella, kuin pohjavesi- ja maanäytteet, mutta veneestä samaan tarkkuuteen ei
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päästä. Vesinäytteiden syvyyteen aiheutuu epätarkkuutta aallokosta ja jos vene ei pysy tarkasti paikallaan tai näytteenotin lasketaan liian suurella nopeudella, se ohjautuu sivuun pystysuoralta linjalta. Poikkeama on vaikea havaita aallokossa kallistelevasta veneestä ja jo 15°:n poikkeama aiheuttaa noin
30 m syvyydessä 1 m suuruusluokan virheen (Kuva 1.). Jääpeitteen aikana,
tuulen sekoittavan vaikutuksen puuttuessa, vesi kerrostuu herkästi pienienkin
tiheyserojen seurauksena ja asiantuntemattomasti toteutettava näytteenotto
voi sekoittaa kerroksia niin, ettei edustavaa näytettä saada.
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Kuva 1. Huonosti toteutuva näytesyvyys voi pahimmillaan johtaa väärään tulkintaan näytteenottopaikan tilasta. Esimerkkinä olevan Tammisaaren saaristossa mitatunkaltainen kerrostuneisuus toistuu vuosittain lukuisilla rannikko- ja
sisävesien seurantapaikoilla.
Mittausantureiden tarkistus- ja kalibrointinäytteissä kerrostuneisuus voi aiheuttaa sen, että vain osa näytteenottimen sisällöstä edustaa anturin mittaussyvyyden vettä. Joesta edustava näyte saadaan päävirrasta, sillalta. Jos näyte
joudutaan ottamaan rannalta, on paikkaa valittaessa otettava huomioon lähivaluma-alueen vaikutuksen mahdollisuus. Lauhde- ja jätevesien kulkeutumisen seurannassa, tapauskohtaisissa selvityksissä ja tutkimuksissa voi edustavan näytteen saaminen vaatia, että näytteenottopaikka ja/tai näytesyvyydet
päätetään paikan päällä tehtävien havaintojen perusteella. Se edellyttää, että
näytteenottaja on selvillä näytteenoton tavoitteesta ja että hänellä on tiedolliset ja kokemusperäiset edellytykset tehdä valinnat.
Edustavan näytteen ottaminen kaikissa tilanteissa vaatii näytteenottoorganisaatiolta vaikuttavien tekijöiden tunnistamista sekä menettelyohjeisiin
kirjattuja kriteereitä otetun näytteen hylkäämiselle ja määritelmiä näytteenoton
estäville olosuhteille.
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Näytteiden kontaminaatioherkkyys
Vesistönäytteenottajan moninaisissa työskentely-ympäristöissä voi olla runsain mitoin aineita (ja mikrobeja), joita vesinäytteistä analysoidaan hyvin pieninä pitoisuuksina. Voi olla myös aineita, jotka näytteeseen joutuessaan häiritsevät muiden aineiden analysointia. Lähes poikkeuksetta osa näytteistä
kestävöidään kemikaalilisäyksin näytteenoton yhteydessä ja happinäytteiden
kestävöinnissä kemikaaleja ylivuotaa aina happinäyteastian pinnalle, josta ne
on huuhdeltava huolellisesti, ennen kuin näyte sijoitetaan kuljetuslaatikkoon.
Kemikaalit leviävät herkästi märkiä pintoja pitkin ja voivat kontaminoida näytteitä välittömästi ja myöhemmin, näytteitä käsiteltäessä. Kun näytteenottimen
tai näyteastian pinnalla tai millä hyvänsä työskentely-ympäristön pinnalla on
”vääriä” aineita, kulkee niiden helpoin reitti näytteeseen näytteenottajan käsien/käsineiden ja näytteenottimen juoksutusletkun tai näyteastian korkin kautta
näytteeseen. Vesinäyte voi kontaminoitua myös näytteenottopaikan ilmasta,
jos näyteastioita pidetään pitkään avoimina. Esimerkiksi vilkasliikenteiset sillat
ovat hankalia näytteenottopaikkoja liikenteen päästöjen ja maantiesuolan takia. Näyte voi kontaminoitua myös, jos ”likaisen” alueen näytteenotosta siirrytään puhtaalle alueelle, puhdistamatta välineitä näytteenottojen välillä ja se
voi kontaminoitua jo vedessä, jos näytteenotolla häiritään vesistön pohjaa.
Sedimenttinäytteisiin, joista kertymähistorian selvittämiseksi tai muusta syystä
erotetaan osanäytteitä eri kerroksista, aiheutuu aina kontaminaatioita normaalivälineillä työskenneltäessä. Näytteenottimen painuessa pehmeään pohjaan,
sen sisäpinnassa kulkeutuu sedimenttiä alaspäin, syvemmällä oleviin (vanhempiin) kerroksiin ja kun näytepatsaasta tehdään leikkeitä, ovat syvemmät
kerrokset kontaminoituneet yläpuolisista kerroksista. Kulkeutuneen aineen
osuus leikkeissä on sitä suurempi, mitä pienempi laitteen sisähalkaisija on ja
laitteen sisäpinnan kuluneisuus lisää kulkeutumista (kaluston valinta ja kunnossapito!).
Kontaminaatioiden estäminen vaatii näytteenotto-organisaatiolta ja näytteenottajalta yksityiskohtaista paneutumista (menettelyohjeet) toimintaan ja
puhtauden ylläpitoon näytteenotossa. Näytteenotto-organisaation velvollisuuksiin kuluu myös estää kala- tai raputautien leviäminen ja muut mahdolliset, vesistöjen väliset, biologiset kontaminaatiot näytteenoton seurauksena.
Työturvallisuus
Työturvallisuudella on suora suhde vesistönäytteiden edustavuuteen. Niitä voi
ottaa vain turvalliseksi koettavissa olosuhteissa, turvallisuutta lisääviksi koettavin varustein. Koska vesillä ei veden varaan joutumisen vaaraa voi kokonaan torjua, on suojauduttava sen vakavilta seurauksilta. Erityisesti on otettava huomioon, että kylmänä vuodenaikana vain pelastautumispuku
(pintapelastajan puku) suojaa hypotermialta vedessä, kelluntapuku ei sitä tee.
Työhön perehdytyksessä vaadittavalle turvallisuuskoulutukselle ja -
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opastukselle ei voi kirjata aikamäärää. Se, milloin näytteenottaja on valmis
vastaamaan omasta ja mahdollisten avustajiensa turvallisuudesta jäällä tai
avovedessä liikkuessaan, riippuu henkilön kokemuksesta ja ominaisuuksista.
Työnantajan on nimettävä henkilö, joka arvioi ja päättää asiasta.
Pienessä organisaatiossa näytteenoton turvallisuusohjeet voivat olla osa laatujärjestelmää. Näytteenotto-organisaatiossa, joka on osa suurempaa toimijaa, työturvallisuusohjeet voivat sisältyä laajempaan kokonaisuuteen, johon
laatujärjestelmä sidotaan. Ympäristöhallinto julkaisi vuonna 2006 laajan sarjan
työturvallisuusohjeita, joista osa koskee suoraan vesistönäytteenottoa. Ne soveltuvat lähdemateriaaliksi ohjeiden laadinnassa.

3 Näytteenottolaitteet
Vesinäytteet
Vesinäytteet on otettava pääsääntöisesti näytteenottimilla, joissa läpivirtaus
on viritettynä esteetön (esim. Limnos). Metallipitoisuusnäytteitä voi ottaa vain
laitteilla, joissa näytevesi ei ole kosketuksessa metallipintaan. Kontaminaatioherkimmät näytteet on otettava pullonoutimilla, joilla näyte saadaan halutusta
syvyydestä suoraan suljettuun näytepulloon tai teflon-pinnoitetuilla näytteenottimilla. Pienistä uomista näytteet voidaan ottaa suoraan näyteastiaan (juoksuttamatta pintakalvoa näytteeseen) tai pitkävartisella näytteenottokauhalla (jyrkkärantaiset uomat), jos se voidaan tehdä pohjaa häiritsemättä tai voidaan
juoksuttaa lapolla (vaatii pudotuskorkeutta).
Planktonnäytteet
Planktonnäytteenotossa käytettävästä laitteesta, planktonhaavin tiheydestä ja
muista ominaisuuksista sekä syvyysalueesta, jolta näyte kootaan, päättää
asiakas ja ne kirjataan hankekohtaisesti näytteenottosuunnitelmaan.
Pitkäaikaisseurannoissa kvantitatiiviset kasviplanktonnäytteet otetaan tavallisimmin vesinäytteenottoon käytettävällä näytteenottimella otettavasta kokoomanäytteestä suoraan näytepulloon. Kokoomanäyte voidaan ottaa myös varsinaisilla planktonnoutimilla (esteetön läpivirtaus viritettynä), joiden näytteillä
voidaan kattaa yhtenäinen vesipatsas halutulta syvyysväliltä. Kvalitatiiviset
kasviplanktonnäytteet voidaan ottaa suodattamalla kokoomanäytteen vettä
planktonhaavin läpi. Erityistapauksissa kasviplanktonnäytteitä voidaan ottaa
laskemalla haavi valittuun syvyyteen ja nostamalla hitaasti pintaan tai vetämällä haavia pinnan suuntaisesti.
Eläinplanktonnäytteet otetaan siihen tarkoitetuilla näytteenottimilla (esim Sormunen, Limnos-), otettavista näytteistä/kokoomanäytteistä, joista plankton
erotetaan suodattamalla (pa. sisävesien seuranta), tai laskemalla eläinplank-
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tonhaavi näytteenottosuunnitelman mukaiseen syvyyteen ja nostamalla sopivalla nopeudella pintaan (pa. rannikkovesien seuranta).
Planktonnäytteiden muuttumattomuuden varmistamiseksi sekä kasvi- että
eläinplanktonnäytteet on kestävöitävä välittömästi näytteenoton jälkeen. Järvien kasviplanktonnäytteenotosta on valmisteilla uusi eurooppalainen standardi, joka on huomioitava valmistuttuaan.
Sedimenttinäytteet
Kun näytteeksi tarvitaan vain likimääräinen paksuus sedimentin pintakerrosta,
voidaan käyttää Ekman-näytteenotinta. Kun tarvitaan tarkasti rajattuja näytteitä sedimentin kerrostuneisuudesta, on käytettävä painavampia laitteita (pääasiassa painovoimakairoja, esim. Gemax-), joiden käsittely vaatii vinssin (tai
näytteen ottaa sukeltaja). Silloin kun näytteiksi tarvitaan ohuita leikkeitä, mutta
suuria näytetilavuuksia, voidaan käyttää myös laatikkomallisia laitteita (esim.
Boxcorer).
Veneet
Vene on keskeinen työturvallisuustekijä, sen ominaisuuksien on riitettävä
matkalla mahdollisesti esiintyviin ääriolosuhteisiin. Vesisuihkumoottorit soveltuvat huonosti paikallaan pitoon vesinäytteenotossa, koska ne sekoittavat veden kerrostuneisuutta voimakkaasti.
Automaatit ja kenttämittarit
Automaattisten näytteenottolaitteiden ja kenttämittareiden mallivalikoima on
suuri ja kasvava. Niiden huoltojen ja kalibrointien lisäksi on automaattisten
laitteiden toimintaa tarkkailtava säännöllisesti ja jäljitettävästi sekä kenttämittareiden soveltuvuutta arvioitava osallistumalla vertailumittaus- ja pätevyyskokeisiin.
Näytteiden kuljettaminen, luovuttaminen ja lähettäminen
Näytteiden jäähdyttäminen kylmiölämpötilaan heti näytteenoton jälkeen, on
mahdollista vain poikkeustapauksissa. Näytteiden ominaisuuksien muuttumista on hidastettava estämällä niiden altistuminen valolle, laskemalla lämpötilaa
niiden kuljetuslaatikoissa kesäaikaan ja estämällä näytteiden jäätyminen pakkasella. Kun lähetetään näytteitä ja laboratorio ottaa ne vastaan näytteenottoa
seuraavana päivänä, kuljetusolosuhteet on järjestettävä näytteistä tehtävien
analyysien vaatimusten mukaisiksi.

4 Laadunvarmistus ja jäljitettävyys
Laadunvarmistuksen vuosisuunnitelma sisältää päivittäistä suoraa valvontaa,
laadunvalvontanäytteitä sekä menettelyohjeiden noudattamisen valvontaa.
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Vesinäytteiden laadunvalvonta:
• näytteiden kuljetuslämpötilan valvonta (päivittäisvalvonta)
• rinnakkaisnäytteet (näytteenoton epävarmuus)
• sekoitetusta näytteestä erotettavat jaetut näytteet (kuljetuksesta aiheutuva epävarmuus)
• nollanäytteet (koko tapahtumaketjun puhtaus)
Sedimenttinäytteiden laadunvalvonta:
Arvioidaan näytteenoton eri vaiheiden onnistumista. Arviointikohdat maastolomakkeella:
• Näytteenottimen tiiviys vedestä noston jälkeen
• Onko näytteen pinta vaakatasossa vai kallistunut (kuinka paljon),
• Onko näytteen pintaa sekoittunut veteen (ei lainkaan, vähän, paljon,
sedimentin pinnan happitilanne on arvioitavissa, ei ole arvioitavissa)
• Onko näytteessä havaittavissa kerrostumia, ovatko ne vaakasuorassa
• Onko näyte sekoittunut bioturbaation seurauksena
• Sekoittaako kaasukuplinta näytettä vedestä noston jälkeen

Menettelyohjeet
Organisaatiokohtaisten näytteenoton menettelyohjeiden on katettava kaikki
näytteenotossa näytteisiin vaikuttavat toimenpiteet. Ohjeet varmistavat osaltaan näytteiden edustavuuden ja henkilöstä riippumattoman yhdenmukaisuuden ja toistettavuuden näytteenottomatkalle valmistautumisesta näytteiden
luovuttamiseen tai lähettämiseen laboratoriolle.
•

Organisaation on tarkkailtava säännöllisesti ja jäljitettävästi menettelyohjeiden noudattamista.

5 Näytteenoton epävarmuuden määrittäminen
Luonnonvedet ovat ainepitoisuuksiltaan paikallisesti ja ajallisesti heterogeenisiä. Sen, otetaanko siitä aiheutuvan epävarmuuden arvioimiseksi näytteitä,
päättää asiakas.
Näytteenoton epävarmuus määritetään etukäteen valittavista, mahdollisimman homogeenisiksi oletetuista kohteista otettavien rinnakkaisnäytteiden
avulla. Näytteiden käsittelystä ja kuljettamisesta aiheutuva epävarmuus määritetään kokoomanäytteistä erotettujen rinnakkaisnäytteiden avulla. Näytteenoton epävarmuuden ja käsittelyn sekä kuljettamisen epävarmuuden erotus antaa arvon näytteenottotekniikasta aiheutuvalle epävarmuudelle.
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Näytteenoton epävarmuus (poissuljettuna kohteen heterogeenisyys)
Näytteen käsittelystä ja kuljettamisesta aiheutuva epävarmuus
=
Näytteenottotekniikasta aiheutuva epävarmuus
Näytteenoton kokonaisepävarmuuden muodostumisen kautta saadaan tietoa
näytteenoton kehittämisen suuntaamistarpeesta.

6 Näytteenoton dokumentointi
Näytteiden ja kenttämittausten identifiointi perustuu näyteasemittain ja näytesyvyyksittäin kirjattaviin näyteastioiden ja mittausten tunnuksiin. Aina kirjataan myös näytteen ottaja(t) ja vesinäytteiden lämpötilat. Paikalla mitattava
kokonaissyvyys kirjataan, jos alin näytesyvyys valitaan sen perusteella. Kenttämittauksissa ja sedimenttinäytteenotossa kirjataan käytetty laite aina, vesinäytteenotossa se kirjataan, jos käytetään muuta, kuin rutiinikäytössä olevaa
laitetta. Aistinvaraiset havainnot näytteestä ja ympäristöstä kirjataan asiakkaan vaatimalla tavalla. Ennen näytteiden luovutusta tai lähettämistä kirjataan
lämpötila kuljetuslaatikossa sekä näytteiden siihenastinen kuljetusaika ja olosuhteet. Näytteenotto-organisaation on säilytettävä maastolomakkeet tai
kopiot niistä ja jos kuljetustietoja ei voi tallentaa näytetietoihin liitettyinä, on
niistä pidettävä erillistä kirjaa, josta näytekohtaiset kuljetustiedot voidaan jäljittää. Organisaation, joka ei analysoi näytteitä omassa laboratoriossaan, on
nimettävä yhdyshenkilö(t) näytteenoton ja laboratorion sekä määritystuloksia
käyttävän muun tahon välille.
Digitaalisten maastotallennuslaitteiden lomakepohjaan voidaan liittää ominaisuus, joka vaatii valittujen kohtien täyttämistä tallennuksessa. Kirjaamisen riittävyyteen voi vaikuttaa myös lomakesuunnittelulla. Hyvä lomake on rakenteeltaan selkeä, vastaa näytteenoton työskentelyjärjestystä ja täyttyy luontevasti
työn edetessä, paperilomake vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas.
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Liite 4 Piilevä- ja pohjaeläinnäytteenotto
Kristiina Vuorio, Satu Maaria Karjalainen ja Kristian Meissner, Suomen ympäristökeskus,
SYKE

1 Johdanto
Tämä liite käsittelee piilevä- ja pohjaeläinnäytteenottoa erilaisista virtavesi- ja
järviympäristöistä sekä rannikkovesistä. Pääosa näytteenotosta palvelee kansalliseen lainsäädäntöön tai kansainvälisiin sopimuksiin perustuvia vesistöjen
tilan pitkäaikais-seurantoja ja vesipolitiikan puitedirektiivin edellyttämää jokien
ja järvien sekä Itämeren biologista seurantaa. Suuri osa näytteenotosta palvelee myös mm. jätevesien, vesistörakentamisen tai vesistöjen käytön vaikutusten velvoitetarkkailuun liittyvää vesien tilan seurantaa. Tämä liite käsittelee
paljolti samoja asioita kuin Vesi- ja vesistönäytteen-ottoa käsittelevä liite 3
(Palanne P.). Biologisista näytteenotoista kasviplanktonnäytteenotto on myös
kuvattu em. liitteessä: Vesi- ja vesistönäytteenotto.

2 Huomioitavaa ennen näytteenottoa
2.1 Näytteenottoa koskevat lupa-asiat ja lainsäädäntö
Näytteenotossa tulee ottaa huomioon sekä vesistöissä ja toisen maalla liikkumista koskevat rajoitukset ja kiellot, joista on annettu ohjeita ja määräyksiä
mm. lainsäädännössä ja viranomaismääräyksissä. Mikäli moottorikäyttöisten
kulkuneuvojen käyttö vesistössä on kielletty, on toimijan haettava lupa kulkuneuvon käyttämiseen asianomaiselta viranomaiselta. Niinikään Itämeren rannikon suoja-alueilla pitää yksityisen toimijan hakea lupa ankkuroitumiseen
näytteenottoa varten asianomaiselta viranomaiselta. Em. lupa-menettelyissä
on eroja eri toimijoiden (mm. yksityiset toimijat, valtion viranomaiset) välillä.

2.2 Menettelyohjeet, oppaat ja standardit
Näytteenotto toteutetaan näytteenottoa ohjeistavien organisaatiokohtaisten
menettely-ohjeiden mukaisesti. Menettelyohjeiden tulee perustua ko. näytteenotosta annettuihin standardeihin ja viranomaisohjeisiin, joita antavat mm.
EU:n vesipuitedirektiivi ja meristrategiadirektiivi, Suomen ympäristökeskus
(SYKE) sekä Itämeren alueella HELCOMin Itämeren seurantaohjelma (COMBINE).
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2.3 Näytteenoton edustavuus ja näytteenoton suunnitelma
Näytteenottopaikan valinta vaikuttaa merkittävästi näytteiden edustavuuteen.
Näytteenottopaikat mainitaan näytteenottosuunnitelmassa. Pohjan laadulla ja
näytteenottosyvyydellä on merkittävä vaikutus piilevä- ja pohjaeläinyhteisön
koostumukseen. Pohjan laatu vaikuttaa myös käytettävän näytteenottovälineen valintaan. Näytteenottopaikkojen ja käytettävän näytteenottovälineistön
suunnittelussa tulee ottaa huomioon standardin ja ympäristöhallinnon antamat
ohjeet näytteenottopaikkojen, näytteenottosyvyyksien ja näytteenottovälineiden valinnasta.
Vain näytteenottotapahtuman mahdollisimman yksityiskohtaisesti kuvaavat
menetelmäohjeet takaavat näytteenottajasta riippumattoman, yhdenmukaisen, toistettavan ja jäljitettävän näytteenoton. Toistuvasti samasta paikasta,
samoilla näytteenottovälineillä ja samalla menetelmällä toteutettu näytteenotto
takaa parhaiten näytteenoton edustavuuden.

2.4 Työturvallisuus
Näytteenotossa tulee ottaa huomioon lainsäädännössä ja viranomaismääräyksissä annetut työturvallisuus ja työsuojeluohjeet. Näytteenotossa tulee noudattaa sekä annettua lainsäädäntöä että työnantajan työntekijöilleen antamia
ohjeita. Näytteenotto-ohjelmien valmistelussa tulee ottaa huomioon em. työsuojelunäkökohdat. Näytteenoton työturvallisuusasioiden tulee olla osa organisaation laatujärjestelmää. Asianmukainen työturvallisuusohjeistus ja asianmukainen varustus ja välineistö mahdollistavat myös näytteenottoohjeistuksen mukaisen, edustavan ja toistettavan näytteenoton. Uusia työntekijöitä perehdytettäessä on kiinnitettävä huomiota vaadittavaan työturvallisuuskoulutukseen ja opastukseen, jonka toteutus kirjataan laatujärjestelmään.
Laatu-järjestelmässä on nimettävä henkilö, jonka vastuulla organisaation työturvallisuusasioista huolehtiminen on. Tietoa näytteenottoon liittyvistä työturvallisuus asioista löytyy mm. Ympäristöministeriön vuonna 2006 julkaisemista
työturvallisuusohjeista (Ympäristöhallinnon ohjeita 4/2006, 6/2006 ja 9/2006).
Näytteenotossa voidaan käyttää säilöntä/kestävöintiaineita, joiden käyttö saattaa olla haitallista tai vaarallista joko käyttäjälle tai luonnolle. Käytettävien aineiden käyttöturvallisuustiedotteet on oltava saavilla. Ohjeistus haitallisten/vaarallisten aineiden käytöstä kirjataan myös menettelyohjeisiin.
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3 Näytteenottimet/erikoislaitteistot
Sekä piilevä- että pohjaeläinnäytteenottossa käytettävien näytteenottovälineiden tulee täyttää standardeissa ja viranomaisohjeissa näyteenottovälineille
asetetut vaatimukset (SFS 5077:1989, SFS-EN 13946:2014, SFS-EN
28265:1994, Eloranta ym. 2007, Meissner ym. 2013, HELCOM). Näytteenoton toistettavuuden takaamiseksi näytteenotto tulee suorittaa toistuvasti
tarkoitukseen sopivilla näytteenottoon soveltuvilla näytteenottovälineillä. Ohjeet näytteenottovälineiden toiminnan tarkistuksista, huollosta ja kalibroinneista kirjataan menettelyohjeisiin. Kuluvat näytteenottovälineet (kuten piilevänäytteenotossa käytettävät hammasharjat ja pesuastiat) tulee vaihtaa
tarvittaessa uusiin. Näytteenottovälineiden tarkistukset, huollot ja kalibroinnit
kirjataan asianmukaisesti ja tiedot käytössä olevista näytteenottovälineistä kirjataan omaan laiterekisteriinsä.

4 Käytettävät laadunvarmistustoimenpiteet ja jäljitettävyys
Pätevä näytteenottohenkilökunta takaa näytteenoton laadun ja luotettavuuden. Työntekijät pätevöityvät tehtäväänsä koulutuksen ja kokemuksen kautta.
Eri organisaatiot järjestävät näytteenottajille suunnattua näytteenoton eri osaalueisiin perehdyttävää sertifiointi-koulutusta, jonka suorittamalla näytteenottajat voivat erikoistua näytteenoton eri osa-alueille. Näytteenottoon voi pätevöityä sisäisen koulutuksen ja perehdytyksen kautta, mutta näytteenottoon
perehdyttävän sertifiointikoulutuksen suorittaminen on suositeltava tapa pätevöityä biologiseen näytteenottoon. Saavutettuja taitoja tulee myös ylläpitää.
Kunkin näytteenottajan koulutus ja pätevyys ko. näytteenottoon tulee todeta ja
kirjata organisaation menettelyohjeiden mukaisesti.
Analysoitujen näytteiden jäljitettävyys perustuu näytteenotossa kenttälomakkeille kirjattaviin tietoihin. Näytteenoton jälkeen, ennen näytteiden luovutusta
näytteenotto-lomakkeen tiedot sekä kuljetusaika ja kuljetusolosuhteet kirjataan organisaation tietojärjestelmään ja näytteenottolomakkeet arkistoidaan
mahdollista myöhempää tarkastelua varten. Kenttälomakkeiden huolellinen
täyttö ja kirjaaminen sisäiseen järjestelmään ovat erittäin tärkeitä näytteiden
jäljitettävyyden takaamiseksi. Jos näytteitä ottava organisaatio ei itse analysoi
näytteitä, näytteiden luovuttamisesta ja siirtämisestä sekä niihin liittyvistä vastuukysymyksistä ja dokumenttien säilyttämisestä on sovittava organisaatioiden kesken, jotta näytteiden jäljitettävyys ei vaarannu. Vastuukysymykset
näytteenottoketjun eri vaiheissa tulee määritellä tarkasti.
Monesti näytteidenoton ja analysoinnin välinen aika voi olla suhteellisen pitkä,
mikä voi aiheuttaa muutoksia näytteiden koostumukseen. Kestävöimättömissä
näytteissä mikrobiologinen toiminta kuluttaa happea näytteissä, mikä voi vaa-
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rantaa näytteiden säilyvyyden. Näytteet tulee kesäaikana suojata valolta ja
mahdollisuuksien mukaan jäähdyttää mikrobitoiminnan minimoimiseksi, mikäli
näytteitä ei kestävöidä heti näytteenoton jälkeen. Talvella näytteiden jäätyminen tulee estää. Näytteiden kuljetus- ja säilytysaika ennen näytteiden analysointia on määriteltävä sellaiseksi, että kuljetuksen ja säilytyksen vaikutus
näytteiden ominaisuuksiin on mahdollisimman pieni. Mikäli näytteitä ottava ja
niiden jatkoanalysoinnista vastaava organisaatio on eri, menettelytavoista
näytteiden säilytyksessä, kestävöinnissä ja siirtämisessä organisaatiolta toiselle tulee sopia siten, että näytteiden säilyvyys ei vaarannu kuljetuksen aikana.

5 Näytteenoton epävarmuuden määrittäminen
Sekä virtavedet, järvi- että meriympäristö ovat sekä ajallisesti että paikallisesti
hyvin heterogeenisiä, minkä takia vesistöistä otetut näytteet ovat aina otoksia
ympäristöstään. Näytteenottoympäristön heterogeenisuus on otettava huomioon näytteenottopaikkojen suunnittelussa. Heterogeenisuudesta aiheutuvan virheen arvioimiseksi tarvitaan rinnakkaisnäytteitä, joiden määrä määritellään näytteenottosuunnitelmassa. Standardien ja muun näytteenottoohjeistuksen mukainen rinnakkaisnäytteiden ottaminen näytteenotto-paikalta
minimoi heterogeenisuudesta aiheutuvaa epävarmuutta (mm. Meissner ym.
2013).
Vesistönäytteenottoon liittyy monia näytteenottajasta riippumattomia epävarmuustekijöitä. Piilevänäytteenotossa kerättävien kivien tulee olla ollut veden
alla vähintään tietyn ajan, jolloin suuret vedenpinnanvaihtelut aiheuttavat epävarmuutta em. arviointiin ja voivat pahimmillaan estää edustavan näytteenoton kokonaan. Tuulinen sää aiheuttaa aallokkoa, jolloin veneestä suoritettava näytteenotto saattaa häiriintyä mm. sen vuoksi, että ankkuri ei pysy
paikoillaan ja vene siirtyy, jolloin toteutuneen näytteenottosyvyyden arviointi
voi vaikeutua.
Vaihtelevien luonnonolosuhteiden takia näytteenotto saattaa vaikeutua esim.
liian tuulisen sään tai heikkojen jäiden takia. Myös muut odottamattomat tekijät, kuten näytteenotto-paikan lähellä tapahtuva orgaaninen tai epäorgaaninen
kuormitus, saattavat mm. samentaa vettä ja haitata näytteenoton toteuttamista tai vaikuttaa näytteen edustavuuteen. Kaikenlaiset näytteenottoon tai näytteiden laatuun mahdollisesti vaikuttavat poikkeavat tekijät tulee kirjata näytteenottolomakkeeseen.
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6 Näytteenoton dokumentointi
Näytteenoton yhteydessä näytteenoton tiedot kirjataan kenttälomakkeille. Lomakkeille kirjattaviin tietoihin kuuluvat mm. tiedot näytteenottopaikoista ja syvyyksistä sekä mahdolliset tiedot näytteenottoon liittyvistä havainnoista tai
poikkeamista. Lomakkeelle kirjataan aina näytteenottajan/näytteenottajien tiedot sekä tiedot näytteenottohetkellä mahdollisesti tehtävistä mittauksista, kuten esim. näytteenottopaikan kokonaissyvyys, veden lämpötila, näkösyvyys
jne. Näytteenottolomakkeeseen voidaan kirjata myös aistinvaraisia havaintoja,
esim. haju. Lomakkeeseen kirjataan myös tiedot näytteenotossa mahdollisesti
rutiinista poikkeavista näytteenottimista tms.
Suomen ympäristökeskuksen suosittelemat piilevä- ja pohjaeläinnäytteenottolomakkeet löytyvät SYKEn verkkosivuilta
Maastolomake_piilevät_joet:
http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BBE583221-10CB-4C1E-85ECB5599E30C110%7D/29716
Maastolomake_piilevät_järvet:
http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BFC9C6CFD-C633-4429-BA771D103791ABE3%7D/29710
Pohjaeläinnäytteenoton maastolomake ja sen täyttöohjeet:
http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BE28BD4E8-CC56-4E57-9AE1CBE4C05DB6FE%7D/29718
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Liite 5 Maanäytteenotto
Milja Vepsäläinen, Vahanen Environment Oy

1 Johdanto
Tässä liitteessä käydään läpi haitta-aineiden vuoksi tehtävän maaperänäytteenoton erityispiirteitä ja siihen liittyvää dokumentointitarvetta. Maaperästä
otetaan näytteitä tyypillisesti selvitettäessä tutkittavan alueen maaperän haitta-ainepitoisuutta ennen toimenpiteitä (kuten rakentaminen tai purkaminen,
kaavoitus, perustilaselvitys) tai maaperän kunnostuksen yhteydessä. Kunnostuksen yhteydessä näytteitä otetaan sekä ohjaamaan massojen pois kuljettamista haluttuihin vastaanottopaikkoihin että tarkkailemaan kunnostuksen tarpeen päättymistä jäännöspitoisuusnäyttein. Tässä liitteessä ei käsitellä
näytteenottoa muita tarpeita, kuten viljavuusanalyysiä varten.
Tutkimukset kohdistuvat usein alueille, joilla on epäily maaperän haittaaineista esimerkiksi aiemman teollisen toiminnan vuoksi. Myös täyttöalueet,
joiden maamassojen laadusta ei ole dokumentointia, ovat usein tutkimuksien
kohteena. Kunnostustyö tapahtuu useimmiten esimerkiksi rakentamisen tai
kiinteistökauppojen yhteydessä, mutta myös tietyin edellytyksin tilanteissa,
joissa maaperän haitta-ainepitoisuudet edellyttävät maaperän kunnostamista
niiden aiheuttamien riskien vuoksi.

2 Huomioitavaa ennen näytteenottoa
2.1 Lainsäädäntö ja viranomaisohjeet
Maaperänäytteenottoa ja sen tarvetta ohjaa ympäristönsuojelulaki (YSL
527/2014) ja erityisesti Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden
ja puhdistustarpeen arvioinnista (Vna 214/2007). Pima-asetuksen perusteella
on lisäksi annettu Ympäristöhallinnon ohje 2/2007, jossa tarkennetaan asetusta. Vuonna 2014 voimaan tulleeseen ympäristönsuojelulakiin on sisällytetty
uusi velvoite perustilaselvityksen tekemisestä suurille tuotantolaitoksille. Perustilaselvitys tulee tehdä ympäristöluvan hakemisen tai ensimmäisen tarkistushakemuksen yhteydessä.
Suurissa tutkimushankkeissa näytteenottosuunnitelma voidaan hyväksyttää
ympäristöviranomaisella. Pilaantuneen maaperän kunnostamisen yhteydessä
tehtävä näytteenotto tapahtuu aina viranomaispäätöksen perusteella, jolloin
päätöksen vaatimukset tulee täyttää.
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2.2 Näytteenottosuunnitelma
Ennen näytteenottoa on selvitettävä kohteen maanomistaja ja saatava lupa
näytteenottoon. Kaapelitietojen selvittäminen on tehtävä hyvissä ajoin, koska
usein edellytetään ulkopuolisen tekemää kaapeliselvitystä ennen kuin maaperänäytteitä voidaan ottaa. Lisäksi on hyvä kirjata taho, johon voi olla yhteydessä näytteenottopisteiden paikkojen muutostarpeiden osalta. Näytteenotosta ja sen suunnittelusta vastaavien henkilöiden tulee käydä suunnitelma
yhdessä läpi sen jälkeen kun se on hyväksytetty tilaajalla ja/tai viranomaisella.
Kutakin näytteenottokohdetta varten tulee laatia kirjallinen näytteenottosuunnitelma, johon merkitään kaikki yllä mainitut etukäteen suoritettavat toimet.
Esimerkki näytteenottosuunnitelmasta on esitetty ohessa. Suunnitelma käydään läpi projektiryhmän kanssa ja tarvittaessa hyväksytetään tilaajalla ja/tai
viranomaisella.
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Näytteenottosuunnitelman liitteeksi on hyvä esittää karttapiirroksessa arvioidut tai sovitut näytteenottopisteet.
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Näytteenottosuunnitelmassa tulee myös käydä läpi kohdekohtaiset työsuojeluvaatimukset. (Ympäristöhallinnon ohjeita 7/2006)
Kullakin organisaatiolla tulee olla ohjeistus maaperänäytteenoton työturvallisuudesta. Työturvallisuussuunnitelmaan perehdyttäminen tulee olla dokumentoitu kunkin työntekijän osalta ennen näytteenottotyön aloittamista. Erityistä
huomiota kiinnitetään seuraaviin seikkoihin:
•
•
•

Turvavarusteiden käyttö
Haitta-aineilta suojautumisen kohdekohtainen tarkastelu
Koekuoppiin menemisen ohjeistaminen (yli 1 m syviin kuoppiin ei voi
mennä ilman asianmukaista luiskausta)

2.3 Virhelähteiden huomioiminen
Maaperänäytteenotossa suurimman virhelähteen tuloksiin aiheuttaa näytteenottokohteen suuri heterogeenisyys. Huolellisella ja dokumentoidulla näytteenoton suunnittelulla pyritään vähentämään heterogeenisyydestä johtuvaa
virhettä. Koekuopista ja kaivurintauksesta otettavat näytteet tulee tämän
vuoksi ottaa aina kokoomanäytteinä ja osanäytteiden lukumäärä tulee ilmoittaa joko näytteenottosuunnitelmassa tai kenttähavaintolomakkeessa. Näytteiden ja niistä tehtävien analyysien määrää kasvattamalla voidaan parantaa
näytteenoton edustavuutta. Tätä varten tutkimuspaikka voidaan taustatietojen
perusteella jakaa näytteenottoalueisiin ja kohdentaa näytteenotto tarkoituksenmukaisesti kullekin alueelle.
Tutkittavat haitta-aineet vaikuttavat mahdollisiin virhelähteisiin. Merkittävintä
on haihtuvien yhdisteiden häviäminen näytteestä epätoivottavien toimintatapojen vuoksi (Björklöf ym. 2013). Haihtuvat yhdisteet tulee ottaa joko kaasutiiviiseen pussiin tai lasipurkkiin. Orgaanisia haitta-aineita sisältävät näytteet
otetaan samoin kaasutiiviisiin pusseihin. Kaikki orgaanisia haitta-aineita sisältävät näytteet kuljetetaan kylmäketjun katkeamatta laboratorioon.

3 Näytteenottimet/erikoislaitteet
Maaperänäytteet otetaan tyypillisesti joko kaivinkone- tai porakairaavusteisesti. Aivan pintamaasta näytteet voidaan ottaa lapiolla. Käytettävällä
kalustolla tulee olla riittävä syvyyssuuntainen ulottuvuus. Näytteenottosuunnitelmassa tarkennetaan käytettävä menetelmä ja huomioidaan erilaisten kairanäytteenottimien erityispiirteet. Kairanäytteenotin valitaan maalajin ja tiedossa
olevien haitta-aineiden perusteella (Björklöf ym. 2013). Lisäksi, jos maaperäs-

58(93)

Opas akkreditointivaatimusten soveltamiseksi ympäristönäytteenotossa

Liite 5

Maanäytteenotto

Opas 2/2014
1.10.2014

sä on jätteitä, tulisi edustavien havaintojen tekemistä varten näytteet ottaa
kaivinkoneella, ei porakairakalustolla.
Jos näytteenottosuunnitelma on hyväksytetty viranomaisella, tulee näytteenottovälineiden vastata hyväksyntää.
Otettaessa maanäytteitä haihtuvien yhdisteiden analyyseihin tulee huolehtia,
että näyte on laboratorioon päätyessään edustava. Näytepussien ja -purkkien
on sovelluttava haitta-aineille ja näyte tulee ottaa tuoreesta leikkauspinnasta
haitta-aineiden haihtumisen estämiseksi. Näytteenottolapio tulee puhdistaa
mahdollisuuksien mukaan vähintään pyyhkimällä näytteiden välillä.
Kentällä käytettävien koneiden laadunvarmistus tapahtuu aistinvaraisesti.
Kaivinkone tai kairavaunu ei saa vuotaa öljyä ja laitteiden tulee olla huollettuja. Kairaputkien puhtaus tulee varmistaa silmämääräisesti ennen näytteenottoa.
Käytettävien kenttämittareiden mukana tulee olla laitevihkot, joihin on merkitty
tehdyt:
• kalibroinnit (tekijä ja pvm, menetelmä)
• kalibrointitarkistukset (tekijä ja pvm, ohjeistus poikkeamatilanteissa)
• muut huomiot laitteen toimivuudesta.
Kalibrointien tulee olla tehty niin, että kalibrointialue vastaa mittarin käyttötarkoitusta. Kunkin kenttämittarin mukana tulee myös olla pikakäyttöohje. Tyypillisiä kenttäanalysaattoreita maaperänäytteenotossa ovat XRF (X-ray fluorescence) raskasmetallien analysoinnissa, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden
mittari (PID, photoionization detector) ja hiilivetyjen kokonaispitoisuutta mittaava PetroFLAG-testisarja.

4 Käytettävät laadunvarmistustoimenpiteet ja jäljitettävyys
Kenttätöiden yhteydessä huolehditaan, että pussien ja purkkien merkinnät on
tehty niin, että ne pysyvät muuttumattomina laboratorioon saakka. Erityisesti
sateella tämä on haaste. Näytetietojen tulee olla pusseissa ja kenttämuistiinpanoissa yhteneväiset. Kukin näytteenottopiste merkitään yksiselitteisesti. Jos
tutkimuskohteessa on aiemmin tehty maaperänäytteenottoa, vältetään samojen näytepistekoodien käyttämistä. Lisäksi näytteen tunnisteeseen merkitään
näytteenottosyvyys.
Näytteet toimitetaan laboratorioon kylmäketjun katkeamatta esimerkiksi kylmäpatruunoilla varustetuissa kylmälaukuissa. Näytteiden mukana toimitettavan analyysitilauslomakkeen merkinnät vastaavat näytteiden koodeja.
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Näytteenottosuunnitelmaan kirjataan laaduntarkkailunäytteet, joilla osoitetaan
näytteenoton laadukkuus. Laaduntarkkailunäytteitä voivat olla esimerkiksi
toistettu näytteenotto (kairataan rinnakkaiskairaus esimerkiksi 0,3 m etäisyydelle ja otetaan näyte samalta syvyydeltä), jaettu näyte joka toimitetaan laboratorioon analysoitavaksi ja nollanäyte. Kontrollinäytteitä tulee ottaa vähintään
siinä tapauksessa, että näytteenotto tehdään uudella tekniikalla (validointi).

5 Näytteenoton epävarmuuden määrittäminen
Oppaan liitteessä 1 on kuvattu tarkemmin erilaiset laadunvarmistustapahtumat, joita hyödynnetään näytteenoton epävarmuuden arviointiin. Hyvä
esimerkki pilaantuneen maa-alueen lyijypitoisuuden epävarmuuden määrittämiseen löytyy Eurachemin oppaasta (Eurachem 2007).
Merkittävin epävarmuuden lähde maaperätutkimuksissa on aina näytematriisin epähomogeenisuus, eli pitoisuustasojen vaihtelu maaperässä sekä pystyettä vaakasuunnassa.

6 Näytteenoton dokumentointi
Näytteenoton tärkein dokumentointitapa on kenttälomakkeen täyttäminen.
Tämän lisäksi näytepisteistä ja koko alueesta otetaan valokuvia, joista käyttökelpoiset merkitään heti näytteenottopäivän jälkeen tunnistetiedoilla. Kenttälomakkeessa tarvitut tiedot on esimerkiksi Vahanen Environment Oy:llä seuraavanlaiset:
Kenttähavaintolomakkeen tiedot:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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projektin nimi ja numero
kohteen nimi
näytteenottaja
päivämäärä
tutkimuspiste
näytteenottosyvyys
tiedot maalajeista
maaperän kosteus (esim asteikolla 0-2)
aistihavainnot (arvioitu pilaantuneisuusaste 0-3)
kenttäanalyysien tulokset
kynnys- ja ohjearvot haitta-aineille, joille kenttäanalyysejä tehdään
näytepisteen koordinaatit (tarvittaessa)
koordinaattijärjestelmä
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•
•
•
•
•

korkeusjärjestelmä
orsi/pohjavedenpinnan korkeus
jätejakeet
leikkauspiirros koekuopasta
säähavainnot

Kenttälomakkeet talletetaan joko paperisina projektikansioon tai vaihtoehtoisesti skannattuina sähköiseen muotoon. Lomakkeen tiedot siirretään soveltuvin osin kenttähavainnot ja analyysitulokset -taulukkoon. Mutku ry on laatinut
alan toimijoille yhtenäisen taulukon, josta on esimerkki yhdistyksen Internetsivuilla
(http://www.mutku.fi/files/Mutkupaivat2009/Aho.pdf).

61(93)

Opas akkreditointivaatimusten soveltamiseksi ympäristönäytteenotossa

Liite 5

Maanäytteenotto

Opas 2/2014
1.10.2014

62(93)

Opas akkreditointivaatimusten soveltamiseksi ympäristönäytteenotossa

Liite 6

Pohjavesinäytteenotto

Opas 2/2014
1.10.2014

Liite 6 Pohjavesinäytteenotto
Henrik Westerholm, Neste Oil Oyj

1 Johdanto
Pohjavesitutkimuksia tehdään vedenhankintaan liittyvissä selvityksissä, pohjavesialueiden luokitusten ja rajausten tarkistuksissa, pohjaveden suojeluun
liittyvissä tutkimuksissa, pohjaveden laadun velvoitetarkkailussa tai pohjaveden pilaantuneisuusselvityksissä. Vedenhankintaselvityksissä näytteet voidaan ottaa kairareisistä, havaintoputkista, kaivoista tai lähteistä mutta pilaantuneisuusselvityksissä näytteet otetaan usein havaintoputkista tai
koekuopista. Yleisin pohjaveden näytteenottokohde on havaintoputki ja tässä
liitteessä keskitytään siihen sekä pohjaveden laatu- tai pilaantuneisuustutkimuksiin.

2 Huomioitava ennen näytteenottoa
Pohjavesinäytteenoton suunnittelussa tulee selvittää mitä tarkoitusta varten
näytteitä otetaan ja mihin saatuja tuloksia käytetään. Suunnitteluvaiheessa tulisi kohteen historia ja mahdolliset pohjavettä likaavat haitta-aineet ja niiden
ominaisuudet, hydrogeologia (vaikuttaa näytteenotto-tiheyteen) huomioida
sekä tulisi huomioida pääsy näytteenottopisteille sekä etäisyys laboratorioon.
Näytteenottajan on tiedettävä mistä näytteet otetaan ja millaisia näytteitä otetaan. Hänellä tulee olla käytettävissä näytteenotto- tai tarkkailusuunnitelma, jonka mukaan hänen tulee näytteenotto toteuttaa. Hänellä tulee olla näytteenottokohteesta tiedot kuten putkikortti (liite) ja mahdolliset aiemmat tarkkailutulokset. Näytteenottajan tulee varmistaa että hänellä on mukana kyseiseen näytteenottoon soveltuva näytteenottokalustoja ja riittävästi
oikeanlaisia näytepulloja. Myös tarvittavat reagenssit ja niiden käyttökelpoisuus on tarkistettava. Kentällä tehtäviä määrityksiä varten on varmistettava että kenttämittarit on kalibroitu.
Näytteenottotiheys määräytyy tavoitteiden mukaan. Pilaantuneiden alueiden
pohjavesitarkkailussa näytteenottotiheys voidaan valita maalajin mukaan
huomioiden lähialueen luonteen (pohjavesialuetta) Kun pohjavesi virtaa hyvin
vettä johtavissa maalajeissa (hiekka, sora, löysä moreeni) näytteitä voidaan
ottaa 2-6 /a mutta jos pohjavesi virtaa huonosti vettä johtavissa maalajeissa
(moreeni, siltti, savi) kerta vuodessa voi olla riittävä tiheys.
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3 Näytteenottimet /kenttämittarit
3.1 Näytteenottovälineet
Näytteenottoon käytettävien välineiden valinta riippuu pohjavesiputken rakenteesta ja antoisuudesta, näytteenottosyvyydestä ja tutkittavista haitta-ainesta.
Näytteet voidaan ottaa erilaisilla pumpulla tai noutimilla. Noutimen käyttö pohjavesinäytteenotossa on yleensä suositeltavaa vain silloin, kun näytteenottokohta on pumpulle liian syvällä, putken antoisuus on erittäin heikko ja näytteen saantia tietyltä syvyystasolta ei voida muuten varmistaa.
Pohjavesinäytteenotossa voidaan käyttää käsi ja moottorikäyttöisiä imupumppuja, peristalttisia pumppuja, uppopumppuja, syrjäytyspumppuja sekä inertiapumppuja. Mikäli näytteenotossa käytetään sähkökäyttöistä pumppua, varusteisiin kuuluu lisäksi akku tai aggregaatti.
Näytteenottovälineet on huuhdottava huolellisesti näytteenottopisteiden välissä ristiin kontaminaation estämiseksi.

3.2 Pohjaveden pinnan mittaus
Ennen näytteenottoa pohjaveden pinnan korkeus mitataan. Tämä on oleellinen tieto kun pohjaveden virtaussuunnat määritetään.

3.3 Pohjaveden kenttämääritykset
Monet pohjaveden ominaisuudet muuttuvat herkästi näytteenoton jälkeen.
Tästä syystä osa määrityksistä on syytä tehdä näytteenoton yhteydessä. Tyypillisiä kentällä määritettäviä pohjaveden parametreja ovat lämpötilan lisäksi
hapetus-pelkistyspotentiaali eli redox, happipitoisuus, pH, sähkönjohtavuus
sekä hiilidioksidi. Kun näytteet otetaan pumpulla, kenttämäärityksiin näytteenoton yhteydessä sopii läpivirtauskenno mihin elektrodit on sijoitettu.

3.4 Näytteiden suodatus ja kestävöinti
Näytteet suodatetaan kun tavoitteena on määrittää pohjeveteen liuenneita aineita. Näytteet suodatetaan metalli-, anioni- ja DOC-määritystä varten.
Yleensä käytetään 0,45 µm suodattimia. Helposti muuntuvia parametreja tai
orgaanisia haitta-aineista määrittäessä näytteitä ei suodateta (SFS-ISO 566711 (2009)). Suositellaan että näytteet suodatetaan näytteenoton yhteydessä.
Näytteenottopöytäkirjaan (ja raporttiin) kirjataan minkä parametrien kohdalla
näyte on suodatettu.
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Kestävöinnillä parannetaan näytteiden säilyvyyttä. Kestävöintitapa riippuu sekä tutkittavasta aineesta että määritysmenetelmästä. Tarkempia ohjeita näytteiden kestävöinnistä saa analyysilaboratoriosta tai lähteestä SFS-ISO 5667-3
(2013).

4 Havaintoputken huuhtominen tai tyhjentäminen ennen
näytteenottoa
Havaintoputkessa seisovassa vedessä haitta-aineet ja parametrit muuttuvat
ajan kuluessa. Tarkoitus on tutkia tuoretta pohjavettä eikä havaintoputkessa
seisseen veden laatua. Siksi vesi putkessa on vaihdettava ennen näytteenottoa. Mikäli putki tuottaa huonosti se tyhjennetään, esimerkiksi näytteenotto
edeltävänä päivänä. Hyvin tuottavasta putkesta poistetaan pohjavettä vähintään kolme vesitilavuutta vastaava määrä ennen näytteenottoa tai kenttämittauksia.
Näyte voidaan myös ottaa siivilän kohdalta pienvirtausnäytteenotto-tekniikalla
(low-flow sampling). Putkessa seisoneen veden vaikhtumista tuoreeseen pohjaveteen seurataan kenttämittauksin (pH, SJ).

5 Laadunvarmistustoimenpiteet ja jäljitettävyys
Pohjavesinäytteenoton tarkoitus on ottaa pohjavesivyöhykettä edustava näyte
ja huolehtia että se pysyy muuttumattomana näytteenotosta analyysiin. Laadunvarmistus kattaa kaikki ne toimenpiteet jolla varmistetaan että tulos vastaa
pohjaveden tilaa.

5.1 Validointi
Validointi on tärkeä osa laadunvarmistusta. Validoinnissa selvitetään pohjavesinäytteenoton eri tekniikoiden, välineiden ja menettelyjen soveltuvuutta ko.
kohteeseen. Selvitettäviä asioita ovat mm.
•
•
•

•
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havaintoputken huuhtelun tehokkuus
eri näytteenottimen (noudin ja pumppujen) vertailu eri kohteissa
normaali näytteenottonopeus tai pienvirtausnäytteenotto (low-flow
sampling). Tämä on tehtävä pilaantuneisuustutkimuksissa. On selitettävä näytteenottimen ja näytteenottotavan soveltuvuutta eri parametreille ja haitta-aineille sekä täyttömaakerroksissa että luonnonmaakerroksissa
kenttämittausten ja laboratoriossa tehtyjen määritysten tulosten vertailu
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5.2 Laadunvarmistus
Pohjaveden laadun luotettavan tutkimisen tärkein edellytys on edustavan ja
hyvänlaatuisen näytteen saaminen pohjavedestä. Onnistuneen pohjavesinäytteenoton edellytyksenä on, että näytteenottopaikka soveltuu pohjavesinäytteen ottoon, näyte otetaan oikeilla välineillä ja menetelmillä, näytteenottovälineen ovat puhtaita, saatu vesinäyte käsitellään haluttujen analyysien
vaatimalla tavalla sekä säilytetään oikein kuljetuksen aikana ja suositeltu
maks säilytysaika ei ylity. Tärkeimpänä laadunvarmistus-toimenpiteenä on
varmistaa että havaintoputkessa seisonut pohjavesi ei joudu näytteeseen.
Tähän päästään tyhjentämällä putki (huono antoisuus), poistamalla vähintään
kolme vesitilavuutta vastaava määrä vettä (hyvin tuottava putki) tai käyttämällä hidasvirtausnäytteenottoa siivilän kohdalla. Toinen tärkeä laadunvarmistustoimenpide on esikäsittelyvastuiden määrittäminen (suodatus/kestävöinti). Lisäksi on noudatettava standardiin ISO-5667-3 kirjattuja näytteiden
säilyvyysaikoja.

5.3 Laaduntarkkailunäytteet pohjavesinäytteenotossa
Näytteenoton laadunvalvonnalla pyritään varmistamaa, että näyteastiat, näytteenottimet ja muut näytteenotossa käytettävät välineet sekä kestävöintikemikaalit ovat puhtaita. Lisäksi pyritään varmistamaan, ettei systemaattisia virheitä tai satunnaisvirheitä aiheutuvia tekijöitä esiinny näytteenoton ja analyysin
välisenä aikana, Varsinaisten näytteiden lisäksi otetaan laaduntarkkailunäytteinä ainakin kenttäsokeat ja rinnakkaiset, lisäksi voidaan kuljetuksen ja
säilytyksen aikana tapahtuneita muutoksia haitta-ainepitoisuudessa todeta lisäysnäytteellä (spike). Laaduntarkkailu-näytteitä suositellaan otettavaksi 5-10
% varsinaisista näytteistä (SFS-ISO 5667-14). Laaduntarkkailunäytteet tulee
kuvata näytteenottosuunnitelmassa.
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6 Näytteenoton epävarmuuden arviointi
Näytteenoton epävarmuuden arvioinnin ensiaskel on tunnistaa tärkeimmät
epävarmuuslähteet. Näytteenoton epävarmuus riippuu havaintoputken sijainnista ja asennuksesta, näytteenottovälineistä, näytteenottotekniikasta, määritettävästä parametrista, kohteen erityspiiteistä sekä näytteenottajasta. Havaintoputken sijainnista ja asennuksesta johtuvat virheet pyritään
eliminoimaan huolellisella suunnittelulla ja asennusohjeita noudattamalla.
Näytteenottajasta muodostuvat virhelähteet pyritään eliminoimaan huolellisella perehdytyksellä ja koulutuksella sekä yksityiskohtaisilla ohjeilla.
Epävarmuus arvioidaan kriittisimmille parametreille tai haitta-aineille (Eurachem guide 2007 ja 2012 sekä Nordtest TR604, 2007). Jos pohjavesinäytteenottokohteessa voidaan vapaasti valita näytteenottoväline (uppopumppu/letkupumppu/noudin) ja näytteenottotekniikka, epävarmuus syntyy eri
välineillä ja tekniikoilla saatujen tulosten eroista (hajonnasta) sekä näytteenoton toistettavuudesta (rinnakkaisnäytteiden tulosten hajonnasta). Näytteenoton epävarmuuden arvioinnissa on tunnettava analyysimenetelmän toistettavuus. Epävarmuuden arvioinnista laaditaan suunnitelma, jossa
huomioidaan validointi ja siitä saadut tulokset sekä normaalin laaduntarkkailun tulokset. Epävarmuuslaskelma päivitetään ajoittain ja se täsmentyy laaduntarkkailun yhteydessä. Liitteen lopussa on esimerkki näytteenottovaiheen
epävarmuuden arvioinnista bentseenintarkkailulle pohjavedestä.

7 Näytteenoton dokumentointi
Näytteenottajasta muodostuvat virhelähteet pyritään eliminoimaan huolellisella perehdytyksellä ja koulutuksella sekä yksityiskohtaisilla ohjeilla.
Näytteenotosta täytetään näytteenottopöytäkirja. Siitä tulisi selvitä ainakin
näytteenottoväline, poistetun pohjaveden määrä, näytteenottosyvyys, kenttämittaustulokset ja mahdolliset poikkeamat näytteenottosuunnitelmasta. Alla
on esitetty esimerkki havaintoputkikortista.
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Kuva 1. Havaintoputkikortti.
POHJAVESIPUTKIKORTTI
Kohde:
Sijainti:
Projektino:
Tutkimuspiste:

Neste Porvoo Asentajantie 4
x: 6696770,301 y: 427638,038
8502160221
GA4

Asennuspäivä:
Asentaja:
Asennustapa:

Korkeus
havainnot
Spp= +41,30
Pp= +41,25
Mp= +40,45

Mr
(tiivis)
Vp= +35,90
+39,25

Huuhteluaine:
Valvoja:
Suojap. yläp.(Spp)
Putken yläpää (Pp):
Maanpinta (Mp):
Veden pinta (Vp):
Siivilän yläpää:
Siivilän alapää:
Pohja/kärki:
Nousuputken laatu:
Siivilän laatu:
Siivilän koko #

27.4.2010
Destia
90 mm suojaputkikalusto
Vesi
GA / KJU
+41,30
+41,25
+40,45
+35,90
+39,25
+34,25
+34,25
PEH-muovi
PEH-muovi
0,3 mm

Siivilän tyyppi:
Siivilän pituus:
Min. sisäläpimitta
Siiv.+nousuputk.pit.
Suojaputki:
Avain:

Viilto / Vaaka
5 m
51 mm
7,00 m
Metalli, lukittu
GA Oy

Mr
(tiivis)
VEDENKORKEUSHAVAINNOT
Pvm.

Lukema
Pp:stä,
m
27.4.2010
5,35
2.5.2011
5,40
4.5.2012
5,01
27.4.2013
5,11

Mr
(tiivis)

Taso
+41,25
+35,90
+35,85
+ 36, 24
+ 36,14

+34,25
= Bentoniitti
=Suodatinhiekka # 1-2mm
= Siiviläputken sijainti
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Esimerkki näytteenoton mittausepävarmuuden arvioinnista
1. Johdantoa:
Pohjavesinäytteenoton tavoitteena on ottaa edustava näyte pohjavesivyöhykkeestä ja että näyte pysyy muuntumattomana näytteenotosta analyysiin.
Näytteenotosta johtuvan mittausepävarmuuden arvioinnissa tunnistetaan ensin kaikki oleellisimmat, tulosten luotettavuuteen vaikuttavat epävarmuustekijät. Sen jälkeen ne epävarmuustekijät, joita ei voida poistaa, määritetään tai
arvioidaan. Näytteenoton epävarmuuden arviointiin käytetään vailidointi- ja
laaduntarkkailutuloksia. Tässä esimerkissä on määritetty (arvioitu) pohjavesinäytteenoton epävarmuutta bentseenille. Näytteenottokohteena on pohjavesihavaintoputki, jonka syvyys on noin 10 metriä, rakosiivilän pituus on 3
metriä ja pohjaveden pinta on noin 7 metrissä. Havaintoputkesta voidaan ottaa näytteet eri välineillä tai tekniikoilla: noutimella, imupumpulla sekä uppopumpulla. Ennen varsinaista näytteenottoa putki huuhdellaan jotta varsinaisen
näyte edustaisi pohjavesivyöhykkeen veden laatua eikä putkessa seisonutta
vettä. Näyte voidaan myös ottaa pienvirtausmenetelmällä.
2. Keskeisimpien epävarmuustekijöiden tunnistaminen
Keskeisimmät epävarmuustekijät pohjavesinäytteenotossa ovat näytteenottovälineen ja tekniikan valinta, havaintoputken huuhtominen, toistettavuus ja
näytteiden säilyvyys. Näytteen muuntumisesta, näytteenoton ja analyysin välissä, aiheutuvaa epävarmuutta eliminoidaan noudattamalla standardeissa
määritettyjä säilyvyysaikoja ja säilytysolosuhteita. Havaintoputken sijainnista
ja asennuksesta johtuvat virheet ei tässä huomioida.
Epävarmuus arvioitiin EuroChemin oppaan mukaisesti. Epävarmuus arvioitiin
seuraavalla tavalla: otettiin näytteet eri välineillä ja tekniikalla (noudin, imupumppu, uppopumppu, pienvirtausmenetelmä), arvioitiin havaintoputken
huuhtomisen vaikutukset tulokseen ja, toisteltiin näytteenotto (rinnakkaisnäytteet). Eri tekijöiden epävarmuusarvioina käyteltiin vertailutulosten suhteellista
keskihajontaa ja rinnakkaisnäytteiden tulosten suhteellista eroa. Laajennettu
epävarmuutta laskiessa käytettiin kattavuuskerrointa k= 2 (95%). Epävarmuus
arvioitiin kohteissa missä bentseenipitoisuus vaihtelin välillä 5-60 µg/l (10–100
kertaa analyysimenetelmän määritysraja). Analyysivaiheen toistotarkkuus oli
bentseenille ± 3,5 % ja tämä vähennettiin jokaisen epävarmuustekijän arvoidusta standardiepävarmuudesta.
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3. Arvioinnin tulokset:
Taulukossa 1 on esitetty eri epävarmuustekijöiden määritetyt standardiepävarmuudet (u). Kustakin luvusta on vähennetty analyysivaiheen toistettavuus
(3,5 %) . Taulukossa 2 on esitetty näytteenoton yhdistetty epävarmuus (uc)
sekä laajennettu epävarmuus (U).
Taulukko 1. Näytteenoton epävarmuustekijöiden määritetyt standardiepävarmuudet (u)
Epävarmuustekijä

u

Näytteenottoväline

9,1

Kolmen eri näytteenottotekniikan (noudin, letkupumppu, uppopumppu) vertailun tulosten hajonnan (rsd) keskiarvo

Näytteenottotekniikka

5,6

Kahden (hidasvirtaustekniikka/normaaliteknikka)
kokeilun hajonnan (rsd) keskiarvo

Huuhtominen

-

Toistettavuus

10,4

Kommentit

Yhden kokeilukerran hajonta (huuhtomismäärä 1-4
vesitilavuutta) (rsd)
Rinnakkaisnäytteiden erotus prosenttina rinnakkaisnäytteiden tulosten keskiarvosta
u = /r1-r2/* 100/x.
u vastaa kuuden rinnakkaisen hajonnan keskiarvoa.

Taulukko 2. Näytteenoton yhdistetty epävarmuus (uc) sekä laajennettu epävarmuus (U=2 uc)
Toiminto

Yhdistetty epävarmuus, uc (%)

Laajennettu epävarmuus, U (%)

Pohjaveden näytteenotto, bentseeni

14,9

29,8 ˞ 30
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4. Epävarmuustulosten tulkinta
Näytteenottovälineen valinnan aiheuttama epävarmuus ja huuhtelumäärän
vaikutus todetaan validointivaiheessa. Toistettavuus määritetään laaduntarkkailunäytteiden (rinnakkaiset) tuloksista perusteella. Tämä epävarmuusarvio
tai -laskelma perustuu suhteellisen suppeaan aineistoon, mutta arvion suuruusluokka on oikea. Epävarmuus arvioitiin lisäksi suhteellisen korkeille pitoisuuksille ≥ 10 x määritysraja. Mittausepävarmuus tulisi arvioida myös pienemmissä pitoisuuksissa eli < 10 kertaa määritysrajan. Epävarmuusarviota
tarkennetaan kun laaduntarkkailutuloksia saadaan lisää. Epävarmuusarviota
voidaan pienentää vakioimalla näytteenottotekniikka (välineet, näytteenottosyvyys ja huuhtominen). Epävarmuus on todennäköisesti myös pienempi
vähemmän herkille parametreille (esim. MTB ja anionit). Kun epävarmuus on
arvioitu, varmistetaan tehokkaalla laadunvarmistuksella, että arvio pätee jatkossakin.
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Liite 7 Näytteet kiinteistä jätteistä
Margareta Wahlström, Teknologian tutkimuskeskus VTT

1 Johdanto
Tämä liite käsittelee kiinteiden jätteiden ympäristökelpoisuuteen liittyvää näytteenottoa. Näytteiden avulla arvioidaan jätteen soveltuvuus hyötykäyttöön tai
loppusijoitukseen. Usein samoja näytteenottomenetelmiä voidaan käyttää
myös teknisten ominaisuuksien tutkimiseen, mutta huomiota erityisesti kiinnitettävä kuinka materiaali saattaa muuttua näytteenottotapahtumassa (esim.
raekoko ja vedenläpäisevyys saattaa muuttua näytteenotto-tapahtumassa).
Näytteenottotutkimuksia tehdään sekä:
•
•
•

jätemateriaalin ominaisuuksien karakterisointia varten, jolloin pitkällä
ajanjaksolla otetaan tyypillisesti useita osanäytteitä. Tutkimukset kohdistuvat sekä kokomaanäytteisiin tai yksittäisiin näytteisiin.
laadunvalvontaan, jolloin muutamista näytteistä tehdään kokoomanäyte
pistotutkimuksiin, jolloin otetaan tutkittavaksi yksittäinen näyte

Näytteenotto suoritetaan tavallisesti mahdollisimman lähellä tutkittavan materiaalin tuotanto- tai sijaintipaikkaa. Tyypillisiä näytteenottoesimerkkejä on pohjakuonanäytteiden otto hihnakuljettimelta, betonimurskeen näytteenotto vapaasti putoavasta virrasta (jos turvallista) tai kasasta. Näytteet voidaan ottaa
niiden syntypaikalla (esim. voimalaitoksessa, jätteenpolttolaitoksessa), jätteiden siirron yhteydessä (esim. jos jätettä ikäännytetään ensin kasalle ennen
kuljettamista hyötykäyttöön).

2 Huomioitavaa ennen näytteenottoa
2.1 Lainsäädäntö
Jätelainsäädännön mukaan kaatopaikalle sijoitettavasta jätteestä tarvitaan tietoja mm. koostumuksesta ja liukoisuusominaisuuksia. Mikäli mahdollista, tutkimukset tulee suorittaa standardoiduilla menetelmillä. Valtioneuvoston asetuksesta
jätteiden
kaatopaikkasijoituksessa
mainitaan
myös
näytteenottosuunnitelman tarve tärkeänä osana tutkimusta. Vain muutamat
jätteet on vapautettu jätteiden testaamisesta.
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Paitsi jätelainsäädännössä myös rakennustuoteasetus edellyttää usein tuotteiden ympäristöominaisuuksien testausta CE-merkintää varten. Näytteenottotapa on myös usein standardoitu tai ohjeistettu rakennustuotteiden CEmerkintään liittyviä tutkimuksia varten. Lisäksi on laadittu yleinen ohje tärkeistä huomioitavista seikoista näytteenotossa.
Lainsäädäntövaatimusten lisäksi edellyttää jätteiden käsittelyä ja loppusijoitusta luotettavaa tietoja jätteiden ominaisuuksista. Esimerkiksi jätteen luokitus,
käsittelyvaihtoehtojen arviointi, jätteen loppusijoitukseen liittyvä jälkihoidon
suunnittelu pohjautuu jätteen ominaisuuksiin, jonka takia edustavan näytteen
saaminen käsiteltävästä jätteestä korostuu.

2.2 Standardit
Standardiontikomiteassa CEN/TC292 ”Jätteiden karakterisointi” on vuonna
2004 julkaistu standardiehdotus prEN 14899. Tässä on lähinnä esitetty näytteenottosuunnitelmassa huomioitavat seikat. Sen ohella on valmisteilla useita
teknisiä raportteja (CEN/TR 15310 ja sen viisi eri osaa).
Jätelainsäädännössä jätetutkimuksissa edellytetään näytteenottosuunnitelma
EN 14899 mukaisesti. Tähän standardipakettiin liittyy myös läheisesti EN
15002, jossa annetaan ohjeistusta näytteen käsittelyssä laboratoriossa mutta
jossa myös arvokasta tietoa näytteen koon määrittämiseksi näytteenottotapahtumassa.
Materiaalikohtaisia näytteenotto-ohjeita on laadittu eurooppalaisessa standardointijärjestön CEN alaisuudessa. Esimerkkinä voidaan mainita maarakentamisessa käytettäviä kiviaineksia ja maa-ainesta, polttoaineena käytettäviä kivihiiltä tai jäteperäistä polttoainetta, rakennustuotteina käytettävät
betonituotteet. Nordtest on myös antanut ohjeistusta rakeisen materiaalin
näytteenottoa varten. Lisäksi pilaantuneen maan arviointiin kootut ohjeet sisältävät arvokkaita tietoa huomioonotettavista seikoista (esim. näytteenottovälineet, näytteiden säilytys).

2.3 Näytteenottotavan valinta ja näytteenottosuunnitelma
Näytteenoton tarkoitus on saada yksi tai useampia näytteitä, jotka edustavat
tarkasteltavan jätteen keskimääräisiä ominaisuuksia. Näytteenoton laajuus tulee suhteuttaa tutkimuksen tavoitteisiin ja päämäärään. Käytännössä kuitenkin taloudelliset realiteetit rajoittavat erityisesti jätteestä tapahtuva näytteenoton laajuutta.
Näytteenotto voidaan tehdä joko satunnaisesti tai systemaattisesti. Satunnaisessa näytteenotossa yksittäiset osanäytteet otetaan toisistaan riippumatta ja
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satunnaisesti tutkittavasta materiaalista. Tällöin kaikilla populaation osanäytteillä on yhtä suuri todennäköisyys tulla valituksi kokoomanäytteeseen. Systemaattisen näytteenoton näyte taas koostuu yksittäisistä näytteistä, jotka on
otettu kokonaismateriaalista säännöllisesti ajan, määrän tai tilavuuden suhteen.
Systemaattisessakin näytteenotossa ensimmäinen näyte otetaan aina satunnaisesti. Näytteenottoväliä valittaessa tulee varoa, ettei näytteenottoväli ole
sama kuin materiaalista määritettävien ominaisuuksien luonnollinen vaihteluväli. Muutamista virhelähteistään huolimatta systemaattinen näytteenotto on
suositeltavampi kuin satunnainen näytteenotto hallintansa yksinkertaisuuden
vuoksi.
Tutkimuksissa tulisi kiinnittää huomiota tutkittavan näytteen edustavuuteen eli
näytteenoton luotettavuuteen. Näytteiden edustavuuteen vaikuttavia seikkoja
ovat mm. näytteenottotapa, näytekoko, osanäytteiden määrä ja näytteenoton
ajallinen jakautuminen. Näytteenottosuunnitelma laaditaan tutkittavan materiaalin ominaisuuksien ja näytteenoton tavoitteiden pohjalta tapauskohtaisesti
(ks. EN 14899).
Näytteenottoon kuuluu seuraavia vaiheita:
1. Näytteenoton tavoitteen määrittely ja tausta
2. Taustatiedon hankinta (syntytapa, määrä, ominaisuudet jne)
3. Tutkittavat ominaisuudet (esim. kemialliset, fysikaaliset, biologiset)
4. Näytteenottopaikan valinta (esim. putoava virta, kasa)
5. Näytteenottostrategia (näytteenottotapa, näytteiden lukumäärä, osanäytteiden koko, näytteiden esikäsittelytapa)
6. Näytteenottosuunnitelman laadinta
7. Varsinaisen näytteenoton suoritus ja näytteenottoraportin laadinta
8. Näytteiden esikäsittely ja kuljetus laboratorioon
Näytteenottoon osallistuvat usein seuraavat tahot (suluissa tehtävät):
•
•
•
•
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Eri osapuolille tulee suoda mahdollisuus vaikuttaa ja tarvittaessa osallistua
näytteenottosuunnitelman laadintaan (esim. vastaanottavan osapuoli, viranomainen). Ideaalitilanteessa yksi taho vastaa koko tutkimusprosesseista
(näytteenotosta tulosten arviointiin). Näin harvoin on tilanne kuitenkaan käytännön syistä.
Näytteenottajan tulee toimia kirjallisen näytteenottosuunnitelman mukaisesti.
Jätenäytteenotossa on erikoispiirteinä mm.:
•
•
•
•

näytteenottotilanteet usein kertaluontoisia (pienet jäte-erät, pilaantunut
maamassa)
tarvittava tarkkuus riippuu näytteenoton tavoitteesta (esim. perusmäärittely vs. laadunvalvonta)
tutkittavat parametrit asettavat omat vaatimuksensa (liukoisuustutkimukset, materiaalin ikääntyminen, hajoamisprosessit)
saatavilla vielä niukasti kokemusta ja kirjallista aineistoa

2.4 Työturvallisuus
Merkittävimpiä mittausten onnistumisen edellytyksiä on asianmukaisesti hoidettu työturvallisuus.
Työturvallisuuden tulee täyttää kaikki lain säätämät ehdot. Erityisesti näytteenottopaikan valinnassa tulee ensisijaisesti huomioida työturvallisuus. Esimerkkejä huomioonotettavista työturvallisuusasioista on esitetty mm. maaperänäytteenotossa.

3 Näytteenottimet/ Erikoislaitteistot
Näytteenotto suoritetaan tavallisesti mahdollisimman lähellä tutkittavan materiaalin tuotanto- tai sijaintipaikkaa. Näytteet voidaan ottaa:
•
•
•
•
•

pysäytetyltä hihnakuljettimelta
liikkuvan hihnakuljettimen koko poikkileikkaukselta
liikkuvan hihnakuljettimen poikkileikkauksen osasta
vapaasti putoavasta materiaalista
stationääristi (tynnyri, säiliö, vaunu)

Näytteenotto pysäytetyltä hihnakuljettimelta on edellä mainituista menetelmistä luotettavin. Toiseksi luotettavimpana menetelmänä pidetään näytteenottoa
vapaasti putoavasta materiaalista. Huomattavaa on, ettei näytteenottoa keosta tai kasasta ei voimakkaan lajiutumisen vuoksi tulisi käyttää. Esimerkkejä
näytteenottimista on esitetty teknisessä raportissa CEN/TR 15310-2.
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Pysäytetyltä hihnakuljettimelta näytteet voidaan ottaa suhteellisen yksinkertaisesti rajaamalla täydellinen tasapaksu poikkileikkaus materiaalivirrasta ja siirtämällä se harjalla tai kauhalla näytteenkeräimeen. Sen sijaan liikkuvalta hihnakuljettimelta näytteenotto on jo huomattavasti vaativampaa. Teoreettisesti
edustava näyte saadaan, kun ohjataan näytteenkeräin hihnan nopeudella vinottain materiaalivirtaa vastaan. Tämä ei yleensä ole käytännössä mahdollista
ja vaatii erikoislaitteiston asentamista, joten liikkuvalta hihnakuljettimelta näytteet tulisikin ottaa kohdassa, jossa materiaali on vapaassa putoamisliikkeessä. Tällöin manuaalisessa näytteenotossa voidaan käyttää näytteenkeräintä,
joka kuljetetaan vertikaalisesti, tasaisella nopeudella putoavan materiaalivirran läpi. Materiaalin voidaan antaa pudota myös suoraan näytteenkeräimeen
tai -jakajaan. Kummassakin tapauksessa on varmistuttava siitä, että näytteenkeräimen aukko on oikein muotoiltu ja riittävän suuri isoimmillekin rakeille
(esimerkiksi näytteenottoastiana käytetty muovisen sangon leveys tulee olla
putoamisaukon leveyden suuruinen ja astian syvyys on silloin riittävä, kun materiaali pudottaessaan astiaan ei kimpoile pois). Lisäksi on pyrittävä estämään
hienojakoisimman aineksen pölyäminen.
Rautatievaunussa tai kuljetussäiliössä oleva materiaali on kuljetuksen aiheuttaman tärinän ja lastauksen vuoksi yleensä voimakkaasti lajiutunutta, joten
luotettava stationäärinen näytteenotto on vaikeaa. Usein näytteet kuitenkin
joudutaan ottamaan tällaisista kohteista, jolloin tulee käyttää putkimaista näytteenotinta. Näytteenottimen sisähalkaisija on vähintään 2,5 kertaa materiaalin
suurin raekoko, kuitenkin vähintään 25 mm. Suuria, yli 25 mm:n, partikkeleja
sisältävien materiaalien näytteenotto suoritetaan kauhalla tai poralla, joiden
aukko on myös vähintään 2,5 kertaa suurin raekoko. Näytteet otetaan tilavuussuhteessa jakamalla säiliössä olevan materiaalin pinta ruutuihin ja ottamalla näyte ainakin kahdeksasta eri ruudusta.
Vaikka näytteenottoa kasasta tulisi välttää, joudutaan sitä usein käyttämään
varsinkin täyttömaa- ja kaatopaikkatutkimuksissa. Lajiutuminen kasassa tapahtuu siten, että isommat partikkelit jäävät kasan päälle ja pienemmät kerääntyvät keskelle. Tämän vuoksi tulisi ottaa useita osanäytteitä esimerkiksi
pyörökuormaajalla kasan eri puolilta. Osanäytteistä kootaan sitten uusi kasa,
jota edelleen jaetaan. Jos näytteet otetaan suoraan kasasta, jaetaan kasa
ruutuihin. Valituista ruuduista otetaan sitten tarvittavat näytteet putkimaisella
näytteenottimella tai ruuvikeräimellä. Näytteenottolinjaston rakenne riippuu
täysin siitä, mitataanko kaasumaisia komponentteja jatkuvatoimisesti vai kertaluonteisesti tai onko kyseessä hiukkasmittaus. Yksityiskohtaiset ohjeet näytteenottolinjan rakenteesta löytyvät vastaavista EN-standardeista.
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4 Käytettävät laadunvarmistustoimenpiteet ja jäljitettävyys
Näytteenoton laadunvarmistus perustuu useaan osatekijään.
Laatuasiat ovat tärkeitä näytteenotossa kuten myös muissa tutkimusvaiheissa. Tärkeät laatunäkökohdat näytteenotossa ovat
•
•
•

laatutavoitteiden sopiminen eri osapuolten välillä (esim. viranomainen,
jätteentuottaja kontra jätteen vastaanottaja)
näytteenottotapahtuman suunnittelu asiantuntevilla tahoilla
pätevän henkilön valinta näytteenottajaksi.

Näytteenottovaatimuksia tulee myös suhtauttaa tutkimuksen tarkoitukseen.
Erityisesti jätteen tutkimuksessa ei ole monesta syystä mahdollista tehdä hyvin seikkaperäisiä näytteenottosuunnitelmia. Hyvin heterogeenisen jätevirran
näytteenotossa täytyy usein rajata näytteiden koko ja osanäytteiden lukumäärä sekä käytännön syistä ja kustannusten takia, varsinkin jos karkeat tiedot jäteominaisuuksista on hyväksyttävissä käsittelyn arvioinnissa. Näytteenotosta
tulisi myös muistaa työturvallisuus erityisesti jos näytteet otetaan manuaalisesti (esim. näytteenotto putoavasta virrasta voi olla vaarallista jos liukuhihnan nopeus on korkea).
Tyypillisiä virheitä näytteenotossa ovat:
•
•
•
•
•
•
•

näytekoko liian pieni (näytteet eivät ole edustavia, näytekoko määräytyy jätteen maksimiraekoon että heterogeenisuuden perusteella)
osanäytteiden lukumäärä liian pieni (näytteenotossa ei saada selville
jätteiden laatuvaihtelu)
väärä näytteenottotapa (esim. näytteenottimen aukko liian pieni edustavan näytteen ottamiseksi)
näytteenottovälineiden puutteellinen huolto (esim. näytteen likaantuminen)
näytteenottoastioiden väärä valinta (esim. haihdunta, sorptio)
näytteen säilytystapa aiheuttaa ei-toivottuja muutoksia (esim. sulfidien
hapettuminen)
näytteen väärä esikäsittelymenetelmä (esim. jako, kuivaus)

Lähtökohtaisesti tulisi näytteenotossa käyttää ensisijaisesti standardoituja
menetelmiä, joita on saatavilla kattavasti. Näytteenoton luotettavuuden varmistamiseksi voidaan haluttaessa käyttää menetelmäkohtaisia akkreditointeja
tai näytteenottajille suunnattua henkilösertifiointia. Lähtökohtana on yleensä,
että näytteenottajalla on vähintään näytteenottoon soveltuva laadunhallintajärjestelmä.
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Euroopassa on viime aikoina kiinnitetty huomiota näytteenoton laatuun ja
käynnistetty keskustelua tärkeistä näkökohdista (esim. näytemäärä) ja kehitystarpeista. Tässä on erityisen tärkeänä pidetty materiaalikohtaisten standardien kehitystä (sekä niiden mukana käytännön ohjeet) ja validointitapahtumien
(”kokeellisen näytteenottotapahtuman järjestäminen standardin mukaisesti”)
järjestäminen.

5 Näytteenoton epävarmuuden määrittäminen
Jätenäytteenotossa keskeisimpiä epävarmuustekijöitä (virhelähteitä) ovat kohteen heterogeenisuus, näytteenottotekniikan valinta, näytteiden esikäsittely
sekä näytteiden säilyvyys. Näytteenoton epävarmuutta voidaan arvioida oppaan liitteessä 1 kuvatuilla eri laadunvarmistus- tai laaduntarkkailutoimenpiteillä (esim. toistettu näytteenotto ja jaettu näyte) käyttäen hyväksi eri
oppaissa kuvattuja arviointimenettelyjä (Nordtest 2007, Eurachem 2007).

6 Näytteenoton dokumentointi
Näytteenottosuunnitelmassa tulee olla ohjeistus näytteenottotapahtuman dokumentoinnista (ks. oppaan kohta 5.6). Erityisen tärkeä jätteen näytteenotossa on kuvata prosessiolosuhteet (esim. raaka-aineet) tai tilanne näytteenottotapahtumassa ja tarkistaa työturvallisuusseikat.
Esimerkkejä dokumentoitavista vaiheista ja havainnoista:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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näytteenottopaikka (esim. hihnakuljetin) ja ajankohta
näytemateriaali (sekä sen kuvaus esim. raekoko, kosteus)
näytemäärä
näytteenottotapa
mahdolliset poikkeamat näytteenottosuunnitelmaan
havainnot näytteenoton aikana
näytteen esikäsittelytapa (esim. jako kentällä)
näytteen varastointitapa ennen toimittamista tutkimuslaboratorioon sekä näytteen kuljetustapa tutkimuslaboratorioon
näytteenottaja
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Liite 8 Päästömittaukset
Tuula Pellikka, Teknologian tutkimuskeskus VTT

1 Johdanto
Tämä liite käsittelee ekstraktiivisiin eli näytettä ottaviin päästömittausmenetelmiin liittyvää näytteenottoa. Tällaiset mittaukset voidaan jaotella seuraavasti:
•
•

kertaluonteiseen näytteenottoon perustuvat menetelmät (kaasuvirran
nopeuden mittaukset, hiukkasmittaukset, märkäkemialliset mittaukset,
adsorbentit, näytteenotot näytepusseihin…)
jatkuvatoimiseen mittaukseen perustuvat menetelmät

Päästömittauksia tehdään hyvin erilaisista prosesseista ja pitoisuuksista ja
usean eri tavoitteen takia, syynä voi olla esimerkiksi:
•
•
•
•

puhdistinlaitteiden takuumittaukset
viranomaisten määräämät mittaukset
prosessin optimointi
tutkimus

Näytteenotolla on merkittävä vaikutus päästömittaustuloksiin ja niiden oikeellisuuteen (laatuun). Tärkeintä on varmistaa, että näyte otetaan edustavasti ja
näyte saadaan vietyä muuttumattomana näytettä analysoivaan kokonaisuuteen (suodattimeen/analysaattoriin/adsorbenttiin/kemialliseen liuokseen tms).
Tavoitteena on siis se, että näyte kuvaa mahdollisimman hyvin mitattavan
prosessin päästöä sen toimiessa määrätyllä tavalla.
Päästömittauksissa näytteenottoa ei voida erottaa omaksi, akkreditoitavaksi
kokonaisuudeksi, sillä päästömittaajan on tunnettava näytteenoton lisäksi koko mittaustapahtuma ja -ketju alkaen mittausten tavoitteista, mitattavan prosessin ymmärtämisestä ja näytteenotosta aina tulosten laskentaan. Vain näin
voidaan taata mittausten luotettavuus.
Päästömittauksia tehdään usein erittäin vaativissa olosuhteissa, joissa muun
muassa kylmyys, kuumuus, pölyisyys, valaistus aiheuttavat mittaustyölle merkittäviä haasteita, eikä mittausta aina saada tehtyä standardien vaatimalla tavalla. Näiden olosuhteiden haittavaikutusten minimointi on tärkeää sekä näytteenoton luotettavuuden että myös työturvallisuuden suhteen. Näytteenottajan
tulee lisäksi pystyä arvioimaan miten näytteenotto on voinut vaikuttaa tulok-
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seen. Edustavan päästönäytteen ottaminen vaatii siis näytteenoton lisäksi
päästömittausprosessin kokonaisuuden hallintaa.

2 Huomioitavaa ennen näytteenottoa
Päästömittaajan on selvitettävä ennen mittauksia yhdessä asiakkaan kanssa,
mitkä ovat mittauksen tarpeet huomioiden mittausten taustalla mahdollisesti
olevat lainsäädännölliset tai ympäristöluvan asettamat vaatimukset. EU:n yhteisölainsäädännössä on tullut voimaan (6.1.2011) teollisuuspäästödirektiivi
(75/2010/EU), joka sisältää vaatimukset suurille polttolaitoksille (large combustion plants) sekä jätteenpolttolaitoksille. Jäsenmaiden tuli siirtää direktiivi
kansalliseen lainsäädäntöön viimeistään 7.1.2013. Direktiivi sisältää vaatimukset muun muassa päästömittauksille ja niiden laadulle. Direktiivin nämä
osat on saatettu kansalliseen lainsäädäntöön Suomessa valtioneuvoston asetuksina N:o 151/2013 (jätteenpoltto) sekä N:o 96/2013 (suuret polttolaitokset).
Yllä mainitussa direktiivissä mainitaan muun muassa, että jatkuvatoimisten
päästömittalaitteiden
vertailumittauksissa
käytettävien
päästömittausmenetelmien tulee ensisijaisesti olla joko eurooppalaisen standardisointijärjestön CEN tai kansainvälisen standardisointijärjestön ISO:n laatimia menetelmiä. Jos ko. menetelmiä ei ole olemassa, mittaaja voi käyttää kansallisia
standardimenetelmiä tai menetelmiä, joiden tulosten on osoitettu olevan tieteellisesti yhtä luotettavalla tasolla.
CEN on laatinut useita päästömittausstandardeja, joista ensimmäiset tehtiin jo
1990-luvulla. Osassa näistä standardeista on kuvattu yksityiskohtaisesti myös
näytteenottoon liittyviä seikkoja, kaikissa ei.
EN 15259- standardissa ”Measurement strategy, measurement planning, reporting and design of measurement sites” kerrotaan päästömittauksiin valmistautumisesta, mittaussuunnitelman laatimisesta, mittauspaikkojen vaatimuksista sekä myös päästömittausten raportoinnista.
Tämän liitteen teksti pohjautuu suurelta osin edellä mainittuun standardiin,
VTT:n vuonna 2008 laatimaan oppaaseen ”Ohjeistus päästömittauspaikalle ja
mittausyhteille asetettavista vaatimuksista” ja tekniseen spesifikaatioon
CEN/TS 15675.
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2.1 Näytteenottotavan valinta ja mittaussuunnitelma
Näytteenottotavan valintaan vaikuttaa muun muassa se, mikä on tutkittavan
prosessin luonne. Myös mittaajan käytössä olevat menetelmät ja resurssit
vaikuttavat, mutta ne eivät saa vaarantaa tuloksen edustavuutta ja oikeellisuutta.
Jos tutkittava prosessi on tasainen, saadaan myös kertaluonteisilla menetelmillä muodostettua edustava kuva mitattavien komponenttien keskimääräisistä pitoisuuksista. Sen sijaan, mikäli prosessi on vaihteleva tai kyseessä on
panosprosessi, on suositeltavaa käyttää jatkuvatoimisia mittausmenetelmiä,
mikäli niitä on olemassa/käytettävissä tutkittaville komponenteille. Näin saadaan reaaliaikaista tietoa pitoisuuksien vaihtelusta.
Päästömittaajan tulee selvittää ennen näytteenottoa prosessi- ja operointiolosuhteet, jotta hän voi valita edustavan näytteenottotavan ja -hetken.
Päästömittaaja laatii ennen mittauksia mittaussuunnitelman, jossa otetaan
kantaa mm. seuraaviin seikkoihin:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mittausten tarkoitus
minkälaisista prosessin vaiheista päästömittaukset tehdään (mikä
kuorma, mitkä tehot jne)
mittausten aikataulutus
mittaustasot ja yhteet
mitä laitosdataa mittausten aikana tulee kerätä
mittauksiin osallistuvat henkilöt
mitä tarkoitukseen sopivia mittausmenetelmiä käytetään
alustava raportointisuunnitelma
muut mahdolliset vaatimukset

Tämän jälkeen mittaaja laatii näytteenottostrategian, jonka tarkoituksena on
taata edustava näytteenotto. Siinä määritetään, miten mittaukset tulee tehdä
eli otetaan kantaa, tehdäänkö mittaukset verkkomittauksena vai tehdäänkö
näytteenotto yksittäisestä, edustavasta pisteestä. Näytteenottotavan valinta
riippuu mitattavasta komponentista sekä kaasun homogeenisuudesta.
Vaihtoehtoina on:
•
•
•
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•

näytteenotto verkkomittauksena ja samanaikaisesti yhden pisteen näytteenotto ajallisen ja paikallisen vaihtelun selvittämiseksi (nopeus ja pitoisuudet)

Tässä vaiheessa pohditaan myös mittauksiin soveltuva näytteenoton kesto
sekä näytteiden lukumäärä.
Kaasuvirran nopeuden määritys
Kaasuvirran nopeus mitataan aina verkkomittauksena. Tarkoituksena on määrittää kaasun tilavuusvirta ja sen vaihtelut mittaustasossa kanavassa. Kaasuvirran nopeuden tulosta hyödynnetään pitoisuusmittausten isokineettisyyden
hallinnassa. Näytteenotto on tehtävä isokineettisesti kaikissa sellaisissa mittauksissa, joissa hiukkaset ja niihin sitoutuneet komponentit otetaan huomioon (esim. hiukkasmittaus, raskasmetalli/PCDD/F-mittaus).
Nopeusmittausten tekeminen vaatii kaasumatriisin analysointia (paineet, lämpötila, kaasukomponentit).
Päästömittausten nopeuden määrittämiseksi tarvittava laskenta on esitetty
muun muassa VTT:n julkaisussa ”Päästömittausten käsikirja, Osa 1, Päästömittausten perusteet”.
Nopeusmittauksen erityisongelmia aiheutuu muun muassa virtausnopeuden
syklisyydestä ja pyörteisyydestä. Näissä tapauksissa voi kaasuvirran mittaustuloksen validoinnissa käyttää hyväksi prosessidatan perusteella laskettua
kaasumäärää.
Yhteenvetona voidaan sanoa, että validi päästömittausten näytteenotto vaatii
aina kanavan mittaustason nopeusjakautuman määrittämisen.
Hiukkasten kertanäytteenotto
Hiukkasnäytteenotto tehdään pääsääntöisesti aina verkkomittauksena läpi
kanavan. Poikkeuksena ovat halkaisijaltaan pienet kanavat, joista voidaan
näyte ottaa yhdestä pisteestä kanavan keskeltä.
Hiukkasnäytteenotolle on esitetty kriteerit standardissa EN-SFS 13284-1.
Kaasujen kertanäytteenotto
Näytteenottotason kaasuvirtauksen homogeenisuus tarkistetaan verkkomittauksen avulla. Tähän tarkastukseen on esitetty tarkemmat ohjeet standardissa
EN 15259.

84(93)

Opas akkreditointivaatimusten soveltamiseksi ympäristönäytteenotossa

Liite 8

Päästömittaukset

Opas 2/2014
1.10.2014

Mikäli edellä mainitussa tarkastuksessa todetaan, että kaasuvirtaus on homogeeninen, voidaan kaasunäyte ottaa yhdestä näytteenottopisteestä. Jos kaasupitoisuudet eivät ole homogeenisia, täytyy kaasunäyte kerätä verkkomittauksena useasta näytteenottopisteestä periaatteessa hiukkasmittauksen
mukaisesti.

2.2 Mittauspaikka, - taso ja -yhteet
Päästömittausten näytteenotossa on huomioitava, että mittauspaikka ja – taso
mittausyhteineen valitaan standardin EN 15259 kriteerien mukaisesti. Tavoitteena on saada mitattua näyte mahdollisimman homogeenisesta kaasumatriisista mittaustasosta. Esimerkiksi hiukkasmittausstandardissa EN-SFS 132841 esitetään kriteerejä virtausprofiilille.
Jos mittaustason olosuhteet eivät täytä vaadittuja kriteerejä, eikä toista mittauspaikkaa ole käytettävissä, on mahdollista parantaa näytteenoton edustavuutta lisäämällä mittaustason näytteenottopisteitä.
Jos mittaustason virtausolosuhteet eivät kuitenkaan täytä kaikilta osiltaan sille
asetettuja vaatimuksia ja mittaukset on joka tapauksessa tehtävä, tulisi päästömittaajan raportissaan arvioida, onko kaasuvirtauksen olosuhteilla ollut vaikutusta mittaustulosten luotettavuuteen.

2.3 Työturvallisuus
Merkittävimpiä päästömittausten onnistumisen edellytyksiä on asianmukaisesti hoidettu työturvallisuus. Työturvallisuuslaki (738/2002) määrittelee työturvallisuuteen liittyvät vastuut ja velvollisuudet. Työturvallisuuden tulee täyttää
kaikki edellä mainitun ja mahdollisten muiden voimassa olevien työturvallisuuslakien ja -säännösten ehdot.
Sisäpiipuissa ja muuallakin, missä on tarpeellista, tulee olla turvalliset välineet
piipusta poistumiseksi kaikille piipussa työskenteleville. Joissain paikoissa tulee olla muun muussa paineilmahengitys-varusteita, joiden avulla on mahdollista päästä paikalta pois, jos ympäröivä ilma on hengityskelvotonta.
Turvavälineiden käyttöä on harjoiteltava niin hyvin, että hätätilanteessa niitä
osataan myös käyttää. Päästömittauspaikalla tulee olla kirjalliset ohjeet, kuinka tulee toimia hätätilanteessa.
Mittauspaikka tulee myös varustaa tarvittaessa asianmukaisin hälyttimin. Yleisimmin hälytystarve aiheutuu hiilimonoksidivaarasta. Myös monet muut savukaasukomponentit ovat hengenvaarallisia ja niistä aiheutuva terveysriski on
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huomioitava, minkä takia mittaajien on usein käytettävä henkilökohtaisia hälyttimiä.
Päästömittauksiin ryhdyttäessä voidaan tarvittaessa tehdä riskianalyysi, jos sitä ei ole ennen kohteessa tehty. Tällöin mittaajien edustaja kartoittaa yhdessä
laitoksen edustajan kanssa etukäteen työturvallisuusriskit ja siitä saadun analyysin perustella tehdään riskejä vähentäviä toimenpiteitä. Päästömittaajien
vastaavan työnjohtajan tulee käydä aina läpi yhdessä laitoksen edustajan
kanssa mittauspaikkaan liittyvät työturvallisuusasiat ja – käytännöt sekä toimet mahdollisessa hätätilanteessa.

3 Näytteenottimet
Näytteenottolinjaston rakenne riippuu siitä, mitataanko kaasumaisia komponentteja jatkuvatoimisesti vai kertaluonteisesti tai onko kyseessä hiukkasmittaus tai nopeuden mittaus. Yksityiskohtaiset ohjeet näytteenottolinjan rakenteesta löytyvät vastaavista EN-standardeista.

4 Käytettävät laadunvarmistustoimenpiteet ja jäljitettävyys
Näytteenoton laadunvarmistus perustuu useaan osatekijään. Akkreditoidussa
mittausmenetelmässä näytteenottoon käytetään vain jäljitetysti kalibroituja
mittalaitteita. Tällöin mittalaitteista johtuva systemaattinen virhe on minimoitavissa. Päästömittauslaboratorion tulee osallistua myös riittävän usein vertailumittauksiin, koska vertailumittausten avulla voidaan arvioida omien mittausten laatua ja saada selville mahdollisia virheitä/puutteita mittausketjussa.
Päästömittaajien kokemusperäinen tieto on erittäin tärkeää arvioitaessa näytteenotossa mahdollisesti tapahtuvien häiriöiden vaikutusta mittaustulokseen.
Näytteenoton edustavuutta ja onnistumista voidaan arvioida laitoksen prosessiparametrien avulla. Mittaaja voi esimerkiksi määrittää laskennallisesti prosessiparametrien avulla virtausnopeuden ja verrata saatua lukemaa mitattuun
arvoon tai mitattaessa palamisprosessia voidaan tarkistaa mitattuja happi/hiilidioksidituloksia palamiskolmion avulla. Mittaajan tulee kerätä mittausten
aikana mahdollisimman paljon prosessitietoa talteen, jotta sitä voidaan käyttää hyväksi tulosten verifiomisessa.
Mittaustuloksia voidaan verrata aikaisempiin tuloksiin, jos niitä on kyseisestä
kohteesta olemassa. Mittaajan tulee itse kyetä arvioimaan, onko näytteenotto
onnistunut eli ovatko edustavalle ja luotettavalle näytteenotolle asetetut kriteerit täyttyneet. Prosessiolosuhteiden ja mittaustapahtuman vaikutus näyt-
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teenoton epävarmuuteen on arvioitava tapauskohtaisesti erikseen. Mittauksissa pyritään toimimaan siten, etteivät mittausympäristön olosuhteet vaikuta
näytteenoton epävarmuuteen.

5 Näytteenoton epävarmuuden määrittäminen
Standardeissa SFS-EN ISO 14956 sekä SFS-EN ISO 20988 esitetään yleisellä tasolla ohjeistusta siihen, kuinka päästömittausten epävarmuus voidaan
määrittää. Tärkeintä on, että mittaaja on pystynyt identifioimaan omaan mittausmenetelmäänsä ja mittaustapahtumaansa liittyvät epävarmuustekijät ja niiden vaikutuksen mittausten epävarmuuteen mahdollisimman luotettavasti;
näytteenotto on vain yksi mittausten kokonaisepävarmuuteen vaikuttavista tekijöistä.

6 Näytteenoton dokumentointi
Päästömittaajan tulee kirjata kenttälomakkeisiin mittausten aikana ylös vähintään seuraavat asiakohdat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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päivämäärä ja aika
mittauslaboratorion nimi
mitattava kohde
yksilöity kuvaus mittauspaikasta ja mitattavasta prosessista (prosessidata)
mittauspaikan ympäristöolosuhteet
tiedot kanavan koosta ja muodosta ja mittaustason sijainnista mittauspisteineen
mittauksissa käytetyt mittalaitteet (mukaan esim. sarjanumero, jotta laite on identifioitavissa helposti jälkikäteen)
kaikki näytteenottoon vaikuttavat tekijät (esim. linjan tiiveystestit, häiriöt
jne.)
mittauksissa käytetyt kalibrointikaasut (pitoisuudet ja niiden tarkkuus)
kalibrointitulokset ennen ja jälkeen mittauksen (nolla- ja span-tulokset)
näytteenottoon liittyvät parametrit (kaasukellon lukemat, liuostilavuudet
jne)
kaikki päästölaskentaan tarvittavat mittauskomponentit
toteamus näytteenoton onnistumisesta
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Liite 9 Näytteenotto ilmasta: ilman laatu
Ulla Makkonen, Ilmatieteen laitos

1 Johdanto
Ulkoilman laskeuma-, hiukkas- ja kaasunäytteiden avulla tutkitaan ilmakehästä maaperään ja vesistöihin tulevien haitallisten aineiden kuormitusta. Sulfaatin, ammoniumin ja nitraatin avulla selvitetään erityisesti happamoitavaa
kuormitusta. Hengitettävissä hiukkasissa olevat raskasmetallit ja PAHyhdisteet ovat terveydelle haitallisia ja niitä on mitattava EU-direktiivin edellyttämillä kaupunki- ja tausta-asemilla. Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet
ovat Suomen kaupunkialueilla usein kohonneet keväisin katupölyn vuoksi.
Raskasmetallipitoisuudet puolestaan ovat korkeimmillaan kaivos- ja tehdasalueiden ympäristöissä.

2 Huomioitavaa ennen näytteenottoa
Yhdyskuntailman PM10-fraktion lyijypitoisuudelle on säädetty raja-arvo ilmanlaatuasetuksessa (VNA 38/2011). Lisäksi Euroopan Unionin neljäs tytärdirektiivi (2004/107/EY) velvoittaa EU:n jäsenmaat mittaamaan ulkoilman raskasmetallien (arseeni, kadmium ja nikkeli) ja polysyklisten aromaattisten
hiilivetyjen (PAH-yhdisteet) pitoisuuksia hiukkasten PM10-fraktiosta ja laskeumasta sekä lisäksi elohopeaa ilmasta ja laskeumasta. Arseenin, kadmiumin, nikkelin sekä bentso[a]pyreenin (PAH-yhdisteiden merkkiaine) pitoisuuksille PM10-fraktiossa on määritetty direktiivissä tavoitearvot ja
arviointikynnykset. Direktiivi on tarkoitettu vähentämään ihmisten terveyteen
ja ympäristöön kohdistuvia haitallisia vaikutuksia. Lisäksi CAFE-direktiivi edellyttää mittaamaan PM2.5-hiukkasten massaa ja kemiallista koostumusta. Euroopan Unionin antama direktiivi ulkoilmassa olevan bentseenin pitoisuuksista
edellyttää bentseenipitoisuuksien seurantaa.
Näytteenotossa huomioidaan toimeksiantajan työturvallisuusohjeita.

3 Näytteenottimet/ Erikoislaitteistot
Laskeuma
Laskeuman keräys ja analysointi voidaan tehdä EMEP-Manuaalin (EMEP,
2001) tai seuraavien standardien mukaiseksi: Raskasmetallilaskeuma (EN
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15841:2009), elohopealaskeuma (EN 15853:2010), PAH-laskeuma (EN
15980:2011).
Laskeumanäyte kerätään avoimeen keruuastiaan käyttäen esim. vuorokauden, viikon tai kuukauden keruuaikaa. Kokonaislaskeumanäyte koostuu sekä
märkälaskeumasta (vesi- ja lumisade) että kuivalaskeumasta eli hiukkasista ja
kaasuista. Laskeumanäytteen keräyspaikan ympärillä ei saa olla häiritseviä
esteitä, kuten rakennuksia tai puita eikä ylimääräisiä kontaminaatiolähteitä.
Keräin ei myöskään saa olla täysin alttiina kovalle tuulelle. Keräimen suuosa
on vaakasuorassa 1,8 ± 0,2 m korkeudella maan pinnasta (EMEP, 2001). Keräimen materiaali on valittava siten, että se on tarpeeksi vahvaa ja säilyttää
muotonsa eikä reagoi laskeumasta mitattavien komponenttien kanssa. Epäorgaanisten ionien ja raskasmetallien määritystä varten astian materiaalina
voidaan käyttää esim. tiheää polyeteeniä tai teflonia. Elohopean keräyksessä
voidaan käyttää teflonia tai borosilikaattilasia.
PAH-laskeuma kerätään joko standardin EN 15980:2011 mukaisesti lasikeräimeen (teflonkeräin vaihtoehtona) tai XAD- tai polyuretaanimuovi (PUF)adsorbenttiin. Keruuseen käytetään suppiloita, joiden sisäpinta on päällystetty
teflonilla. Suppilon kaulaosassa oleva adsorbentti kerää sadevedessä olevat
PAH-yhdisteet, mutta läpäisee sadeveden alla olevaan pulloon. Läpi mennyt
vesi punnitaan keräyksen lopuksi. Kerätyt adsorbentit pakataan muovipussiin
ja alumiinifolioon ja lähetetään laboratorioon analysoitavaksi.

Kuva 1. Suomessa ilmanlaadun mittausasemilla käytössä olevat laskeumakeräimet (valmistaja NILU - Norsk institutt for luftforskning). Kesällä pääionien ja
raskasmetallien keräykseen käytetään näytteen haihtumisen estämiseksi eril-
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listä pullo- ja suppilo-osaa, joiden välissä on suodatinosa (vasemmalla). Talvella käytettävä astia on tasapohjainen lieriö, jonka sisähalkaisija on 20 ± 0,5
cm (oikealla).
Keräin vaihdetaan sovittuna ajankohtana esim. joka kuukauden ensimmäinen
päivä klo 8. Vaihdon yhteydessä on varottava koskemasta keräimen sisäpintaan. Keräimen kylkeen merkitään näytteenottopaikka ja –aika. Tarvittaessa
laskeumanäyte sulatetaan puhtaassa tilassa (kansi päällä). Kerätty näyte
punnitaan.
Tavallinen raskasmetallinäyte kestävöidään typpihapolla. Elohopeanäyte kestävöidään väkevällä suolahapolla, jotta kerätty elohopea saadaan pysymään
liuoksessa. Näytepullot ja näytteen tiedot lähetetään laboratorioon mahdollisimman nopeasti. Mikäli näyte joutuu odottamaan, sitä säilytetään viileässä.
Hiukkaset ja kaasut
Hiukkasten massa määritetään joko punnitsemalla suodattimelle kerätty hiukkasnäyte (prEN12341) tai käyttäen hiukkasmonitoreja. Kemiallista analyysiä
varten hiukkaset kerätään yleensä suodattimelle. Mikäli halutaan kerätä tietyn
kokoluokan hiukkasia (esim. PM10, PM2.5) käytetään suodattimen edessä esierottimena esim. impaktoria. Tunnettu ilmamäärä vedetään erottimen ja suodattimen läpi määrätyllä virtausnopeudella esim. vuorokauden ajan. Hiukkaskeräimen ilmavirtaus on tarkistettava säännöllisesti ja kalibroitava aina
tarvittaessa. Lisäksi on tarkistettava, ettei näytteenottolinjoissa ole vuotoja tai
tukoksia. Näytteenottolinjat ja impaktorit on puhdistettava tarvittaessa.
Kerätyt suodatinnäytteet uutetaan ja analysoidaan laboratoriossa. Suodattimelle (esim. teflon) kerätyistä hiukkasnäytteistä voidaan määrittää kationit ja
anionit (vesiuutto ja ionikromatografinen analyysi), raskasmetallit (mikroaaltouunihajotus typpihapolla ja analysointi ICP-MS- tai AAS-laitteistolla) tai polysykliset aromaattiset hiilivedyt eli PAH-yhdisteet (esim. Soxhlet-uutto dikloorimetaaniin tai muuhun sopivaan liuottimeen, uutteen puhdistus
kiinteäfaasiuutolla ja GC-MS tai HPLC_FLD analyysi). PAH-yhdisteiden keräys ja analysointi voidaan tehdä standardien SFS-EN 15549:2008 ja ISO
12884:2000 mukaisesti. Orgaanisen ja epäorgaanisen hiilen (EC/OC) sekä
orgaanisten happojen määrityksessä käytetään kvartsisuodattimia.
Aromaattiset hiilivedyt (SFS-EN 14662-1-5:2005) kerätään kokoilmanäytteinä
teräspulloihin tai adsorbenttiin. Näyte voidaan kerätä adsorbentille joko aktiivisesti (pumppaamalla tietty ilmamäärä) tai passiivisesti diffuusiokeräimillä,
minkä jälkeen hiilivedyt vapautetaan termisesti, konsentroidaan kylmäloukkuun ja analysoidaan GC-MS –laitteistolla.
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Kuva 2. PM10- ja PM2.5 impaktorit.

4 Käytettävät laadunvarmistustoimenpiteet ja jäljitettävyys
Laskeuman keräys ja analysointi voidaan tehdä EMEP-Manuaalin (EMEP,
2001) tai seuraavien standardien mukaiseksi: Raskasmetallilaskeuma (EN
15841:2009), elohopealaskeuma (EN 15853:2010), PAH-laskeuma (EN
15980:2011).Laskeuman keräys- ja säilytysastiat pestään ja huuhdellaan huolellisesti (loppuhuuhtelut erityispuhtaalla vedellä). Kesällä keräyspullo huuhdellaan esim. etanolilla kasvustojen estämiseksi. Raskasmetalleja ja elohopeaa kerättäessä välineet on happopestävä. Käytettävien keräinten puhtaus ja
pesuprosessin riittävyys varmistetaan blank-testein.
Hiukkasten ja kaasujen keräyksessä jokaisen suodatinerän mukana kuljetetaan nollasuodattimia, jotka analysoidaan yhdessä kerättyjen suodattimien
kanssa.
Ennen käyttöä kvartsisuodattimia paistetaan usean tunnin ajan n. 500 –
800°C:ssa, jotta suodattimessa olevat orgaaniset yhdisteet saadaan haihtumaan, ennen suodattimien käyttöä keräykseen.
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5 Näytteenoton epävarmuuden määrittäminen
Laskeuman näytteenoton epävarmuuteen vaikuttaa mm. kerätyn näytteen
määrä, näytteen ja siitä määritettävien yhdisteiden haihtuminen sekä keräimestä ja näytteen käsittelystä aiheutuva kontaminaatio.
Hiukkasten ja kaasujen näytteenoton mittausepävarmuuteen vaikuttaa virtausmittauksen epätarkkuus, suodatinmateriaalin puhtaus ja tasalaatuisuus
sekä mahdollinen kontaminaatio näytteen käsittelyn, postituksen ja keruun aikana sekä joissain tapauksissa keruuhäviö suodattimelta (esim NH4CO3:n
haihtuminen).
Mittausepävarmuutta laskettaessa on otettava huomioon näytteenkeruun ja –
käsittelyn aiheuttama epävarmuus sekä analytiikan. EU-direktiivien nimeämissä EN-standardeissa on annettu ohjeet ja esimerkkejä mittausepävarmuuksien laskemiseksi.

6 Näytteenoton dokumentointi
Laskeuman keruuseen liittyvät tiedot kirjataan huolellisesti: näytteenottopaikka, näytteenkeruun aloitus- ja lopetusaika, näytteen paino, vaihtaja ja mahdolliset huomautukset. Keruuseen mahdollisesti vaikuttaneet häiriöt (esim. näytettä läikkyy vahingossa maahan) ja mahdolliset kontaminaatiolähteet (esim.
siitepöly, maanmuokkaus) kirjataan huolellisesti.
Hiukkasten ja kaasujen keräyksestä dokumentoidaan aloitus- ja lopetusaika,
imetty ilmamäärä, käytetty virtausnopeus, näytteen vaihtaja ja keräykseen
mahdollisesti vaikuttaneet häiriöt ja huomiot.
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