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TIIVISTELMÄ 

Tämä työ on tehty UPM-Kymmene Oyj Kajaanin paperitehtaan toimeksiannosta. 
Työn tarkoituksena oli määrittää jätevesien päästömittausten kokonaismittaus-
epävarmuus uutta ympäristölupaa varten. Saatu mittausepävarmuus huomioidaan 
verrattaessa mittaustuloksia ympäristöluvassa määriteltyihin päästöjen raja-
arvoihin.  
 
Työn teoriaosuudessa käsiteltiin Kajaanin paperitehtaan jätevesien syntyä ja 
puhdistusprosessia, jätevesien ympäristövaikutuksia, käytettyjä analyysi-
menetelmiä sekä mittausepävarmuuden laskentaa. 
 
Kokonaismittausepävarmuus selvitettiin jokeen menevälle puhdistetulle jätevedelle 
käytössä olevien CODCr- ja kokonaisfosforimääritysten osalta. Kokonais-
mittausepävarmuudessa huomioitiin satunnaisvirheen, systemaattisen virheen ja 
näytteenoton aiheuttama epävarmuus. Myös virtaamamittauksen epävarmuus 
selvitettiin, jotta tulokset voidaan ilmoittaa yksittäisten mittaustulosten (mg/l) 
ohella myös kuukausikeskiarvoina (kg/d). Varsinainen mittausepävarmuuslaskenta 
perustui tilastollisiin menetelmiin.  
 
CODCr:n laajennetuksi kokonaismittausepävarmuudeksi saatiin ± 11 % ja 
kokonaisfosforin laajennetuksi kokonaismittausepävarmuudeksi ± 9 %. Mikäli 
olosuhteet muuttuvat, tulee mittausepävarmuus selvittää uudestaan. 
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ABSTRACT 

This work has been done from the assignment of UPM-Kymmene Oyj paper mill 
of Kajaani. The purpose of the work was to determine the total uncertainty of 
measurement of the discharge measurings of waste waters for a new environmental 
licence. Attention is paid to the received uncertainty of measurement emissions to 
the limit values when comparing measurement results with the ones that have been 
defined in the environmental licence. 
 
The theory part of the work handled the formation and cleaning process of the 
waste waters of the paper mill of Kajaani, the environmental effects of the waste 
waters, the analysis methods used and the calculation of the uncertainty of 
measurement. 
 
The total uncertainty of measurement was determined in regard to the purified 
waste water flowing in to the river. This was done using the existing methods to 
determine CODCr and the total phosphorus determination. In the total uncertainty of 
measurement attention was paid to the uncertainties caused by random error, 
systematic error and sampling. Also the uncertainty of the discharge measurement 
was analysed so that the results can be announced in addition to individual 
measurement results (mg/l) also as monthly averages (kg/d). The counting of 
uncertainty of measurement itself was based on statistical methods. 
 
As the extended total uncertainty of measurement for CODCr was obtained ± 11 % 
and for the extended total uncertainty of measurement of the total concentration of 
phosphorus ± 9 %. If the conditions change, the uncertainty of measurement has to 
be clarified again. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 ALKUSANAT 

Olen opiskelluissani suorittanut kemiantekniikan kurssien ohella myös 

paperitekniikan opintoja. Toiveenani oli, että saisin opinnäytetyöaiheen 

paperiteollisuudesta. Opinnäytetyötäni edelsi kolmen kuukauden kesätyö Kajaanin 

UPM-Kymmene Oyj:n laboratoriossa. Työtehtäviini kuuluivat paperitehtaan 

jätevesimääritykset, joista oli suuri apu opinnäytetyötäni aloittaessani. 

 

Opinnäytetyön aloitin syyskuussa kesätöiden päätyttyä. Syys- ja lokakuun tein 

tarvittavia mittauksia Kajaanin laboratoriossa samalla, kun etsin tietoa aiheesta ja 

kirjoitin teoriaosuutta. Tampereelta käsin saatoin opinnäytetyöni valmiiksi asti. 

 

Aiheen saamisesta erityiskiitos kuuluu Kajaanin UPM:n laboratoriomestari Kirsi 

Mikkoselle. Suuret kiitokset myös laboratorion henkilökunnalle kärsivällisyydestä 

ja neuvoista mittauksien aikana. Kiitokset työni valvojalle UPM Kajaanin 

ympäristöpäällikkö Kati Ruohomäelle ja Tampereen ammattikorkeakoulun lehtori 

Torolf Öhmanille kullanarvoisista neuvoista opinnäytetyöni aikana. Kiitos on 

osoitettu myös kaikille muille henkilöille, jotka ovat työn jossain vaiheessa 

vastanneet kysymyksiini tai auttaneet muuten opinnäytetyöni eteenpäin viemisessä. 

 

Tampereella joulukuussa 2007 

 

 

Elina Eklund
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MÄÄRITELMÄT 

 COD: Chemical oxygen demand, veden kemiallista hapenkulutusta kuvaava suure. 

 
Homogeenisuus: Näytteen koostumuksen samankaltaisuus.  

 
Kokoomanäyte: Ajan tai virtaaman suhteen otettujen pienten näyte-erien 

muodostama näyte. 

 
Kontaminaatio: Aiheutuu, kun vierasta materiaalia joutuu käsittelyn yhteydessä 

näytteeseen. 

 
Kontrollinäytemääritykset: Usein standardiliuoksen avulla tehtäviä laadun-

valvontaan liittyviä raportoitavia tunnettujen näytteiden analyysejä. 

 
 Korjauskerroin: Luku, jolla mittaustulos kerrotaan systemaattisen virheen 

 poistamiseksi tuloksesta. /33, s. 9./ 

 
Kuormitus: Päästön suuruus aikayksikköä kohden (esim. kg/d), joka voidaan 

laskea tunnetun pitoisuuden ja tilavuusvirran avulla.  

 
Laajennettu epävarmuus, U: Tavallisin mittausepävarmuuden ilmoitusmuoto. 

Saadaan, kun saatu kokonaisepävarmuus kerrotaan kattavuuskertoimella, k. 

 
 Mittauksen toistuvuus: Saman mittaussuureen peräkkäisten mittaustulosten 

 yhtäpitävyys, kun mittaukset suoritetaan samoissa olosuhteissa. /33, s. 7./ 

 
 Mittauksen uusittavuus: Saman mittaussuureen mittaustulosten yhtäpitävyys, kun 

 mittaukset suoritetaan muuttuneissa olosuhteissa. /33, s. 7./ 

 
 Mittausepävarmuus: Mittaustulokseen liittyvä parametri, joka kuvaa 

 mittaussuureen arvojen oletettua vaihtelua. /33, s. 8./ 

 
Määritysraja: Näytteen pitoisuustaso, johon asti pitoisuudet voidaan määrittää 

hyväksyttävällä ja luotettavalla tarkkuudella. /6, s. 17./ 

 
 Nollanäyte: Menetelmän tarkistusnäyte, joka tavallisesti on vesi. 
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 Nollavesi: Paperitehtaan kiertovesi. 

 
Pitoisuusmittaus: Pitoisuuden tarkkailusuure, joka yleensä ilmoitetaan 

milligrammoina litraa kohti (mg/l). 

 
Rinnakkaisnäyte: Samasta laboratorionäytteestä valmistettu rinnakkainen 

analyysinäyte, joita voi olla yksi tai useampia.  

 
 Referenssinäyte: Tunnettu näyte, johon analysoitavaa näytettä verrataan.  

 
 Satunnaisvirhe: Mittaustulos miinus sellainen keskiarvo, jossa keskiarvo 

 saataisiin mittaamalla sama mittaussuure äärettömän monta kertaa toistuvuuden 

 mahdollistavissa olosuhteissa. /33, s. 8./ 

 
 Sokea näyte: Rinnakkaisnäyte kontaminaatioiden eliminoimiseksi. 

 
 Systemaattinen virhe: Keskiarvon ja mittaussuureen tosiarvon erotus, missä 

 keskiarvo saataisiin suorittamalla ääretön määrä saman mittaussuureen mittauksia 

 toistuvuuden mahdollistavissa olosuhteissa. /33, s. 8./  

 
 SC-aikakauslehtipaperi: Superkalanteroitu päällystämätön aikakausilehtipaperi.  

 
Validointi: Menetelmän luotettavuuden ja oikeellisuuden toteamista, minkä avulla 

varmistetaan, että menetelmä täyttää käyttötarkoituksen asettamat vaatimukset.  

 
Valvontakortti: Laadunohjauksen apuväline. Usein tietokanta, johon 

laadunohjausarvot merkitään ja jossa niitä verrataan määritettyihin 

valvontarajoihin. /41, s. 33./  

 
 Välppä: Suodatin, joka estää liian isojen kappaleiden pääsyn puhdistusprosessiin. 

 
Yhdistetty standardiepävarmuus eli kokonaisepävarmuus, uc: Saadaan 

yhdistämällä yksittäiset mittausepävarmuuskomponentit. 
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1     JOHDANTO 

1.1 UPM-Kymmene Oyj, Kajaani  
 

UPM-Kymmene Oyj (jatkossa tässä työssä käytetään nimitystä UPM) on 

suomalainen maailmanlaajuisesti toimiva metsäteollisuusyhtiö. UPM muodostui 

vuonna 1995 Kymmene Oy:n ja Repola Oy:n sekä sen tytäryhtiön Yhtyneet 

Paperitehtaat Oy:n fuusioituessa. Yrityksen päätuotteita ovat painopaperit, 

erikoispaperit, jalosteet ja puutuotteet. UPM:llä on vahva asema kaikilla 

päämarkkinoillaan. Yrityksellä on 62 tuotantolaitosta 14 eri maassa ja sen 

palveluksessa työskentelee tällä hetkellä noin 28 000 työntekijää 

maailmanlaajuisesti. Tärkeimmät markkina-alueet ovat Euroopassa. 

Myyntiverkosto kattaa koko maailman. UPM:n liikevaihto vuonna 2006 oli noin 10 

miljardia euroa. UPM:n osake on listattu sekä Helsingin että New Yorkin 

pörsseissä. /42; 45./ 

 

Kajaanin Puutavara Osakeyhtiö perustettiin jo vuonna 1907. Nykyään Kajaanin 

tehdas on osa UPM-konsernia, jonka varsinainen toiminta aloitettiin vuonna 1996. 

Kajaanin paperitehdas sijaitsee Tihisenniemen teollisuusalueella Kajaanissa. 

Kajaanin tehtaalla on puunkäsittely, puuhiomo, painehiomo, kaksi 

kuumahiertämöä, biologinen puhdistamo, vesilaitos ja kolme paperikonetta 

jälkikäsittelyineen, pakkaamo sekä paperivarasto. /42./ 

 

Kajaanin paperitehdas kuuluu UPM-konsernin sanomalehtipaperitoimialaan. 

Paperikoneilla valmistetaan sanomalehtipaperia, erikoissanomalehtipaperia ja 

erikoisvaaleaa SC-aikakausilehtipaperia. Paperikoneiden yhteenlaskettu 

tuotantokapasiteetti on 640 000 tonnia/vuosi, josta vientiin menee 85 %. Kajaanin 

tehtaalla paperi valmistetaan mekaanisesta massasta, jonka pääraaka-aineina 

käytetään hioketta ja hierrettä. Näiden valmistamiseen tarvitaan kuusipuuta noin 

1,5 miljoonaa kuutiota vuodessa. Tehtaalla työskentelee noin 600 henkilöä. /42./ 
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Kajaanin paperitehtaalle on myönnetty useita erilaisia sertifikaatteja: 

  ISO 9001 -laatujärjestelmäsertifikaatti (myöntämisvuosi 1995),  

  ISO 14001 -ympäristösertifikaatti (1998),  

OHSAS 18001 -sertifikaatti työterveys- ja turvallisuusasioiden 

hoidosta (2001),  

  EMAS -ympäristöjärjestelmä ja -raportti (2002),  

  SMS 1003-1 -sertifikaatti puun alkuperäketjusta (2003),  

  PEFC -merkin käyttöoikeus (2003),  

Yhtiön metsät on sertifioitu FFCS:n mukaisesti (2000). /42./ 

 

 

1.2 Työn lähtökohdat 
 

Opinnäytetyö tehtiin UPM Kajaanin toimeksiannosta paperitehtaan laboratoriossa. 

Työn tavoitteena oli selvittää mittausepävarmuuden laskenta ja määrittää tämän 

pohjalta kokonaismittausepävarmuus jokeen menevälle vedelle sekä CODCr- että 

kokonaisfosforipitoisuuden osalta. Opinnäytetyön yhteydessä päivitettiin myös 

käytössä olevia laboratorion työohjeita. Työssä kuvataan käytetyt menetelmät ja 

mittausepävarmuuden laskenta. 

 

Kajaanin paperitehtaan tulee uuden ympäristöluvan mukaan määrittää 

mittausepävarmuutta kuvaava luku (esimerkiksi ± X %) lupaehtoa koskevien 

määritysmenetelmien osalta. Viranomaisille ilmoitettujen päästömittausten 

epävarmuus tulee selvittää koko ketjun osalta. Tämä käsittää epävarmuuden 

selvittämisen näytteenoton, analyysivaiheen ja virtaamamittauksen kohdalta. 

 

 

2 KAJAANIN PAPERITEHTAAN JÄTEVEDET 

2.1   Kajaanin tehtaan biologinen jätevedenpuhdistamo  
  

Paperiteollisuuden jätevedet sisältävät puun ainesosasten (ligniini, tärkkelys, 

alkoholit) lisäksi erilaisia kemikaaleja ja prosessin apuaineita /40/. Biologisen 
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puhdistamon tarkoituksena on vähentää ympäristökuormitusta poistamalla veteen 

liuennut ympäristölle haitallinen aines tai muuttamalla se vähemmän haitalliseen 

muotoon /9/. Aktiivilietelaitos vaatii jatkuvaa seurantaa, jotta varmistetaan 

puhdistusprosessin tehokas toiminta ja näin vähennetään tehtaan toiminnasta 

ympäristölle aiheutuvia haittoja /31, s. 1/.  

 

Kajaanin tehtaan biologinen jätevedenpuhdistamo (liite 1) on mitoitettu 

puhdistamaan 24 000 m3 jätevettä vuorokaudessa. Tehtaalta tulee päivittäin 

kanaalivesinä noin 10 000 m3 puhdistettavaa vettä ja suunnilleen saman verran 

suodosvesiä. Kanaalivedet sisältävät paperikoneiden pesuvesiä ja suodosvesi 

koostuu paperikoneiden ylimääräisistä nollavesistä tai massanvalmistuksen 

jätevesistä. Lisäksi kuorimon kuorivedet kulkevat biologisen puhdistusprosessin 

kautta. /46./ 

 

Suodosvesistä poistetaan kiekkosuotimen avulla paperimassaa ja kuituja, minkä 

jälkeen vedet johdetaan jäähdytystornien kautta varo- ja tasausaltaaseen. 

Kanaalivedestä poistetaan ensin välpän avulla isot partikkelit, jonka jälkeen vedet 

ohjataan esiselkeyttimelle. Esiselkeyttimen tarkoituksena on helpottaa lietteen 

jatkokäsittelyä vähentämällä ilmastuksen kuormitusta /10, s. 4/. Esiselkeytetty vesi 

johdetaan niin ikään varo- ja tasausaltaaseen. Esiselkeyttimen pohjalle muodostuva 

primääriliete johdetaan lietesäiliöiden kautta suotonauhapuristimille, josta puriste 

menee tällä hetkellä suljettavan kaatopaikan maisemointiin. Kuorivedet kulkevat 

kuorivesiselkeyttimen kautta, jossa kiintoaine erotetaan lietesäiliö 2:een. 

Esiselkeytetty kuorivesi sekoittuu tasaus- ja varoaltaassa muihin puhdistettaviin 

jätevesiin. /46./  

 

Varo- ja tasausaltaassa on kelluvia pintailmastimia, joiden tarkoituksena on 

sekoittaa ja jäähdyttää jätevesiä sekä laskea COD-pitoisuutta. Varo- ja 

tasausaltaasta vedet johdetaan neutralointiin. Neutraloinnissa jätevesien pH-arvoa 

säädetään kalkin avulla biologisen puhdistusprosessin toiminnalle suotuisaksi. /46./ 

 

Jätevesien puhdistusprosessi aktiivilietelaitoksissa perustuu mikrobien (bakteerit, 

alkueläimet, madot) kykyyn syödä jätevesien sisältämiä ravinteita (typpi ja fosfori) 
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ja näin poistaa niitä. Ilmastusaltaan pohjassa on ilmastimia, joiden avulla pyritään 

pitämään liete hapellisissa olosuhteissa samalla, kun pyritään sekoittamaan jätevesi 

ja bioliete mahdollisimman hyvin keskenään. Jotta puhdistusprosessi toimisi 

tehokkaasti, täytyy eliöiden elinolojen olla optimaaliset. Ilmastusaltaan lämpötila ja 

pH on säädettävä bakteereille suotuisiksi. Eliöt tarvitsevat myös riittävästi happea 

ja oikeassa suhteessa ravinteita (BOD:N:P ≈ 100:4:1) elääkseen. Puhdistus-

prosessin aikana jätevesiin joudutaan lisäämään lisäravinteina typpeä ja fosforia. 

Tämä toteutetaan lisäämällä veteen ureaa (typpi) neutraloinnin jälkeen ja ennen 

ilmastusaltaita palautuslietteen mukana fosforihappoa. /9; 10, s. 6–7; 46./ 

 

Ilmastusaltaasta vesi johdetaan puhdistusprosessin viimeiseen vaiheeseen 

jälkiselkeyttimelle. Jälkiselkeyttimen tarkoituksena on erottaa liete ja käsitelty 

jätevesi toisistaan. Jälkiselkeytyksen aikana jätevedestä erotettu liete siirretään 

palautuslietteenä jälkiselkeyttimen pohjasta takaisin ilmastukseen, jotta 

lietepitoisuus ilmastuksessa pysyy tasapainossa. Jokeen menevä vesi koostuu 

jälkiselkeytetystä vedestä ja puhdasvesikanaalin vesistä. Nämä yhdistyvät 

tehdaskanaalissa ja päätyvät lopulta Settipadon näytteenottopaikan kautta 

Kajaaninjokeen. Puhdasvesikanaaliin johdettavat vedet ovat etupäässä 

jäähdytysvesiä, joita ei erikseen tarvitse puhdistaa. /10, s.7–9; 46./ 

 

 

2.2 Jätevesien ympäristövaikutukset  
 

Metsäteollisuuden jätevesipäästöt sisältävät paljon happea kuluttavia aineksia, 

joiden seurauksena vesistöjen happitilanne huononee. Päästöt sisältävät myös 

ravinteita, jotka puolestaan aiheuttavat vesistöjen rehevöitymistä. /40./ 

Metsäteollisuuden jätevedet vaikuttavat myös veden väriin, hajuun, makuun ja 

myrkyllisten aineiden määrään. Viimeisten vuosikymmenten aikana 

metsäteollisuuden aiheuttamat vesistökuormitukset ovat laskeneet runsaasti, vaikka 

tuotantomäärät ovat samanaikaisesti kasvaneet. /8, s. 1, 5–9./   

  

Vesistön happitilanteen huonontuessa myös vesistön tila huononee. Liian alhaisen 

happipitoisuuden seurauksena voi esiintyä varsinkin talvisin happikatoa, joka voi 
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aiheuttaa kalakuolemia. Rehevöityminen lisääntyy, sillä pohjalietteestä rautaan 

sitoutunutta fosforia pääsee vapautumaan happitilanteen huonontuessa. 

Anaerobinen eli hapettomissa oloissa tapahtuva hajoaminen lisääntyy, jonka 

seurauksena syntyy haisevia kaasuja. Bakteerit hajottavat veteen liuenneita 

orgaanisia aineita veteen liuenneen hapen avulla, minkä seurauksena 

happipitoisuus vähenee. /40./ 

 

Vesistöjen rehevöityminen näkyy vesistöjen kasvillisuuden ja kalakannan 

muutoksissa. Levän määrä lisääntyy samalla, kun niin sanottujen roskakalojen 

määrä kasvaa. Typpi ja fosfori ovat vesistöjen minimiravinteita, joiden pitoisuudet 

pyritään pitämään mahdollisimman alhaisella tasolla rehevöitymisen estämiseksi. 

/40./ 

 

Rehevöitymisen seurauksena lisääntynyt levätuotanto, ja ennen kaikkea tietyt 

levälajit, aiheuttavat haju- ja makuvirheitä vesistöön. Nämä makuvirheet siirtyvät 

helposti myös kaloihin.  Kalojen makuvirheitä aiheuttavat mm. pihkat, hartsihapot 

ja puuperäiset aineet, joista johtuu myös metsäteollisuuden jätevesien haju. Pieniä 

määriä myrkyllisiä aineita, kuten hartsihappoja, pääsee myös metsäteollisuuden 

jätevesien mukana vesistöihin. Näillä ei kuitenkaan ole pienen pitoisuutensa vuoksi 

suoranaista myrkkyvaikutusta. Jätevedet sisältävät myös hitaasti hajoavaa 

kiintoainetta, mikä samentaa vesistöjä. /8, s. 8–9./ 

 

 

2.3 Jätevesien tarkkailu 
 

Paperiteollisuuden jätevesiä mitataan päivittäin niin online-mittareilla kuin 

laboratorionäytteiden avulla. Jätevesien analysointi tehdään puhdistamon toimin-

nan seurannan tueksi sekä viranomaisten velvoitetarkkailua varten. /31, s. 1–2./ 

Kokonaisfosforille ja CODCr:lle on lupaehdossa määritetty enimmäispitoisuus, 

koska ne ovat merkittävimpiä vesistön kuormitukseen vaikuttavia tunnuslukuja. 

 

Jätevesipäästöjä valvotaan laboratoriossa itse tehtävän kuormitustarkkailun avulla. 

Viranomaiset seuraavat lisäksi vesistön tilaa ja valvovat kontrollinäytteiden avulla 
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itsetarkkailua. Paperitehtaan jätevesipäästöjen kuormitustarkkailu koskee 

lupaehdossa mainittujen CODCr- ja fosforikuormitusten lisäksi kiintoaine-, BOD7- 

ja typpikuormituksia.  

 

Vesiensuojelun tavoitteena on vähentää veden ominaiskäyttöä tuotettua 

paperitonnia kohti sekä vähentää jäteveden määrää ja vesistöjä kuormittavia 

ominaispäästöjä /35/. Nykyisen ympäristölupaehdon kuormitusrajat koskevat 

jokeen menevän puhdistetun jäteveden CODCr- ja kokonaisfosforimäärää. Kuvista 

1 ja 2 voidaan todeta, että Kajaanin paperitehtaan päästöt ovat alittaneet asetetut 

lupaehdot vuositasolla aina viimeisen kymmenen vuoden aikana tiukennetusta 

lupaehdosta huolimatta. Samalla voidaan todeta päästöjen alentuneen teknologian 

kehittyessä.  

 

Kemiallinen hapenkulutus, COD
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Kuva 1. CODCr-kuormitukset Kajaaninjokeen vuosina 1999–2006 /35./ 
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Kuva 2. Fosforikuormitukset Kajaaninjokeen vuosina 1999–2006 /35./ 
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2.4 Jokeen menevän veden näytteenotto 
 

Mittausepävarmuus haluttiin selvittää puhdistetulle jokeen laskettavalle jätevedelle. 

Jätevesinäyte otettiin Kajaaninjoen rannalta Settipadon näytteenottopaikalta, jonka 

kautta puhdistetut vedet lasketaan Kajaaninjokeen. Jatkuvatoimisilla mittareilla 

mitataan samassa paikassa myös jokeen menevän veden virtaamaa.  

 

Settipadon näytteenotto tapahtuu jääkaapilla varustetun Sigma 900 -näytteen-

ottimen avulla (kuva 3). Laite on suunniteltu sekä keräämään että säilyttämään 

näytteet asianmukaisissa olosuhteissa ennen analysointia. Näytteenotin 

ohjelmoidaan keräämään näytettä kahdeksaan eri 2,3 litran polyeteenipulloon, jotka 

on asennettu pullotelineeseen pidikkeen avulla. Näytteenotto voi tapahtua joko 

ajastetusti tai virtaamamäärään perustuen. Näytteenotto tapahtuu imuletkun avulla 

näytteenottimen alapuolella kulkevasta tehdaskanaalista. Näytteenottimessa on 

nestetunnistin, jolla varmistetaan tarkka, samana toistuva näytekoko, imuletkun 

huuhtelut sekä näytteenoton uusintayritykset. /34./ 

 

   
 Kuva 3. Jääkaapilla varustettu Sigma 900 -näytteenotin. 
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Settipadon näytteenottopaikan näytteitä, keräilynäyte ja keskinäyte, analysoidaan 

laboratoriossa kerran viikossa. Settipadon näytteenotin on ajastettu ottamaan 

keskiviikosta maanantaihin vuorokauden kokoomanäytteet omiin purkkeihin. 

Nämä näytteet kestävöidään rikkihapolla ja lopulta yhdistetään. Kuuden päivän 

kokoomanäytettä kutsutaan keräilynäytteeksi. Tiistaipäivän ajan näytteenotin ottaa 

kahteen eri purkkiin 30 minuutin välein 40 ml näytettä, virtausmäärästä tai 

virtaavan vesimäärän korkeudesta riippumatta. Niin kutsuttua keskinäytettä, joka 

on vuorokauden kokoomanäyte, ei kestävöidä, sillä se analysoidaan heti 

näytteenoton jälkeen. /46./ 

 

Samassa paikassa on myös virtausmittari, joka laskee jokeen menevän veden 

virtauksen. Kokonaisvirtaama ilmoitetaan kuutioina vuorokaudessa (m3/d). 

Kokonaisvirtaaman avulla tulokset voidaan muuttaa massayksiköiksi vuorokautta 

kohti (kg/d tai t/d). Lupaehdossa päästörajat on ilmoitettu muodossa 

massayksikkö/aikayksikkö. 

 

 

3 KÄYTETYT MENETELMÄT 

3.1   Kemiallinen hapenkulutus, CODCr

 

Jätevesien sisältämät orgaaniset aineet kuluttavat happea hajotessaan vesistössä. 

Hapenkulutus vesistössä voidaan jakaa kemialliseen hapenkulutukseen (COD) ja 

biologiseen hapenkulutukseen (BOD). /31, s. 3./ Tässä työssä hapenkulutus 

määritetään kemiallisen hapenkulutuksen avulla. 

  

Kemiallinen hapenkulutus kuvaa sitä määrää happea, joka kuluu veteen liuenneen 

ja hienojakoisen orgaanisen aineksen täydelliseen kemialliseen hajoamiseen. 

Kemiallinen hapenkulutus voidaan määrittää käyttämällä hapettimena joko 

kaliumdikromaattirikkihappoa (CODCr) tai kaliumpermanganaattirikkihappoa 

(CODMn) /8, s. 2/. Tässä työssä veden kemiallista hapenkulutusta määritettäessä 

hapettimena käytetään kaliumdikromaattirikkihappoa. CODCr-pitoisuus ilmoitetaan 

milligrammoina litraa kohti (mg/l). /43./ 
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Laboratorion työmenetelmä perustuu ISO 15705 -standardiin. Menetelmä on 

suljettu putkimenetelmä, joka soveltuu konsentraatioltaan pienempien kuin       

1000 mg/l jätevesien kemiallisen hapenkulutuksen määrittämiseen. Tarvittaessa 

näyte tulee laimentaa konsentraatioltaan sopivaksi. CODCr on kaliumdikromaatin 

kanssa ekvivalenttinen määrä happea, jonka näytteen sisältämä orgaaninen aines 

kuluttaa hajotessaan ja hapettuessaan tietyissä olosuhteissa (150 °C, 2 h) /4, s. 1–2/.  

 

 Näytettä keitetään suljetussa reaktioputkessa kaksi tuntia väkevän rikkihapon, 

 elohopeasulfaatin, hopeasulfaatin ja tunnetun kaliumdikromaattimäärän läsnä 

 ollessa. Näytteessä oleva hapettuva aine pelkistää osan dikromaatista, jolloin 

 jäljelle jäävä  dikromaattimäärä mitataan kolorimetrisesti. /4, s. 2./ 

  

Työn suoritus 

Näyte sekoitetaan huolellisesti ennen varsinaisen analysoinnin aloittamista, jotta 

näyte olisi mahdollisimman homogeenista. Käytetyt CODCr-reaktioputket sisältävät 

oikeassa suhteessa tarvittavat reagenssit. Valmiisiin CODCr-reaktioputkiin 

pipetoidaan 2 ml näytettä, jonka jälkeen putket suljetaan kierrekorkilla ja 

sekoitetaan huolellisesti sekoittajan avulla. Putket asetetaan 120 minuutiksi 150 

°C:seen polttokennostoon, jonka jälkeen putkien annetaan jäähtyä 

huoneenlämpöisiksi. Jäähtyneet putket sekoitetaan jälleen sekoittajan avulla ja 10 

minuuttia myöhemmin COD-pitoisuus voidaan mitata fotometrisesti COD-

fotometrilla (kuva 4). /43./   
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Kuva 4. COD-fotometri, sekoittaja, COD-reaktioputket 
 

Putki asetetaan mittauslaitteistoon siten, että valmisputken kirjainyhdistelmä on 

mittaajaa kohti. Näytteen CODCr-pitoisuus luetaan mittauslaitteiston näytöltä. 

Tulokset ilmoitetaan milligrammoina litraa kohti (mg/l). Näytteiden mahdollinen 

laimennos pitää huomioida tuloksia ilmoitettaessa. Analyysin suoritus on kuvattu 

yksityiskohtaisemmin työohjeessa (liite 2). /43./ 

 

 

3.2   Kokonaisfosfori 
 

Puusta peräisin oleva fosfori ja jäteveteen puhdistusprosessissa ravinteena lisätty 

fosforihappo rehevöittävät vesistöjä /40/. Veden sisältämän fosforipitoisuuden 

määrittäminen puhdistetuista jätevesistä on erittäin tärkeää myös puhdistamojen 

toiminnan tarkkailun kannalta.   

 

Veden kokonaisfosforipitoisuus määritetään suodattamattomasta tai kalvo-

suodattimen läpi suodatetusta näytteestä, liuennut fosfori, standardiin SFS 3026 

perustuvia laboratorion työohjeita (liite 3) noudattaen. Epäorgaaniset fosfaatti-

kompleksiyhdisteet ja orgaanisesti sitoutunut fosfori muutetaan ortofosfaatiksi 

peroksidisulfaattihajotuksella happamissa olosuhteissa, suljetussa, paineen 

alaisessa astiassa. Rikkihapon suhteen noin 0,2 mol/l liuoksessa ortofosfaatti 
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muodostaa molybdaatin ja kolmiarvoisen antimoni-ionin kanssa antimoni-12-

fosforimolybdeenihappoa, jonka askorbiinihappo pelkistää siniseksi kolloidiseksi 

kompleksiyhdisteeksi. Tämän absorbanssi mitataan 880 nm aallonpituudella ja se 

on verrannollinen ortofosfaattipitoisuuteen. /32, s. 1./ 

 

 Työn suoritus 

Näytteen homogenisoimiseksi se on sekoitettava huolellisesti ennen varsinaisen 

analyysin aloittamista. Jokaisen näytesarjan yhteydessä valmistetaan yksi 

nollanäyte. Nollanäytteenä käytetään tislattua vettä, jota käsitellään samalla tavalla 

kuin analysoitavia näytteitäkin. Hapetusta varten autoklaavipulloihin pipetoidaan 

25 ml näytettä. Jokaisesta näytteestä tehdään myös niin kutsuttu sokeanäyte 

näytteen sisältämien häiriötekijöiden poistamiseksi. Näytteisiin lisätään 0,25 ml 4 

M rikkihappoa näytteiden kestävöimiseksi ja 5,0 ml kaliumperoksidisulfaattiliuosta 

(kuva 5). Pullot suljetaan tiiviisti ja sekoitetaan, jonka jälkeen näytteitä hapetetaan 

35 minuuttia autoklaavissa (200 kPa paine ja lämpötila 120 °C). /44./ 

 

 
Kuva 5. Hapetuspullot valmiina autoklavointiin  

 

Autoklavoidut liuokset jäähdytetään huoneenlämpöisiksi ennen fosforipitoisuuden 

määritystä. Nollanäytteeseen ja varsinaisiin näytteisiin lisätään 1,0 ml 

askorbiinihappoliuosta ja sekoitetaan. 30 sekunnin kuluttua näytteisiin lisätään    

1,0 ml molybdaattireagenssiliuosta ja sekoitetaan jälleen. Sokeanäytteisiin lisätään 

2,0 ml korjausreagenssiliuosta. Liuokset muuttuvat lisäysten jälkeen sitä 
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sinisemmiksi, mitä suurempi fosforipitoisuus näytteessä on, kuten kuvasta 6 

voidaan todeta. /44./ 

 

 
Kuva 6. Nollanäyte (vas.), neljä tarkistusliuosta, viisi näytteen rinnakkaismääritystä 
sekä yksi sokea näyte reagenssilisäysten jälkeen   

 

Liuosten absorbanssi mitataan spektrofotometrillä 1 cm:n kyveteillä 880 nm:n 

aallonpituudella aikaisintaan 10 minuutin ja viimeistään 30 minuutin kuluttua 

reagenssien lisäämisestä. Nollanäytettä käytetään referenssinäytteenä. 

Spektrofotometri tulostaa mittaustulokset, joista kunkin näytteen kokonaisfosfori-

pitoisuus saadaan laskettua vähentämällä näytteen absorbanssista sokeanäytteen 

absorbanssiarvo. Jos näytteitä joudutaan laimentamaan, saatu tulos kerrotaan 

laimennuskertoimella. Tulokset ilmoitetaan milligrammoina litraa kohti (mg/l). 

Analyysin suoritus ja liuosten valmistus on kuvattu yksityiskohtaisemmin 

työohjeessa (liite 3). /44./ 

 

 

3.3   Virtaama 
 
 Tehdaskanaalin virtaama lasketaan venturivirtaamamittauksen avulla. Tämä 

 tilavuusvirta on puhtaiden jäähdytysvesien ja puhdistamolta tulevien jokeen 

 menevien vesien summa. Kokonaisvirtaama ilmoitetaan kuutioina vuorokaudessa 

 (m³/d). /46./ 

 

 Kajaanin tehtaan tehdaskanaalin venturivirtaamamittari on rakennettu 

 avokanavaan. Venturikanavaan on tehty kavennettu kohta seiniä muotoilemalla, 

 jotta on saatu aikaan virtauksen kuristuskohta. Mittaamalla tulopuolen 
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 pinnankorkeus, johon kuristuskohta vaikuttaa, voidaan laskea kanavassa kulkevan 

 nesteen virtaama matemaattisesti. /2, s. 124–126./ 

 

Pinnankorkeusmittaus kalibroidaan säännöllisin väliajoin ja tulokset kirjata 

tietojärjestelmään. Ympäristökeskuksen viranomaiset puolestaan tarkistavat 

virtaamamittauksen ajoittain siivikkomittauksen avulla. Siivikkomittauksessa 

virtaama lasketaan virtaavaan veteen upotetun siivikon pyörimisnopeuden ja virran 

poikkileikkauksen pinta-alan perusteella /5, s. 1/. 

 

Jokeen menevä jätevesivirtaus on kalibroitu myös akreditoidun Oy Indmeas Ab:n 

toimesta elokuussa 2006. Kalibrointi tapahtui radioaktiivisen merkkiainekokeen 

avulla. Virtauksen referenssiarvo määritettiin laimennusmenetelmällä standardiin 

ISO 9555-2 perustuen. Merkkiainetta, jonka konsentraatio tunnetaan, syötettiin 

tietyllä nopeudella kalibroitavaan virtaukseen. Sekoittuneesta virtauksesta 

määritettiin merkkiainekonsentraatio jatkuvan näytevirtauksen avulla. 

Kalibroinnissa on otettu huomioon venturikanava ja pinnankorkeusmittaus. 

Automaatiojärjestelmään on ohjelmoitu virtausarvon kalibrointitodistuksen tulosten 

mukainen vakiokorjauskerroin. /19./  

 

 

4     MITTAUSEPÄVARMUUS 

Mittauksen tarkoituksena on määrittää mitattavalle suureelle arvo /37/. Mittaustulos 

on kuitenkin merkityksetön ilman tietoa sen epävarmuudesta. Kaikki 

mittaustulokseen vaikuttavat tekijät pitää huomioida epävarmuuden suuruutta 

arvioitaessa. /38./ Mittausepävarmuus on satunnaisten ja systemaattisten virheiden 

summa. Satunnaista virhettä ei pystytä täysin poistamaan, mutta sen vaikutusta 

voidaan pienentää toistamalla mittaus riittävän monta kertaa. Systemaattiset 

virhelähteet voidaan paikallistaa kokeellisesti tai laskemalla tilastollisesti, jolloin 

ne voidaan poistaa tai niiden vaikutusta voidaan pienentää. /1, s. 148./ 

 

Mittausepävarmuus voidaan jakaa A-tyyppiin ja B-tyyppiin käytettyjen 

arviointimenetelmien mukaan. A-tyypin mittausepävarmuusarvio perustuu 

tilastollisiin menetelmiin, kun B-tyypin mittausepävarmuudesta puhuttaessa 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU                   TUTKINTOTYÖ                      22 (52)  
Kemiantekniikka 
Elina Eklund 
 
 

tulokset pohjautuvat muihin kuin tilastollisiin analyyseihin. /36, s. 19./ Sekä A- että 

B-tyypin epävarmuus mallinnetaan todennäköisyysjakaumien avulla, kun varianssi 

tai keskihajonta tunnetaan. A-tyypin mittausepävarmuusarviointia käytetään 

selvitettäessä satunnaisvirheiden vaikutusta mittausepävarmuuteen. A-tyypin 

epävarmuutta kuvataan estimoiduilla variansseilla. B-tyypin epävarmuus 

puolestaan aiheutuu muista virhelähteistä, jotka ovat tässä tapauksessa ulkoisia 

tekijöitä. B-tyypin mittausepävarmuusarvioinnissa arvioijan näkemys vaikuttaviin 

virhelähteisiin on suuri. /38./ Tässä työssä käsitellään A-tyypin epävarmuutta. 

 

Mittausepävarmuus on kvantitatiivinen arvio vaihteluvälistä, jonka sisällä 

todellisen mittaustuloksen tietyllä todennäköisyydellä uskotaan olevan. 

Mittaustulos on vain arvio mitattavasta kohteesta, koska mittaustulokseen sisältyy 

aina jonkin verran erilaisia häiriötekijöitä, jotka vaikuttavat tuloksen 

oikeellisuuteen. Tämän vuoksi mittausepävarmuuden ilmoittaminen mittaus-

tulosten yhteydessä on tärkeää. /1, s. 147; 36, s. 19./ 

 

Mittausepävarmuuteen vaikuttavat useat eri tekijät. Näitä tekijöitä ovat muun 

muassa ympäristö, näytteenotto, mittauslaitteisto, näytteen epähomogeenisuus, 

punnitus- tai laimennusvälineiden epävarmuus. Myös inhimilliset virheet kuten 

mittauksen suorittava henkilö, häiriöt mittaustilanteessa tai tulosten käsittelyssä, 

näytteensaastuminen näytteenoton tai näytteenvalmistuksen yhteydessä ja 

laitteiston kalibrointiin liittyvä epävarmuus vaikuttavat mittausepävarmuuteen. 

/14./ 

 

Mittausepävarmuutta arvioitaessa on hyvä selvittää, mistä työvaiheista määritys 

koostuu ja mitkä eri osatekijät aiheuttavat epävarmuutta määritykseen. 

Mittausepävarmuusarviosta voidaan jättää huomioimatta ne tekijät, joiden 

epävarmuus on huomattavasti pienempi kuin merkittävien virhelähteiden 

aiheuttama epävarmuus. Näytteenotto, näytteen käsittely ja näytteenanalysointi 

ovat tärkeimpiä epävarmuustekijöitä /37/. Kaikkien merkittävien tekijöiden 

epävarmuudet eli keskihajonnat tulee määrittää, jonka jälkeen ne yhdistetään. 

Matemaattisesti näiden tekijöiden varianssien summana saadaan analyysin 

kokonaisvarianssi, s2, yhtälöstä 1. /15./ 
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2

int
222

ianalysolyesikäsittetonäytteenot ssss ++=   (1) 

 

Mittausepävarmuutta laskettaessa kaikki yksittäiset epävarmuuskomponentit 

ilmoitetaan käytetystä määritysmenetelmästä riippumatta standardiepävarmuutena, 

u, joka kuvaa yksittäisen komponentin epävarmuutta keskihajontana ilmoitettuna. 

Kokonaisepävarmuus, uc, voidaan laskea kaavan 2 avulla, jossa yksittäiset 

standardiepävarmuuskomponentit on yhdistetty. /14./ 

 

   (2) 222 uuuu +++= 21 ... ic

  

Mittausepävarmuus ilmoitetaan tavallisesti laajennettuna epävarmuutena, U, jolloin 

epävarmuus voidaan ilmoittaa standardiepävarmuutta paremmalla luottamustasolla. 

Laajennettu epävarmuus kuvaa pitoisuusalueen, jolla tutkittavat pitoisuudet ovat 

tietyllä todennäköisyydellä /6, s. 33/. Laajennettu epävarmuus saadaan laskettua 

yhtälöstä 3, jossa kokonaisepävarmuus, uc, kerrotaan kattavuuskertoimella, k. /38./ 

 

    (3) cukU *=

 

 Tavallisesti tuloksia ilmoitettaessa käytetään kattavuuskerrointa k = 2, joka vastaa 

 likimain 95 %:n luottamustasoa. Tietyissä tapauksissa voidaan käyttää parempaa 

 luottamustasoa. /38./ 

 

Mittausepävarmuus antaa tietoa tulosten luotettavuuden arviointiin, tulosten ja 

menetelmien vertailuun, vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen, mittausprosessin 

mallintamiseen ja ymmärtämiseen sekä on apuna johtopäätöksiä tehtäessä /37/. 

Mittausepävarmuus tulee määrittää mittausmenetelmää käyttöönotettaessa, 

menetelmän muuttuessa, esimerkiksi mittalaitteen vaihtuessa tai menetelmän 

validoinnin yhteydessä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan mittaustuloksen 

yhteydessä tavallisesti prosenttiosuutena, muodossa y ± U %. 
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4.1   Satunnainen virhe 
 

Satunnaisvirheellä kuvataan sitä, kun samasta näytemateriaalista tehdyt 

toistomittaukset eivät anna identtisiä tuloksia, vaan poikkeavat toisistaan jonkin 

verran aiheuttaen tulosten hajontaa. Satunnaisvirhettä esiintyy kaikissa 

mittauksissa. Satunnaisvirhettä aiheuttavat kontrolloimattomat tekijät, kuten 

vaihtelut mittausolosuhteissa tai mittausta suorittavan henkilön työskentelytavoissa. 

Satunnaisvirheen vaikutusta voidaan pyrkiä pienentämään, huolellisen työskentelyn 

lisäksi, tekemällä useita rinnakkaisia mittauksia. Tällöin tulosten keskiarvo 

lähestyy oikeaa arvoa mittausten lukumäärän kasvaessa. Tuloksesta saadaan tällöin 

täsmällisempi. Satunnaisvirheen määrää arvioidaan toistamalla rinnakkais-

määrityksiä riittävän useasti. Satunnaisvirhe ilmoitetaan mittaustulosten 

keskihajontana. /6, s. 30–31; 17./  

 

 

4.1.1 Satunnaisvirheen arviointi  
 

Keskiarvo /18./ 

Satunnaisvirheen arvioimiseksi lasketaan aritmeettinen keskiarvo (yhtälö 4), joka 

on mittaustulosten summa jaettuna tulosten lukumäärällä.  

 

  
n

xxxx
n

x
x n

n

i
i ++++

==
∑

= ...3211   (4) 

 

                  = rajallisen tulosjoukon keskiarvo x

xi = yksittäinen havaintoarvo 

n = havaintojen lukumäärä.  

 

Otoksen keskihajonta /18./ 

Keskihajonta on tärkein ja yleisimmin käytetty hajontaluku tulosten tilastollisessa 

käsittelyssä, kuten mittausepävarmuutta arvioitaessa. Keskihajonnan yksikkö on 

sama kuin mittaustuloksilla, jolloin mittaustulosten hajonnan suuruusluokkaa 
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voidaan suoraan verrata mittaustuloksien arvoihin. Tulosjoukon eli otoksen 

keskihajonta, s, (yhtälö 5) kuvaa yksittäisen havaintoarvon keskimääräistä 

poikkeamaa havaintojen keskiarvosta ja rinnakkaistulosten satunnaisvirheiden 

suuruutta.  

 

1

)(
1

2

−

−
=

∑
=

n

xx
s

n

i
i

   (5) 

 

Jakaja (n-1) kuvaa vapausasteiden lukumäärää. Otoksen keskihajontaa laskettaessa 

vapausasteita on yksi vähemmän kuin havaintoja.  

 

Suhteellinen keskihajonta /18./ 

Suhteellinen keskihajonta, Sri(%), kuvaa keskihajonnan, s, prosenttiosuutta 

määritetystä keskiarvosta, x . Kun todellinen keskihajonta ja mitattu suure 

tunnetaan, käytetään niistä symboleja σ ja μ. Mittaustuloksien perusteella laskettu 

suhteellinen keskihajonta saadaan yhtälön 6 avulla. 

 

%100*(%)
x
sSri =    (6) 

  

Yhdistetty suhteellinen keskihajonta /30, s. 49./ 

Satunnaisvirheen osuus eli rinnakkaismääritysten yhdistetty suhteellinen 

keskihajonta, Sr(%), saadaan kaavan 7 avulla, kun suhteellinen keskihajonta on 

pitoisuudesta riippumaton. 

 

n

S
S

n

i
ri

r

2

1
(%)

(%)
∑

==    (7) 
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4.1.2 Grubbsin testi /3, s.77–78./ 
 

Mittaustuloksien muista selvästi poikkeavat arvot pyrittiin havaitsemaan ja 

poistamaan, koska ne eivät kuulu muiden mittaustuloksien muodostamaan 

jakaumaan. Jos nämä poikkeavat arvot jätettäisiin mukaan dataan, vääristyisivät 

laskutoimitusten tulokset, kuten keskiarvo ja keskihajonta. Poikkeavat arvot, jotka 

voidaan poistaa määrityssarjasta, löydetään Grubbsin testin avulla. Yhtälöön 8 

sijoitetaan mittaustulosten keskiarvo, x  , koko sarjan mittaustulosten keskihajonta, 

s, ja muista poikkeava mittaustulos, xpoikkeava, jonka epäillään olevan sarjan 

ulkopuolella. 

 

s

xx
G

poikkeava −
=     (8) 

  

Saatua G-arvoa verrataan liitteen 4 taulukoituihin Grubbsin testin kriittisiin 

arvoihin 95 %:n luottamustasolla. Jos laskettu G > Gkriittinen, jätetään kyseinen 

mittaustulos huomioimatta.  

 

 

4.2 Systemaattinen virhe 
 

Systemaattinen virhe on mittaustulosten keskiarvon ja mittavan suureen todellisen 

arvon ero, kun keskiarvo on määritetty pysyvissä olosuhteissa äärettömän monta 

kertaa. Systemaattinen virhe vaikuttaa kaikkiin tuloksiin samalla tavalla, joko 

pienentäen tai suurentaen tuloksia. Systemaattinen virhe voi olla kiinteä (näytteen 

pitoisuudesta riippumaton) tai suhteellinen (näytteen pitoisuudesta riippuva). 

Systemaattinen virhe voi aiheutua esimerkiksi virheellisestä kalibroinnista, 

näytteenotosta tai määritysmenetelmän häiriötekijästä. Systemaattista virhettä 

arvioitaessa voidaan käyttää apuna varmennettuja vertailuaineita, saantokokeita tai 

luotettavaa referenssimenetelmää. /17./ Systemaattinen virhe voidaan poistaa tai 

sitä voidaan pienentää, kun virhelähde on paikallistettu /1, s. 148/. Systemaattisen 

virheen merkitsevyyttä arvioidaan Studentin t-testin avulla.  

 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU                   TUTKINTOTYÖ                      27 (52)  
Kemiantekniikka 
Elina Eklund 
 
 
4.2.1 Systemaattisen virheen arviointi /20, s. 21, 43–44./ 
  

 Suhteellinen erotus 

 Systemaattisen virheen arvioimiseksi pitää selvittää mittaustuloksen, xi, ja 

 teoreettisen arvon, T, suhteellinen erotus, dri(%), kaavan 9 mukaisesti.  

 

   (9) %100*
)(

(%)
T

d
T

xi
ri

−
=

 

  

 Suhteellisten erotusten keskiarvo 

 Määritysten ja teoreettisen arvon suhteellisten erotusten keskiarvo, 

saadaan yhtälöllä 10, jossa laskettujen suhteellisten erotusten, dri(%), summa 

jaetaan mittaustulosten lukumäärällä, n. 

(%)rd

 

  
n

d
d

n

i
ri

r

∑
== 1

(%)
(%)    (10) 

   

Suhteellisten erotusten keskihajonta 

Määrityksien ja teoreettisen arvon suhteellisten erotusten keskihajonta, Sdr(%), joka 

on samalla systemaattisen virheen osuus, voidaan laskea sijoittamalla yhtälöön 11 

yhtälöillä 9 ja 10 saadut tulokset. 

 

[ ]
1

(%)(%)
(%) 1

2

−

−
=
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=

n
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n
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rri

dr   (11) 

 

 

4.2.2 Studentin t-testi  
 

Studentin t-jakaumaa voidaan soveltaa, kun halutaan tutkia pienten 

havaintomäärien avulla analyysin epävarmuutta. Studentin t-jakauma on 

symmetrinen origon suhteen ja sen muoto riippuu vapausasteiden eli havaintojen 
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lukumäärästä. Diagrammin muoto lähestyy normaalijakaumaa havaintomäärän 

kasvaessa. /16./ 

 

Studentin t-jakaumaan liittyvän Studentin t-testin avulla voidaan arvioida 

systemaattisen virheen merkitsevyyttä normaalijakautuneille tuloksille (dr(%):n 

poikkeama nollasta).  Studentin t-testin avulla voidaan laskea testisuure, t, joka 

tässä tapauksessa lasketaan yhtälön 12 mukaisesti. 

 

n
S

d
t

dr

r
*

(%)

0(%) −
=    (12) 

 

Laskettua t-arvoa verrataan liitteen 5 Studentin t-jakauman taulukkoarvoon t0,05,(n-1) 

(2-suuntainen testaus, 95 % todennäköisyys, vapausasteiden lukumäärä ν = n - 1), 

josta selviää systemaattisen virheen merkitsevyys. Jos yhtälön 12 avulla laskettu 

testisuure t < t0,05,(n-1), ei systemaattinen virhe ole merkitsevä. Näin epävarmuus-

komponentti voidaan jättää huomioimatta kokonaisepävarmuus-arviosta. /20,        

s. 22./ 

 

 

4.3 Näytteenottovirhe 
 

Näytteenotosta aiheutuva epävarmuus on yleensä yksi merkittävimpiä 

epävarmuustekijöitä, joten se tulee huomioida kokonaismittausepävarmuutta 

arvioitaessa. Näytteenottovirhe voi aiheutua kalibroimattomasta tai likaisesta 

näytteenottimesta, näytepurkkien likaisuudesta tai vääränlaisesta näytteen 

säilyttämisestä tai käsittelystä – ylipäätään näytteen kontaminaatiosta. 

Näytteenotossa esiintyvä virhe voi johtua myös jäteveden epähomogeenisuudesta, 

ajallisesta vaihtelusta tai analysointivirheestä. Näytteenottopaikka ja -tapa voivat 

myös aiheuttaa epävarmuutta. /37./ 

 

Jokeen menevän veden näytteenotto tapahtuu ajastetun näytteenottimen avulla, 

jolloin näytteenoton epävarmuuteen vaikuttaa ensisijaisesti näytteenottimesta 
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aiheutuva epävarmuus. Näytteenotossa tapahtuva virhe vaikuttaa määritettävän 

näytteen pitoisuuksiin.  

 

 

4.3.1 Näytteenottovirheen arviointi 
 

Näytteenotosta aiheutuvan epävarmuuden määrittäminen tapahtuu hierarkisen 

koejärjestelyn mukaisesti. Tällöin näyte jaetaan useaan osaan. Jokaisesta osasta 

tehdään kaksi rinnakkaismääritystä, joista jokainen mitataan kahdesti. /20, s. 16./  

 

Keskihajonta  

Kun kaikkien mittaustuloksien keskiarvo (yhtälö 4) tiedetään, saadaan yhtälön 13 

avulla laskettua koko analyysisarjan ja jokaisesta näytteestä määritetyn neljän 

mittaustuloksen keskihajonta, σ . /21, s.85/ 

 

n

xx
n

i
i∑

=

−
= 1

2)(
σ    (13) 

 

Tavallisesti otoksen keskihajontaa laskettaessa käytetään yhtälöä 5, jossa jakajana 

on n - 1. Tässä tapauksessa kuitenkin käytettiin normaalia keskihajonnan yhtälöä, 

koska mittaustuloksia, n, on vähän. Tällöin kekihajonnasta käytetään symbolia, σ.  

 

Jokaisen näytteen neljän mittaustuloksen keskihajontojen keskimääräinen 

keskihajonta lasketaan keskiarvon (yhtälö 4) avulla. Tämä ryhmien keskimääräinen 

keskihajonta kuvaa analyysivaiheen satunnaisvirheen osuutta. Näytteenottovirhe on 

niin ikään satunnaisvirhe. Määrityksen kaikki satunnaisvirheet saadaan 

yhdistämällä näytteenoton ja analyysivaiheen satunnaisvirheet. Kaikkien 

määrityksessä esiintyvien satunnaisvirheiden keskihajonta saadaan laskemalla 

keskihajonta kaikista mittaustuloksista. Yhtälön 14 mukaisesti keskihajonnat 

korotetaan toiseen potenssiin, jonka jälkeen yhtälöstä ratkaistaan 

näytteenottovirheen osuus. 
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skaikki satunnaisvirheet
2 = snäytteenotto

2
 + smuut satunnaisvirheet

2 (14) 

 

skaikki satunnaisvirheet = kaikkien mittaustulosten keskihajonta  

snäytteenotto= näytteenotosta aiheutunut satunnaisvirhe 

smuut satunnaisvirheet = näyteryhmien keskimääräinen keskihajonta 

 

Virheet voidaan ilmoittaa myös suhteellisina prosenttiosuuksina suhteellisen 

keskihajonnan (yhtälö 6) avulla. 

 

 

4.3.2 Näytteenottimen luotettavuuden arviointi /20, s. 44/ 
 

Näytteenottimen ottaman jätevesinäytteen ja samanaikaisesti otetun pistonäytteen 

mittaustuloksista laskettiin keskiarvot (yhtälö 4). Lisäksi kahden rinnakkais-

määrityksen keskihajonta, so, ratkaistiin yhtälöstä 15. Näytteenottimen 

luotettavuutta arvioitiin näiden tietojen pohjalta. 

  

Rinnakkaismääritysten keskihajonta 

 

  
n

xx
s

n

i
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−
=    (15) 

 

jossa xi1 ja xi2 ovat rinnakkaismääritysten tulokset ja n näyteparien lukumäärä.  

 

 

4.4 Uusittavuus 
 

Uusittavuus on mittausten välinen yhtäpitävyys, kun näytteet analysoidaan eri 

olosuhteissa. Näyte voidaan tällöin analysoida eri menetelmällä, eri mittalaitteella, 

eri henkilön toimesta tai eri laboratoriossa. Määrityksen uusittavuutta käytetään 

erityisesti laboratorioiden välisiin vertailuihin, joiden avulla saadaan selville 

menetelmän pätevyys ja mittaustulosten luotettavuus. Mittausepävarmuutta 
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arvioitaessa uusittavuustuloksia verrataan saatuun epävarmuusarvioon. /30, s. 40, 

50./ 

 

Suomen Ympäristökeskus (SYKE) velvoittaa itse kuormitustarkkailuaan tekeviä 

paperiteollisuuden laboratorioita osallistumaan järjestämiinsä vertailukokeisiin 

vuosittain. SYKE:n järjestämä vertailukoe on pätevyyskoe, jota kutsutaan myös 

interkalibroinniksi. Tällöin näytteet testataan laboratoriossa käytössä olevia 

testausmenetelmiä ja työohjeita noudattaen. /7, s. 1./  

 

Vertailukokeen näytteinä ovat synteettisesti valmistetut sekä massa- ja 

paperiteollisuuden jätevesistä suodatetut näytteet. Kunkin vertailukokeeseen 

osallistuvan laboratorion tuloksille lasketaan z-arvo yhtälön 16 avulla. Laboratorio 

pystyy tällä tavalla vertaamaan omien testausmenetelmiensä luotettavuutta muiden 

laboratorioiden saamiin tuloksiin. /7, s. 2, 4./  

 

  
s

XxZ −
=     (16) 

  

jossa (x – X) kertoo laboratorion poikkeaman vertailuarvosta, s on keskihajonta.  

  

Z-arvon katsotaan olevan  hyväksyttävä, jos |z| ≤ 2,  

   kyseenalainen, jos 2 < |z| < 3 ja   

   huono, jos |z| ≥ 3. /36, s. 48–49/  

  

 

5 TYÖN SUORITUS JA TULOSTEN TARKASTELU 
 

Opinnäytetyön käytännön osuuteen kuului myös laboratorion työohjeiden 

päivittäminen tässä työssä käytettyjen menetelmien osalta. Laboratorion työohjeita 

noudattaen tehtiin tarvittavia CODCr- ja kokonaisfosforimäärityksiä. Teoria-

osuudessa käsiteltyjen yhtälöiden mukaisesti laskettiin CODCr- ja kokonais-

fosforimäärityksien mittausepävarmuudet jokeen menevälle vedelle. 
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5.1   Työohjeiden päivitys 
 

Työohjeiden päivitys tehtiin veden kokonaisfosforipitoisuuden ja kemiallisen 

hapenkulutuksen (CODCr) työohjeille. Päivittämisen tarkoitus oli saattaa työohjeet 

vastaamaan standardiin perustuvia laboratorion käytössä olevia työmenetelmiä. 

Veden kemiallisen hapenkulutuksen työohje oli vanhentunut, sillä standardi oli 

vaihdettu SFS 5504:stä ISO 15705:2002:een. Lisäksi oli siirrytty käyttämään 

Machinery-Nagel Nanaocolor -laitetta. Työohjeiden tarkennukset koskivat 

esimerkiksi reagenssien valmistusta ja analyysin suoritusta. Tämän lisäksi ohjeisiin 

lisättiin muun muassa poikkeukset käytettyyn standardiin ja työturvallisuutta 

käsittelevä kappale. 

 

 Päivitystä tehtiin yhdessä laboratorion työntekijöiden kanssa. Menetelmä käytiin 

 työvaihe kerrallaan tarkasti läpi, jotta jokainen työvaihe saatiin ohjeisiin. Samalla 

 tarkistettiin menetelmässä käytettävien liuosten valmistus. Ohjeisiin vaihdettiin 

 viite voimassa oleviin standardeihin, joihin määritys perustuu.  

 

 

5.2 Satunnainen virhe 
 

Satunnaisvirhe arvioitiin jokeen menevän veden näytteenottopaikalta otetun 

puhdistetusta jätevedestä ja jäähdytysvedestä koostuvan keskinäytteen eli 

vuorokauden kokoomanäytteen avulla. Satunnaisvirhe arvioitiin viiden eri viikon 

jätevesinäytteen 10 rinnakkaismäärityksen perusteella. Määritykset tehtiin sekä 

CODCr- että kokonaisfosforimenetelmillä 12.9.–10.10.2007 välisenä aikana. 

  

 

5.2.1 CODCr:n satunnaisvirhe 
 

Kemiallista hapenkulutusta määritettäessä pitoisuudet eivät kovin paljon 

poikenneet toisistaan eri viikolla otettujen näytteiden kohdalla. Kuten taulukosta 1 

voidaan todeta, rinnakkaismittausten tuloksissa voidaan havaita hajontaa jokaisen 

näytesarjan sisällä. Muista poikkeavat pitoisuudet näytesarjan sisällä voivat johtua 
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näytteen pitoisuuden vaihtelusta, näytteen sisältämän kiintoaineen määrästä tai 

fotometrin näyttämästä. Muun muassa putken asennon vuoksi fotometrin näyttämä 

saattaa hieman vaihdella. Rinnakkaismittausten tuloksien erot voivat johtua myös 

analyysin eri vaiheista, kuten näytteen pipetoinnin epätarkkuudesta.  

 

Taulukko 1. CODCr:n mittaustulokset satunnaisvirhemäärityksessä 
 

 
 12.9 19.9 26.9 3.10 10.10
Mittaus 1 165 186 191 158 225
Mittaus 2 157 191 198 158 211
Mittaus 3 158 186 191 153 207
Mittaus 4 157 195 219 153 191
Mittaus 5 164 198 200 131 191
Mittaus 6 165 183 190 136 214
Mittaus 7 162 198 190 139 184
Mittaus 8 143 261 184 134 191
Mittaus 9 150 193 183 136 186
Mittaus 10 148 191 183 138 191
KESKIARVO 156,9 198,2 192,9 143,6 199,1
KESKIHAJONTA 7,67 22,64 10,84 10,6 13,98
Mittausten lkm 10 10 10 10 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mittaussarjoista poistettiin poikkeavat mittaustulokset Grubbsin testin avulla. 

Taulukossa 1 Grubbsin testin hylkäämät mittaustulokset on yliviivattu. 

Hyväksyttyjen mittaustulosten avulla on laskettu taulukkoon 2 CODCr-määrityksen 

satunnaisvirheen osuus, jonka suuruus on 5,40 %. 

  

Taulukko 2. CODCr-määrityksen satunnaisvirhe 

 12.9 19.9 26.9 3.10 10.10
KESKIARVO 156,9 191,2 190,0 143,6 199,1
KESKIHAJONTA 7,67 5,38 6,12 10,6 13,98
SUHTEELLINEN KESKIHAJONTA (%) 4,89 2,81 3,22 7,38 7,02
Mittausten lkm 10 9 9 10 10
YHDISTETTY SUHTEELLINEN 
KESKIHAJONTA (%) usatunnaisvirhe = 5,40 % 
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5.2.2 Kokonaisfosforin satunnaisvirhe 

 

Kokonaisfosforipitoisuuksien tutkittavissa näytteissä tulee olla erittäin pieniä. 

Kuten taulukosta 3 voidaan todeta, 26.9. on järjestelmässä tapahtunut jotain 

poikkeavaa, koska kokonaisfosforipitoisuus on monikertainen normaali-

olosuhteisiin nähden. Suuri kiintoainepitoisuus saattaa aiheuttaa kokonaisfosfori-

pitoisuuden nousun, lisäksi se aiheuttaa mittaustulosten hajontaa.  

 

Taulukko 3. Kokonaisfosforimääritysten mittaustulokset satunnaisvirhe-
määrityksessä 
 

 
 12.9 19.9 26.9 3.10 10.10
Mittaus 1 0,118 0,210 0,660 0,193 0,190
Mittaus 2 0,107 0,158 0,657 0,191 0,237
Mittaus 3 0,114 0,148 0,646 0,191 0,199
Mittaus 4 0,121 0,159 0,651 0,194 0,181
Mittaus 5 0,117 0,154 0,667 0,191 0,185
Mittaus 6 0,118 0,153 0,630 0,194 0,172
Mittaus 7 0,116 0,158 0,622 0,201 0,166
Mittaus 8 0,115 0,158 0,659 0,191 0,168
Mittaus 9 0,114 0,144 0,660 0,193 0,190
Mittaus 10 0,130 0,162 0,633 0,197 0,177
KESKIARVO 0,117 0,160 0,649 0,194 0,187
KESKIHAJONTA 0,00587 0,0183 0,0152 0,00324 0,0206
Mittausten lkm 10 10 10 10 10

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grubbsin testin hylkäämät poikkeavat mittaustulokset on yliviivattu taulukon 3 

mittaustuloksista. Taulukosta 4 nähdään hyväksyttyjen mittaustulosten avulla 

laskettu kokonaisfosforin satunnaisvirhe, jonka osuus on 4,13 %. 

 
 Taulukko 4. Kokonaisfosforin satunnaisvirhe  

 12.9 19.9 26.9 3.10 10.10
KESKIARVO 0,117 0,155 0,649 0,194 0,181
KESKIHAJONTA 0,006 0,006 0,015 0,003 0,011
SUHTEELLINEN  
KESKIHAJONTA (%) 5,02 3,73 2,35 1,67 6,16

Mittausten lkm 10 9 10 10 9
YHDISTETTY SUHTEELLINEN 
KESKIHAJONTA (%) usatunnaisvirhe = 4,13 % 
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5.3 Systemaattinen virhe 
 

5.3.1  CODCr:n systemaattinen virhe 

 

Jokaisen näytesarjan yhteydessä on määritetty yksi standardimääritys työohjeen 

(liite 2) mukaisen kaliumvetyftalaattitarkistusliuoksen avulla, jonka pitoisuus on 

500 mg/l. Tehtaan tietojärjestelmään tarkistusliuoksen tulos merkitään kerran 

viikossa. Noin viiden kuukauden ajalta kerättyjen tulosten perusteella määritetään 

CODCr-määrityksen systemaattinen virhe. Tällä aikavälillä määrityksen on aina 

suorittanut kokenut laborantti. 

  

Minitab-ohjelmistolla on laadittu valvontakortti (kuva 7) kontrollinäytemäärityksen 

mittaustuloksista (liite 6). Valvontakortti on tyypiltään X-kortti, jonka keskiviiva 

on vertailuarvo. Kuten kuvasta 7 voidaan todeta, kaikki mittaustulokset ovat 

määritettyjen toimintarajojen sisällä, eikä mittaustulosten keskiarvokaan juuri 

poikkea todellisesta pitoisuudesta. Suhteellisten erotusten keskihajonnaksi, Sdr (%), 

saadaan 0,80 % yhtälön 11 avulla.  

 

2321191715131197531

520

510

500

490

480

C
3 Ref 

Ref + 0,10 *  Tol

Ref - 0,10 *  Tol

Reference 500
Mean 501,57
StDev 3,987
6 * StDev  (SV ) 23,920
Tolerance (Tol) 200

Basic Statistics
Bias 1,57
T 1,883
PV alue 0,073
(Test Bias = 0)

Bias
C g 1,67
C gk 1,54

C apability

%V ar(Repeatability ) 11,96%
%V ar(Repeatability  and Bias) 12,98%

C O D:n tarkistusliuos                         
2.1-6.6.2007                         

                         
Tolerance: 200
                         

COD

 Kuva 7. COD:n tarkistusliuoksen valvontakortti. 
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Systemaattisen virheen merkitsevyys selvitetään vertaamalla laskettua t-arvoa, t = 

1,883, vapausasteella (n - 1 = 22) Studentin t-jakauman 2-suuntaisen testauksen 

kriittiseen arvoon 95 % luottamustasolla (liite 5). Systemaattisen virheen voidaan 

katsoa olevan merkityksetön, sillä laskettu t-arvo on kriittistä t-arvoa pienempi 

(1,883 < 2,074). Näin ollen merkitsevää systemaattista virhettä ei esiinny tutkitussa 

pitoisuudessa (500 mg/l), jolloin se voidaan jättää huomioimatta 

mittausepävarmuusarviosta.  

 

 

5.3.2 Kokonaisfosforin systemaattinen virhe 
 

Systemaattista virhettä arviointiin työohjeen (liite 3) mukaisen fosforin 

tarkistusliuoksen avulla. Tarkistusliuos määritetään kerran viikossa, ja tulos 

kirjataan tehtaan tietojärjestelmään. Systemaattista virhettä arvioitiin 24 eri 

määrityksen tulosten (liite 6) perusteella, ajanjaksolta 2.1.–6.6.2007. Kyseisenä 

ajanjaksona mittaukset on suorittanut kokenut laborantti, kuten CODCr-

määrityksissäkin. Mittaustuloksista on laadittu valvontakortti (kuva 8), jonka avulla 

tuloksia on helppo tarkastella graafisesti.  

 

2321191715131197531

0,260

0,255

0,250

0,245

c 
(m

g
/l

)

Ref 

Ref + 0,10 *  Tol

Ref - 0,10 *  Tol

Reference 0,25
Mean 0,2522
StDev 0,00338
6 *  StDev  (SV ) 0,02030
Tolerance (Tol) 0,05

Basic Statistics
Bias 0,0022
T 3,13696
PV alue 0,005
(Test Bias = 0)

Bias
C g 0,49
C gk 0,28

C apability

%V ar(Repeatability ) 40,60%
%V ar(Repeatability  and Bias) 71,65%

Fosforin tarkistusliuos                         
2.1-6.6.2007                         

                         
Tolerance: 0,05
                         

FOSFORI

 Kuva 8. Fosforin tarkistusliuoksen valvontakortti. 
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Tarkistusliuoksen pitoisuuden tulee olla 0,250 ± 0,005 mg/l laboratoriossa käytössä 

olevien valvontarajojen perusteella. Punaisella merkityt tarkistusliuoksen 

valvontarajat eivät saisi ylittyä. Jos valvontarajat ylittyvät, pitää määritys uusia. 

Tarvittaessa etsitään ja poistetaan häiriötekijä, joka virheen aiheuttaa. Suurin osa 

mittaustuloksista oli tilastollisen valvonnan ulkopuolella, sillä määritysten 

keskiarvo oli 0,2522, joka on todellista arvoa korkeampi. Valvontarajan 

ulkopuolella oli neljä tulosta, jolloin toistettavuus ei ollut hallinnassa. Kyseisiä 

tuloksia edeltävät ja niiden jälkeiset arvot ovat kuitenkin valvontarajojen sisällä, 

jolloin menetelmän voidaan katsoa olevan hallinnassa, vaikka se onkin tilastollisen 

valvonnan ulkopuolella. Neljää tapausta lukuun ottamatta tuloksia voidaan pitää 

hyväksyttävinä. Spektrofotometri on tarkka, minkä vuoksi pienetkin pitoisuus-

vaihtelut havaitaan. Tästä syystä tulosten hajonta tulee ilmi. Tuloksissa havaitaan 

systemaattista virhettä, sillä suurin osa mittaustuloksista oli keskiviivan 

yläpuolella.  

 

Systemaattisen virheen merkitsevyys voidaan selvittää Studentin t-testin avulla. 

Testisuuretta t = 3,137 verrataan 2-suuntaisen testauksen taulukkoarvoon        

t0,05(23) = 2,069. Koska testisuure on kriittistä arvoa suurempi (3,137 > 2,069) 

voidaan kokonaisfosforimäärityksen systemaattisen virheen katsoa olevan 

merkityksellinen. Tällöin kokonaisfosforimäärityksen systemaattiseksi virheeksi 

saadaan  

usystemaattinen = 1,35 %, 

 

joka huomioidaan kokonaisfosforin kokonaismittausepävarmuusarviossa. 

 

 

5.4 Näytteenottovirhe 
 

Tässä työssä näytteenotosta aiheutuvaa epävarmuutta tutkittiin ottamalla jokeen 

menevää vesinäytettä näytteenottimella mahdollisimman samanaikaisesti useaan 

purkkiin. Vaikka virtaama kanaalissa on suuri, voidaan kuitenkin olettaa, että 

samaa näytettä on jokaisessa purkissa, ellei näytteenotosta ole aiheutunut 

epävarmuutta.  
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CODCr- ja fosforimääritykset näytteenottovirheen arvioimiseksi tehtiin eri päivinä, 

toisin kuin muissa epävarmuusarvioinneissa. Näytteenottovirhe ei saisi olla 

määritysmenetelmästä riippuva, minkä vuoksi se määritettiin molemmilla 

tutkittavilla menetelmillä eri päivinä. Näytteenottovirheen arvioinnin 

mittaustulokset on taulukoitu liitteeseen 7. Mittaustulosten pohjalta on laadittu 

taulukot 5 ja 6, joihin on taulukoitu määrityksien tärkeimmät tulokset 

näytteenottovirheen määrittämiseksi.  

 

CODCr 

Taulukko 5. CODCr-määrityksen näytteenottovirheen mittaustulosten yhteenveto 

Näyte Ryhmien  
keskihajonta (mg/l)

1 2,45 
2 2,12 
3 2,68 
4 4,06 
5 2,00 
6 1,00 
7 2,24 
8 2,00 
9 0,87 
10 6,54 
Näyteryhmien  
keskimääräinen  
keskihajonta 

2,60 

Kaikkien  
mittaustulosten  
keskihajonta 

4,21 

 

Taulukon 5 tuloksien perusteella voidaan ratkaista näytteenottovirheen osuus 

yhtälön 14 avulla, jolloin näytteenoton keskihajonnaksi saadaan 3,31. 

 
222 60,221,4 += tonäytteenots  

→ snäytteenotto = 3,31 

 

Näytteenottovirhe voidaan ilmoittaa myös suhteellisina keskihajontoina, Sr(%), 

yhtälön 6 mukaisesti. Tällöin näytteenoton virheeksi saadaan 1,51 %. 

 

Sr, näytteenotto = 1,51 %,  
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Sr, analyysin satunnaisvirhe = 1,19 % ja  

Sr, kaikki satunnaisvirheet = 1,92 %. 

 

 Kokonaisfosfori 

Taulukko 6. Kokonaisfosforimäärityksen näytteenottovirheen mittaustulosten 
yhteenveto 

Näyte Ryhmien  
keskihajonta (μg/l)

1 0,83 
2 1,09 
3 0,71 
4 1,11 
5 2,12 
6 2,38 
7 3,27 
8 0,50 
Näyteryhmien  
keskimääräinen  
keskihajonta 

1,50 

Kaikkien  
mittaustulosten  
keskihajonta 

2,18 

  
Taulukon 6 tuloksien perusteella voidaan ratkaista näytteenottovirheen osuus niin 

ikään yhtälön 14 avulla, jolloin näytteenoton keskihajonnaksi saadaan 1,58. 

Prosenttiosuuksina näytteenottovirhe on 1,48 %. 

 
222 50,118,2 += tonäytteenots  

→ snäytteenotto = 1,58 

 

Suhteellisina virheinä:  

 

Sr, näytteenotto = 1,48 %,  

Sr, analyysin satunnaisvirhe = 1,42 % ja  

Sr, kaikki satunnaisvirheet = 2,06 %. 

 

Sekä CODCr- että kokonaisfosforimäärityksen näytteenottovirheen epävarmuudeksi 

saadaan 

unäytteenotto = 1,5 %.  
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5.5 Näytteenottimen luotettavuus 

 

Näytteenottimen luotettavuutta tutkittiin vertaamalla jokeen menevän veden 

näytteenottimella otettua vesinäytettä samanaikaisesti otettuun pistonäytteeseen. 

Vesinäytteet haettiin viitenä eri päivänä. Molemmista näytteistä tehtiin kaksi 

rinnakkaismääritystä, joiden tuloksia verrattiin keskenään keskihajonnan ja muiden 

tilastollisten tunnuslukujen avulla. 

 

Liitteen 8 taulukoista selviää näytteenottimen luotettavuuden arvioinnin mittaus-

tulokset. Pistonäytteiden CODCr- ja kokonaisfosforipitoisuuksien voidaan todeta 

olevan jonkin verran alhaisempia kuin näytteenottimella otettujen jätevesi-

näytteiden pitoisuuksien. Näytteenotin ottaa näytteen syvemmältä virtaavasta 

kanaalista, kun pistonäytettä oli vaikea ottaa ilman, että näytteenkeräilijä täyttyi 

kanaalissa virtaavalla pintavedellä. Jäteveden mukana kulkee kiintoainehiukkasia, 

jotka raskaampina partikkeleina painuvat pohjaa kohti. Visuaalisesti näytteitä 

tarkastellessa voitiin todeta näytteenottimen ottaman näytteen sisältävän enemmän 

kiintoainetta kuin pistonäytteen. Tämä saattaa aiheuttaa näytteenottimella otettujen 

jätevesinäytteiden suuremmat CODCr- ja kokonaisfosforipitoisuudet. 

 

Näytteenottimen näytteissä on keskimäärin hieman korkeampia pitoisuuksia 

molemmissa määrityksissä. Pistonäytteiden ja näytteenottimen näytteiden 

mittaustulosten hajonnat poikkeavat jonkin verran toisistaan. Kuitenkaan ero ei ole 

tilastollisesti merkitsevä. Näiden mittaustulosten perusteella voidaan näytteen-

ottimen todeta toimivan hyvin. Näytteenotin ei ainakaan anna liian alhaisia arvoja.  

 

 

5.6   Analyysivaiheen ja näytteenoton kokonaisepävarmuus, uc 

 

Yhdistämällä yksittäiset standardiepävarmuuskomponentit saadaan menetelmien 

kokonaismittausepävarmuudet yhtälön 2 avulla. 

 

%61,5%50,1%40,5 22
, =+=CODcu  
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%60,4%50,1%35,1%13,4 222
, =++=Fosforicu  

 

CODCr:n kokonaismittausepävarmuus koostuu satunnaisvirheen ja 

näytteenottovirheen aiheuttamasta epävarmuudesta, kun kokonaisfosforin 

kokonaismittausepävarmuuteen vaikuttaa lisäksi systemaattinen virhe. 

 

 

5.7 Laajennettu epävarmuus 
 

Mittausepävarmuus ilmoitetaan tavallisesti laajennettuna epävarmuutena 95 %:n 

luottamustasolla yhtälön 3 mukaisesti. Kokonaismittausepävarmuus kerrotaan 

kattavuuskertoimella kaksi, joka kuvaa likimain 95 %:n luottamustasoa. Tällöin 

menetelmien laajennetuiksi epävarmuuksiksi saadaan: 

 

≈= %61,5*2CODU  ± 11 % 

 

  ≈= %60,4*2FosforiU  ± 9 % 

 

 

5.8 Uusittavuus 
 

UPM Kajaanin laboratorio osallistuu vuosittain Suomen ympäristökeskuksen 

(SYKE) järjestämiin jätevesinäytteiden pätevyyskokeisiin sekä kemiallisen hapen-

kulutuksen (CODCr) että kokonaisfosforin (kok.P) jätevesimäärityksien osalta. 

Saatua laajennettua mittausepävarmuutta verrataan pätevyyskokeiden tuloksiin.  

 

 

5.8.1 CODCr 
 

UPM Kajaanin laboratoriossa kemiallisen hapenkulutuksen (CODCr) mittaus-

menetelmä on vaihtunut ja uudella mittausmenetelmällä on osallistuttu ainoastaan 

vuoden 2007 pätevyyskokeeseen. Aikaisempien vuosien tuloksia haluttiin 
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kuitenkin tarkastella ja verrata niitä 3/2007 pätevyyskokeen tulokseen, joka on 

tehty nykyään käytössä olevan menetelmän mukaisesti. 

-2

-1

0

1

2

z-arvo

2/2002 2/2003 2/2004 2/2005 3/2006 3/2007

COD

 
Kuva 9. CODCr vertailukokeiden z-arvot. /11; 13; 22; 24; 25; 28/ 

 

Kuvasta 9 huomataan, että laboratorion vertailukokeissa vuosien 2002–2007 

välisenä aikana määritetyt synteettisien liuosten sekä teollisuuden 

jätevesinäytteiden tulokset ovat kaikki hyväksyttäviä. Z-arvo on jokaisessa 

määrityksessä ollut –2…+2:n välillä. Z-arvo kertoo osaltaan mittaustulosten 

luotettavuudesta vertailtaessa menetelmän luotettavuutta eri laboratorioiden välillä. 

Nykyään käytössä olevalla menetelmällä teollisuuden jätevesinäytteen z-arvo on 

3/2007 pätevyyskokeessa aikaisempia vuosia korkeampi, mutta kuitenkin edelleen 

hyväksyttävä.  

 

CODCr-menetelmän mittausepävarmuutta, ± 11 %, verrataan pätevyyskokeiden 

tuloksiin. Laboratorion pätevyyskokeiden tuloksien poikkeamat vertailuarvoon 

nähden on taulukoitu taulukkoon 7. Laboratorion tuloksen ja vertailuarvon erotus 

on aina ollut alle määritetyn mittausepävarmuuden. Kun otetaan huomioon myös 

vertailukokeissa saadut tulokset, CODCr-menetelmän laajennettu mittaus-

epävarmuus on ± 11 %. 
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Taulukko 7. Laboratorion tuloksien poikkeamat pätevyyskokeiden CODcr:n 
vertailuarvoista /11; 13; 22; 24; 25; 28/ 

Pätevyyskoe Vertailuarvo 
(mg/l) 

Laboratorion 
tulos (mg/l) 

Laboratorion 
tuloksen poikkeama 

vertailuarvosta 
111 112 + 0,9 % 2/2002 98,6 100 + 1,4 % 
70 75,5 + 7,9 % 2/2003 107 106 - 0,9 % 
90 95,5 + 6,1 % 2/2004 143 141 -1,4 % 

44,5 47,8 + 7,4 % 2/2005 249 252 + 1,2 % 
58 58 0 % 3/2006 203 201 - 1,0 % 

75,4 77 + 2,1% 3/2007 249 263 + 5,6 % 
 

 

5.8.2 Kokonaisfosfori  
 

 Kuvasta 10 voidaan todeta kokonaisfosforipitoisuuden z-arvojen olevan 

 hyväksyttäviä, jokaisessa vertailukoe määrityksessä vuosina 2002–2006. 

-2

-1

0

1

2

z-arvo

8/2002 7/2003 7/2004 6/2005 8/2006

kok.P

 
Kuva 10. Kokonaisfosforipitoisuuden vertailukokeiden z-arvot. /12; 23; 26; 27; 29/ 

 

Kokonaisfosforimenetelmän mittausepävarmuus on ± 9 %. SYKE:n pätevyys-

kokeissa laboratorion fosforimäärityksien mittaustuloksien poikkeamat 

vertailuarvosta  ovat pienempiä kuin saatu mittausepävarmuus (taulukko 8). Kun 
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vertailukokeista saadut tulokset on huomioitu, voidaan kokonaisfosforimenetelmän 

laajennetun mittausepävarmuuden todeta olevan ± 9 %. 

 

Taulukko 8. Laboratorion tuloksien poikkeamat pätevyyskokeiden 
fosforimäärityksien vertailuarvoista /12; 23; 26; 27; 29/ 

Pätevyysko
e 

Vertailuarvo 
(mg/l) 

Laboratorion 
tulos (mg/l) 

Laboratorion 
tuloksen poikkeama 

vertailuarvosta 
0,236 0,245 + 3,8 % 8/2002 0,302 0,310 + 2,6 % 
0,229 0,231 + 0,9 % 7/2003 0,303 0,307 + 1,3 % 
0,343 0,330 - 3,8 % 7/2004 0,236 0,228 - 3,4 % 
0,490 0,495 + 1,0 % 6/2005 0,239 0,244 + 2,1 % 
0,229 0,231 + 0,9 % 8/2006 0,303 0,307 + 1,3 % 

 

 

5.9 Virtaamamittauksen epävarmuus 
 

Viranomaisille päästöt ilmoitetaan vuorokausiarvoina (kg/d), joka on riippuvainen 

vuorokausivirtaamasta. Tästä syystä myös virtaamamittauksen epävarmuus on yksi 

epävarmuuskomponentti kokonaisepävarmuutta määritettäessä. Jokeen menevän 

veden kalibrointimittauksen kokonaisepävarmuus on ilmoitettu 95 %:n luottamus-

tasolla, jolloin laajennettu kokonaismittausepävarmuus virtaamamittaukselle on     

± 2,5 % /19/.  

 

  Uvirtaama = ± 2,5 % 

 

Virtaamamittauksen laajennettua epävarmuutta ei huomioitu menetelmien 

kokonaismittausepävarmuutta arvioitaessa. 

 

 
 
 
 
 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU                   TUTKINTOTYÖ                      45 (52)  
Kemiantekniikka 
Elina Eklund 
 
 
6      JOHTOPÄÄTÖKSET 

6.1   Tulokset 
 

Mittausepävarmuudet olivat oletetulla tasolla. Etukäteen voitiin olettaa, että 

satunnaisvirhettä arvioitaessa mittaussarjan tuloksissa on jonkin verran hajontaa. 

Poikkeavissa mittaustuloksissa esiintyi satunnaisvirhettä, jonka vaikutusta 

pienennettiin toistamalla riittävän monta rinnakkaismittausta. Mittaussarjojen 

merkittävimmät poikkeamat eliminoitiin Grubbsin testin avulla. Systemaattinen 

virhe oli merkitsevä ainoastaan kokonaisfosforimäärityksessä.  

 

Näytteenottovirhettä arvioitaessa analyysivaiheen satunnaisvirhekomponentiksi 

saatiin CODCr:lle 1,19 % ja kokonaisfosforille 1,42 %. Tämä on ristiriidassa 

satunnaisvirhekomponenteiksi saatujen tulosten kanssa, jotka ovat moninkertaisesti 

edellisiä suurempia. Satunnaisvirheen mittausepävarmuus-komponentti laskettiin 

useiden eri päivien näytteiden mittaussarjojen hajontojen perusteella, kun 

näytteenottovirhe saatiin ainoastaan yhden päivän vesinäytteestä. Jäteveden 

kiintoainepitoisuus ja -koostumus ovat merkittävimpiä osatekijöitä, jotka 

vaikuttavat näytteiden pitoisuuksiin. Tämän vuoksi useamman näytteen voidaan 

katsoa edustavan paremmin satunnaisvaihtelua, joka mittauksissa esiintyy. 

 

Saadut laajennetut kokonaismittausepävarmuudet koostuvat analyysivaiheen ja 

näytteenoton epävarmuuskomponenteista. Saatuja tuloksia voidaan pitää hyvinä. 

CODCr:n laajennettu epävarmuus on ± 11 % ja kokonaisfosforin ± 9 %. 

Mittausepävarmuudet on laskettu ainoastaan lupaehdossa mainitun jokeen menevän 

vesinäytteen avulla, jonka pitoisuus oli jokaisella mittauskerralla lähestulkoon 

sama. Systemaattista virhettä arvioitiin ainoastaan tietyn konsentraation omaavan 

standardiliuoksen avulla. Saatua mittausepävarmuutta ei voida yleistää koskemaan 

koko pitoisuusaluetta.  

 

Jos mittausepävarmuuslaskelma halutaan laajentaa koskemaan koko mittaus-

aluetta, tulee rinnakkaismittauksia määrittää laajemmalta pitoisuusalueelta kaikkien 

tutkittavien vesinäytteiden avulla. Myös systemaattista virhettä tulisi tällöin 
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arvioida useammalla standardiliuoksella eri pitoisuusalueilla. Esimerkiksi 

CODCr:lle systemaattista virhettä voidaan arvioida sekä niin kutsuttujen isojen että 

pienien putkien määritysalueelle osuvien standardiliuoksien avulla. Mittausalue 

tulisi jakaa, jonka jälkeen jokaiselle pitoisuusalueelle tulisi selvittää mittaus-

epävarmuutta kuvaavat tunnusluvut. Eri pitoisuusalueilla mittausepävarmuudet 

usein poikkeavat toisistaan.  

 

Liitteeseen 9 on koottu laskukaavat kemiallisten analyysien mittausepävarmuuden 

laskemiseksi, kun mittausepävarmuus halutaan selvittää jätevesien koko 

määritysalueelta. UPM:n sisällä usein pelkän satunnaisvirheen ja systemaattisen 

virheen huomioon ottaminen laajennettua kokonaismittausepävarmuutta 

laskettaessa on riittänyt. Tämän vuoksi liitteen 9 laskukaavoissa on huomioitu 

ainoastaan nämä.  

 

Virtaamamittareiden kalibroinnin ohjeistusta voitaisiin parantaa, sillä kalibrointi-

tuloksia ei löytynyt tietojärjestelmästä. Tehtävän ohjeistuksen tulisi sisältää muun 

muassa vastuuhenkilön määrittäminen, huolto- ja toimenpideohjeet. 

 

Menetelmien validointia voitaisiin harkita, sillä laboratoriossa käytössä olevia 

menetelmiä ei ole validoitu. Tämän tutkimuksen mittausepävarmuusarviota 

voidaan hyväksikäyttää menetelmien validoinnissa sekä muiden jätevesi-

määritysten mittausepävarmuuden selvittämisessä. 

 

 

6.2 Käytettyjen menetelmien soveltuvuus   
 

Grubbsin testi oli hyvä apuväline hylättäessä inhimillisen virheen sisältävät 

mittaustulokset datasta. Grubbsin testiä käytettiin ainoastaan satunnaisvirhe-

määrityksien poikkeavien mittaustulosten hylkäämiseen. Poistettaviin tuloksiin 

pitää kuitenkin suhtautua kriittisesti, sillä testin hylkäämä tulos voi yhtä hyvin olla 

oikea tulos.  
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T-testi soveltuu hyvin mittaustuloksien epävarmuuden määrittämiseen, kun 

otoskoko on riittävän suuri. Mittaustuloksia olisi hyvä olla noin 30, koska pienellä 

otoskoolla ei saada yhtä luotettavaa tulosta. Tässä työssä t-testiä käytetään 

systemaattista epävarmuuskomponenttia määritettäessä otoskoon ollessa 23–24, 

koska mittaustuloksia ei ollut saatavilla enempää tarkasteltavalta ajanjaksolta. 

 

Tutkimuksessa arvioitiin satunnaisvirheen osuutta kymmenellä jokeen menevän 

veden rinnakkaismittauksella, jotka toistettiin viidessä eri näytesarjassa. 

Pitoisuusvaihteluita ei juurikaan ollut, sillä käytetty jätevesinäyte oli jokaisessa 

määrityksessä jokeen menevää vettä. Jos koko pitoisuusalueen epävarmuus 

oltaisiin määritetty, olisi määrityksiin riittänyt kaksi rinnakkaismääritystä 

jokaisesta jätevesinäytteestä. Liitteen 9 ohje on laadittu koskemaan kaikkien 

vesianalyysien koko määritysalueiden mittausepävarmuuden selvittämistä. Tällöin 

on syytä käyttää vähintään 25:tä eri rinnakkaisnäytettä, jotka määritetään 

useammassa näytesarjassa. 

 

Mittausepävarmuutta laskettaessa käytettiin luottamustasona 95 %. Joskus saatu 

epävarmuus halutaan kuitenkin ilmoittaa paremmalla luottamustasolla. Tällöin 

systemaattisen epävarmuuskomponentin merkitsevyystaso muuttuu, kun kriittinen 

t-arvo kasvaa. Laajennettua epävarmuutta määritettäessä kattavuuskerroin kasvaa, 

jolloin saatu kokonaismittausepävarmuus, uc, kerrotaan esimerkiksi 2,58:lla, kun 

luottamustasona käytetään 99 %.  

 

Tarkistusliuoksien yksittäisten mittaustuloksien perusteella tehtiin graafiset 

valvontakortit Minitab-ohjelmistolla. Mittaustulokset hahmottuivat paremmin 

graafisesta kuvaajasta, jonka käyttöönottoa laboratoriossa voitaisiin harkita. Kun 

mittaustuloksia on riittävästi, voidaan valvontakortin valvontarajat myös tarkistaa. 

Valvontakortissa olisi hyvä olla sekä hälytys- että toimintarajat. Graafisesta 

valvontakortista on helpompi seurata, että menetelmä on hallinnassa. Myös arvojen 

muutossuunnat pitkän ajanjakson kuluessa on helpompi paikallistaa. 
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6.3 Työprosessi 
 

Opinnäytetyötäni edelsi kolmen kuukauden kesätyö paperitehtaan laboratoriossa. 

Tänä aikana tein kaikki paperitehtaan jätevesimääritykset. Ilman kesätyötä olisi 

työn aloittaminen ollut huomattavasti hankalampaa, koska minulla ei ollut aiempaa 

kokemusta jätevesimäärityksistä. Opin kesätyöni ja opinnäytetyöni aikana paljon 

jätevesimäärityksistä. Tänä aikana perehdyin muun muassa metsäteollisuuden 

jätevesien puhdistukseen, valvontaan ja analysointiin. Tutkintotyöni edetessä olin 

yhteydessä useisiin eri henkilöihin ja sain myös kokemusta ison organisaation ja 

sen sidosryhmien yhteydenpidosta. Tämän tyyppinen tutkimusprosessi ja tulosten 

tilastollinen käsittely aukenivat myös uudella tavalla. 

 

Opinnäytetyö toi toimeksiantajalle uutta arvokasta tietoa mittausepävarmuuden 

laskemisesta. Määritetyt laajennetut kokonaismittausepävarmuudet ovat suoraan 

hyödynnettävissä ympäristöluvan vaatimusten mukaisesti.  

 

Mittausepävarmuuden selvittäminen oli melko haastava tehtävä. Työlle asetetut 

tavoitteet saavutettiin. Työ eteni alkuun pääsemisen jälkeen omaan tahtiinsa – 

toisinaan tasaisesti eteenpäin, toisinaan hieman takkuillen. Ongelmatilanteissa sain 

kuitenkin kiitettävästi apua eri henkilöiltä. Näytteenottoepävarmuuden 

määrittäminen oli ehkä hankalin vaihe, sillä siitä ei juurikaan löytynyt mistään 

tietoa. Laboratoriomittaukset piti saada tehtyä kahden kuukauden aikana. Vasta 

viimeisellä viikolla mietittiin, pitäisikö mittausepävarmuus selvittää koko 

pitoisuusalueelta, jolloin mittauksia olisi pitänyt tehdä vielä lisää. Nämä mittaukset 

jätettiin kuitenkin tämän työn ulkopuolelle, ainoastaan laskukaavat koottiin 

liitteeseen 9 myöhempää käyttöä varten.  
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TYO-650-065 Veden kemiallisen hapenkulutuksen (CODCr) määritys suljetulla putkimenetelmällä. 
Hapetus dikromaatilla. 

 

 1. Yleistä 
  
 Tässä ohjeessa kuvataan menetelmä kemiallisen hapenkulutuksen (CODCr) 
 määrittämiseksi. Ohje soveltuu massojen suodosten, kirkkaiden prosessivesien ja 
 jätevesien kemiallisen hapenkulutuksen määrittämiseen suljetulla putkimenetelmällä. 
 Määritysalue on 15-1500 mg/l. Jos näytteen COD-arvo on suurempi kuin 1000mg/l, on 
 näytettä laimennettava. 
 
 Ohje perustuu standardiin ISO 15705:2002 ja pikatestin valmistajan käyttöohjeeseen. 
 Työohje poikkeaa käytetystä standardista seuraavissa kohdissa: 

• Määritysalueen alarajaksi ilmoitetaan standardissa 6 mg/l. Käytettyjen 
valmisputkien määritysalaraja on kuitenkin 15 mg/l. 

• Kaupallisille COD-putkille ei tehdä eränumeron vaihtuessa satunnaista tarkistusta 
veden antamalla aallonpituudella. Silmämääräinen tarkistus riittää. 

• Menetelmän tarkistusnäytettä käytetään varmentamaan menetelmän ja 
näyteputkierien mahdollinen pieni vaihtelu. 

• Tarkistusliuoksena käytetään 500mg/l -pitoista kaliumvetyftalaattia. 
• Tulokset ilmoitetaan kohdassa 6 tulosten laskeminen ja ilmoittaminen esitetyllä 

tarkkuudella, muodossa mg/l COD (= mg/l O2). 
 

 2. Periaate ja määritelmät 
 
 Veden kemiallinen hapenkulutus on se määrä happea, jonka näytteessä oleva liuennut ja 
 suspendoitunut orgaaninen aine kuluttaa tämän menetelmän mukaisissa olosuhteissa. 
 
 Veden kemiallista hapen kulutusta määritettäessä näytettä keitetään kaksi tuntia suljetussa 
 reaktioputkessa väkevän rikkihapon, elohopeasulfaatin, hopeakatalysaattorin ja tunnetun 
 kaliumdikromaattimäärän kanssa. Näytteessä oleva hapettuva aine pelkistää osan 
 dikromaatista. Jäljelle jäävä dikromaattimäärä mitataan fotometrisesti. 
 
 1 mol K2Cr2O7 vastaa 1,5 mol O2.  
  
 3. Laitteet ja työvälineet 
 

• Reaktioputket: Machinery-Nagel, Nanocolor CSB 160 (COD-putki 15-160 mg/l)         
              Machinery-Nagel, Nanocolor CSB 1500 (COD-putki 100-1500 mg/l)  

• Polttokennosto, Hach  
• Fotometri Machinery-Nagel, Nanocolor 500 D 
• Mittapulloja, pipettejä 
• Finnpipetti, 2 ml 
 
Liuenneen COD:n määritykseen: 
• Kalvosuodattimia, joiden huokoskoko 0,45 µm 
• Imupullo 
• Suodatinsuppilo 

 
 4. Reagenssit ja kemikaalit 
 
 Kaliumvetyftalaattiliuosta käytetään menetelmän tarkistusliuoksena. 

1. Kuivaa kaliumvetyftalaattia (KHC8H4O4) 1h +105oC:ssa. 
2. Liuota kuivattua kaliumvetyftalaattia 0,4251g tislattuun veteen. 
3. Täytä pullo lähelle merkkiviivaa. 
4. Säilytä liuos yön yli inkupointikaapissa (20oC). 
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5. Täytä pullo seuraavana päivänä merkkiviivaan asti (1000 ml) vedellä. 
6. Säilytä liuos huoneenlämmössä. Liuos säilyy kolme kuukautta. 

 
 5. Analyysin suoritus 
 

1. Laita vetokaapissa oleva polttokennosto kuumenemaan työskentelylämpötilaan 
(150°C ± 2°C). 

2. Tarkista käytettävät COD-reaktioputket ennen käyttöönottoa. Jos putkissa on 
havaittavissa vihertävää väriä tai muuta vikaa, hylkää kyseinen reaktioputki. 

3. Tee tarvittavat laimennokset näytteen CODCr -arvon mukaan. Jos CODCr-arvo on 
suurempi kuin 1000 mg/l, näyte on laimennettava. Tee jokaisen näytesarjan 
yhteydessä menetelmän tarkistus kaliumvetyftalaattiliuoksella, jonka CODCr -arvo 
on 500 ± 20 mg/l. Käsittele tarkastusliuosta kuten näytettä. 

4. Pipetoi hyvin sekoitettua näytettä tai sen laimennosta 2 ml reaktioputkeen. 
Näytteen muuttuessa tumman vihreäksi sisältää se liian paljon orgaanista ainetta 
→ tee uusi laimennos. Sulje putki huolellisesti. Varoitus! Reaktioputki lämpenee 
voimakkaasti. Käytä silmäsuojaa ja käsittele putkea koskemalla ainoastaan 
korkkiin. 

5. Sekoita näytteet hyvin käyttäen sekoittajaa ZA17/21A. 
6. Aseta reaktioputket polttokennostoon (+150 ± 2oC). Aseta ajastimeen keittoajaksi 

120 min. 
7. Nosta putket polttokennostosta ja anna jäähtyä putkitelineessä. Älä jäähdytä 

kylmällä vedellä! 
8. Sekoita huoneenlämpöön jäähtyneet näytteet käyttäen sekoittajaa ZA17/21A. 

Seisota näytteitä 10 min ennen mittaamista. 
9. Kytke virta fotometriin. 
10. Tarkista, että näyteputkien pinnat ovat puhtaat.  
11. Mittaa näytteiden COD-pitoisuus asettamalla näyteputki fotometriin niin, että 

reaktioputken MN-merkki on mittajaa kohti. Laite tunnistaa putken viivakoodista, 
mittaa pitoisuuden ja ilmoittaa tuloksen näytöllä mg/l. 

12. Kirjaa tulos muistiin. 
13. Siirrä käytetyt putket niille varattuun tyhjään toimituspakkaukseen odottamaan 

ongelmajätekuljetusta. 
 
 6. Tuloksen laskeminen ja ilmoittaminen 
 
 Kemiallinen hapen kulutus lasketaan seuraavasti: 
 
  X = a * b 
 
 jossa X = CODCr [mg/l] 
  a = mittarin lukema 
  b = näytteen laimennuskerroin 

 
 Saadut tulokset ilmoitetaan 2 merkitsevän numeron tarkkuudella.  
 
 Kaliumvetyftalaattiliuoksen COD –arvo ilmoitetaan 3 merkitsevän numeron tarkkuudella. 
 Tuloksen tulee olla 500 ± 20 mg/l, jos tavoitteita ei saavuteta tarkistusliuoksen 
 uusimisenkaan jälkeen, etsitään syy virheelliseen tulokseen ja poistetaan häiriötekijä. 

 
 7. Turvallisuus ja ympäristönsuojelu 
 

• Työskenneltäessä tulee noudattaa erityistä huolellisuutta ja suojakäsineiden käyttö 
COD-putkia käsiteltäessä on erityisen suositeltavaa. 

• COD-reaktioputket sisältävät rikkihappoa, elohopea(II)sulfaattia ja 
kaliumdikromaattia. COD-putkien vaarallisten ominaisuuksien kuvaus: 
Voimakkaasti syövyttävää. Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa. Saattaa aiheuttaa 
periytyviä perimävaurioita. On myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja 
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nieltynä. Terveydellisten haittojen vaara pitkäaikaisessa altistuksessa. Haitallista 
vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.  

• Käytetyt reaktioputket kerätään takaisin alkuperäiseen laatikkoon ja lähetetään 
hävitettäväksi Ekokemille 

• Jätteiden käsittely laboratoriossa, TYO-601-010   
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TYO-650-075 Veden kokonaisfosforin määritys 

 

 1. Yleistä 
 
 Tässä ohjeessa kuvataan menetelmä veden kokonaisfosforin määrittämiseksi. Ohje 
 perustuu standardiin SFS 3026. Työohje poikkeaa käytetystä standardista seuraavissa 
 kohdissa: 

• Fosfaatin työliuoksena käytetään 0,250mg/l –pitoista laimennosta. 
• Toinen rinnakkaisnäytteistä on aina sokeanäyte.  
• Standardin mukaan pesu tulisi tapahtua suolahapolla. Käytetyt työvälineet pestään 

pesukoneessa, fosforia sisältämättömällä pesuaineella. 
• Tulokset ilmoitetaan kohdassa 7 tulosten laskeminen ja ilmoittaminen esitetyllä 

tarkkuudella, mg/l. 
 
 2. Periaate 
 
 Kokonaisfosfori määritetään suodattamattomasta näytteestä, kun taas liuennut fosfori 
 määritetään suodoksesta, joka on saatu suodattamalla näyte kalvosuodattimen läpi. 
 Epäorgaaniset fosfaattikompleksiyhdisteet ja orgaanisesti sitoutunut fosfori muutetaan 
 ortofosfaatiksi peroksidisulfaattihajotuksella happamissa olosuhteissa. Hajotus tapahtuu 
 suljetussa astiassa paineen alaisena. 
 
 Liuoksessa, joka on rikkihapon suhteen noin 0,2 mol/l, ortofosfaatti muodostaa 
 molybdaatin ja kolmiarvoisen antimonin kanssa antimoni-12-fosforimolybdeenihappoa. 
 Askorbiinihappo pelkistää sen siniseksi kolloidiseksi kompleksiyhdisteeksi. 
 Kompleksiyhdisteen absorbanssi, joka mitataan 880 nm aallonpituudella, on verrannollinen 
 ortofosfaattipitoisuuteen. 
 
 3. Laitteet ja välineet 
 

• Fosforin määritystä varten varataan omat laboratoriovälineet, jotka pestään 
pesukoneessa. HUOM! Välineitä ei saa pestä fosforipitoisilla pesuaineilla. 

• Lasiastioiden tulee olla borosilikaattilasia. 
• Laitteisto suodatusta varten. 
• Suodattimia: Millipore 0,45 µm; suodatetaan 25 ml vettä läpi ennen käyttöä. 
• Autoklavointi- ja reaktiopullot; 50 ml lasipullot, joissa on autoklavoinnin kestävät 

muoviset kierretulpat; tulpista ei saa irrota fosforia. 
• Autoklaavi, jolla saadaan 200 kPa paine (vastaa 120oC lämpötilaa) ja jossa on 

varmuusventtiili ja lämpötila- tai painemittari. 
• Spektrofotometri Hitachi U-2800 ja 10 mm:n kyvetit. 

 
 4. Reagenssit 
 
 Kaikkien reagenssien on oltava analyysipuhdasta laatua. Liuosten valmistukseen, 
 laimennuksiin ja astioiden huuhteluun käytetään tislattua vettä.  
 
 4.1 Rikkihappo, 4 mol/l 
 

1. Sekoita varovasti 110 ml väkevää rikkihappoa (H2SO4, tiheys 1,84 g/ml) noin 350 
millilitraan vettä. 

2. Jäähdytä liuos huoneenlämpöiseksi. 
3. Laimenna vedellä 500 millilitraksi. 

 
 4.2 Kaliumperoksodisulfaattiliuos (fosforin hapetusliuos kestävöidyille näytteille) 
 

1. Liuota 25 g kaliumperoksodisulfaattia (K2S2O8) noin 400 ml vettä 500 ml 
mittapullossa. 
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2. Täytä pullo lähelle merkkiviivaa (500 ml). 
3. Jätä pullo yöksi huoneenlämpöön. 
4. Täytä pullo seuraavana päivänä merkkiviivaan asti (500 ml) vedellä. 
5. Säilytä liuos tummassa lasipullossa huoneenlämmössä. Liuos säilyy noin kaksi 

viikkoa. 
 
 4.3 Askorbiinihappoliuos, 50 g/l 
 

1. Liuota 12,5 g askorbiinihappoa (C6H8O6) noin 200 ml vettä 250 ml mittapullossa. 
2. Täytä pullo merkkiviivaan asti (250 ml) vedellä, kun liuos on huoneenlämpöistä. 
3. Säilytä liuos tummassa lasipullossa pimeässä ja viileässä (n. 4oC). Liuosta 

voidaan käyttää niin kauan, kuin se on väritöntä. 
 
 4.4 Molybdaattireagenssi 
 

1. Sekoita varovasti 60 ml väkevää rikkihappoa (H2SO4, tiheys 1,84 g/ml) 85 
millilitraan vettä ja jäähdytä liuos kylmässä vesihauteessa huoneenlämpöiseksi. 
Käytä 250 ml mittapulloa. 

2. Liuota 6,5 g ammoniumheptamolybdaattitetrahydraattia [(NH4)6Mo7O24 · 4H2O] 
50 millilitraan vettä 250 ml erlenmayerissa. Lämmitä tarvittaessa keittolevyllä. 

3. Liuota 0,175 g kaliumantimoni(III)oksiditartraattia [K(SbO)C4H4O6] 50 millilitraan 
vettä 250 ml erlenmayerissa. 

4. Lisää rikkihappoliuokseen ensin molybdaattiliuos samalla sekoittaen ja sen jälkeen 
antimoniliuos. 

5. Täytä pullo merkkiviivaan asti (250 ml) vedellä, kun liuos on huoneenlämpöistä. 
6. Säilytä liuos tummassa lasipullossa. Liuos säilyy vähintään kaksi kuukautta. 

 
 4.5 Sameuden ja värin korjausreagenssi 
 

1. Liuota 2,5 g askorbiinihappoa (C6H8O6) noin 70 ml vettä 100 ml mittapullossa. 
2. Lisää varovasti samalla sekoittaen 12 ml väkevää rikkihappoa (H2SO4, tiheys 1,84 

g/ml). 
3. Suojaa mittapullo valolta ja jäähdytä liuos huoneenlämpöiseksi kylmässä 

vesihauteessa. 
4. Täytä mittapullo vedellä 100 millilitraksi. 
5. Säilytä liuos tummassa lasipullossa pimeässä ja viileässä (n. 4oC). Liuosta 

voidaan käyttää niin kauan kuin se on väritöntä. 
 
 4.6 Fosfaatin perusliuos, 50 mg/l fosforia 
 

1. Liuota 0,2197 g kaliumdivetyfosfaattia (KH2PO4; kuivattu 1h 105oC lämpötilassa) 
veteen 1 000 ml mittapullossa. 

2. Lisää liuokseen 10 ml 4 mol/l rikkihappoa (4.1) ja täytä pullo lähelle merkkiviivaa. 
3. Säilytä liuos yön yli inkupointikaapissa (20oC).  
4. Täytä pullo seuraavana päivänä merkkiviivaan asti (1 000 ml) vedellä. 
5. Säilytä liuos lasipullossa pimeässä ja viileässä (n. 4oC). Liuos säilyy vähintään 

kolme kuukautta. 
 
 4.7 Fosfaatin työliuos, 0,250 mg/l fosforia 
 

1. Ota fosfaatin perusliuosta (4.6) huoneenlämpöön edellisenä päivänä. Valmista 
fosfaatin työliuos käyttöpäivänä. 

2. Pipetoi 0,5 ml fosfaatin perusliuosta 100 ml mittapulloon. 
3. Laimenna huoneenlämpöisellä vedellä merkkiin. 
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 5. Kalibrointi 
 
 Kalibrointikäyrät tehdään standardin SFS 3026 kohdassa 7 mainitulla tavalla. 
 
 6. Analyysin suoritus 
 
 6.1 Peroksodisulfaattihajotus 
 

1. Pipetoi 25 ml näytettä tai sen laimennosta 50 millilitran autoklavointipulloon. 
Jokaisesta näytteestä tehdään kaksi rinnakkaismääritystä, joista toinen on ns. 
sokeanäyte. 

2. Käytä nollanäytteenä tislattua vettä ja käsittele kuten näytettä. 
3. Keskiviikkoisin mitataan myös kaksi rinnakkaista standardinäytettä, jotka tehdään 

fosfaatin työliuoksesta (4.7). Standardinäyteestä ei tehdä sokeanäytettä. 
Standardinäytteitä käsitellään kuten näytettä. 

4. Lisää kaikkiin pulloihin 0,25 ml 4 mol/l rikkihappoa (4.1) näytteiden 
kestävöimiseksi. 

5. Lisää pulloihin 5,0 ml peroksodisulfaattiliuosta (4.2) ja sekoita. 
6. Autoklavoi näytteitä 35 minuuttia 200 kPa paineessa tai 120oC lämpötilassa 

autoklaavin käyttöohjeen mukaan. 
7. Varmista autoklaavin paineettomuus avaamalla höyryventtiili ennen sen avaamista 

ja jäähdytä liuokset huoneenlämpöisiksi kylmässä vedessä. 
 
 6.2 Määritys 
 

1. Tee sokeanäytteet lisäämällä toiseen rinnakkaisnäytteistä 2,0 ml 
korjausreagenssia (4.5). 

2. Lisää autoklavoituihin näytteisiin ja nollanäytteeseen 1,0 ml askorbiinihappoliuosta 
(4.3) ja sekoita. Odota puoli minuuttia ja lisää 1,0 ml molybdaattireagenssia (4.4) ja 
sekoita. 

3. Mittaa liuosten absorbanssi aikaisintaan 10 minuutin ja viimeistään 30 min kuluttua 
viimeisestä reagenssilisäyksestä 880 nm aallonpituudella 10 mm kyvetissä.  

 
 6.3 Mittaus spektrofotometrillä 
 

1. Laita spektrofotometri ja tulostin päälle. 
2. Tarkasta ettei valotiellä ole estettä (ettei kyvetti ole paikallaan).  
3. Valitse MAIN MENU - FILE MANAGER - INSIDE MEMORY ja valitse fosforin 

suora (880 nm) valitse OPEN - MEASURE ja paina Start/stop-painiketta. 
4. Odota, että spetrofotometri hakee oikeat parametrit. Paina AutoZero-painiketta. 
5. Käytä nollanäytettä referenssinä. Laita nollanäytettä molempiin kyvetteihin ja 

kyvetit paikoilleen. Sulje spetrofotometrin kansi. Varmista, että kyvetit nollautuvat. 
Puhdista kyvetit tarvittaessa linssipaperilla. Huom! 0-näytteen absorbanssi on 
0,064–0,070 Abs. 

6. Vaihda näyte etummaiseen kyvettiin ja laita kyvetti paikalleen. Sulje 
spetrofotometrin kansi ja paina Start/stop-painiketta. Tulos ilmestyy näytölle. 

7. Kun kaikki näytteet on mitattu, tulosta tulokset painamalla Print data -painiketta.   
 
 7. Tulosten laskeminen ja ilmoittaminen 
 
 Näytteen konsetraatiosta vähennetään sokeanäytteen konsentraatio. Jos näytettä on 
 laimennettu, fosforipitoisuus kerrotaan laimennuskertoimella. Tulokset ilmoitetaan 
 milligrammoina litraa kohti (mg/l). 
 
 Fosforin määrä = (konsentraatiotulos - sokean näytteen tulos) x laimennuskerroin 
 
 Saadut tulokset ilmoitetaan seuraavasti: 

• pitoisuus < 0,1 mg/l kolmella desimaalilla 
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• pitoisuus 0,1 mg/l - 10 mg/l kahdella merkitsevällä numerolla 
• pitoisuus > 10 mg/l yhdellä desimaalilla. 

 
 Standardinäytteen tulos on 0,250 ± 0,005 mg/l, jos tavoitteita ei saavuteta 
 tarkistusliuoksen uusimisenkaan jälkeen, etsitään syy virheelliseen tulokseen ja poistetaan 
 häiriötekijä.  
 
 8. Työturvallisuus 
 

• Väkevä rikkihappo on voimakkaasti syövyttävä liuos, käsittele varoen. Työskentely 
mieluiten vetokaapissa. Suojakäsineitä ja suojalaseja on käytettävä. 

• Kaliumperoksodisulfaatti ärsyttää ihoa ja silmiä. Työskenneltäessä on käytettävä 
suojakäsineitä ja suojalaseja.  

• Käsittele autoklaavia varoen ja ohjeita noudattaen.
 



   LIITE 4     1(1)
 
 
Grubbsin testin kriittiset arvot /3, s. 78/ 
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Studentin t-testin kriittiset arvot /30, s. 80/ 
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Kontrollinäytemääritysten mittaustulokset

 

CODCr 

 

FOSFORI

       x    dri(%) 
2.tammi 496 -0,8

10.tammi 505 1
17.tammi 497 -0,6
24.tammi 502 0,4
31.tammi 497 -0,6

7.helmi 506 1,2
14.helmi 498 -0,4
21.helmi 499 -0,2
28.helmi 505 1
7.maalis 505 1

14.maalis 501 0,2
21.maalis 505 1
28.maalis 499 -0,2

4.huhti 506 1,2
11.huhti 503 0,6
18.huhti 510 2
25.huhti 506 1,2
2.touko 501 0,2
9.touko 494 -1,2

16.touko 501 0,2
23.touko 501 0,2
30.touko 498 -0,4

6.kesä 501 0,2
 

ka dri(%) 0,313043

  Sdr(%) 0,797328

      t 1,88292
 

 

 

      x    dri(%) 
2.tammi 0,25 0 

10.tammi 0,25 0 
17.tammi 0,25 0 
24.tammi 0,252 0,8 
31.tammi 0,251 0,4 

9.helmi 0,255 2 
14.helmi 0,252 0,8 
21.helmi 0,25 0 
28.helmi 0,247 -1,2 
7.maalis 0,249 -0,4 

14.maalis 0,249 -0,4 
21.maalis 0,26 4 
23.maalis 0,254 1,6 
28.maalis 0,257 2,8 

4.huhti 0,254 1,6 
11.huhti 0,253 1,2 
18.huhti 0,249 -0,4 
25.huhti 0,251 0,4 
2.touko 0,252 0,8 
9.touko 0,259 3,6 

16.touko 0,249 -0,4 
23.touko 0,252 0,8 
30.touko 0,25 0 

6.kesä 0,257 2,8 
 

ka dri(%) 0,866667

  Sdr(%) 1,353471

      t 3,136958
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Näytteenottovirhemääritysten mittaustulokset

  

FOSFORI 
NÄYTE PREP TULOS (mg/l) 

1 1 0,107
    0,105

1 2 0,107
    0,106

2 1 0,109
    0,107

2 2 0,107
    0,106

3 1 0,108
    0,109

3 2 0,107
    0,108

4 1 0,105
    0,106

4 2 0,108
    0,107

5 1 0,106
    0,108

5 2 0,103
    0,103

6 1 0,107
    0,106

6 2 0,101
    0,103

7 1 0,101
    0,101

7 2 0,108
    0,107

8 1 0,106
    0,106

8 2 0,105
    0,105

 

 

 

 

 

CODCr
NÄYTE PREP TULOS (mg/l) 

1 1 225
    225

1 2 223
    219

2 1 216
    216

2 2 219
    221

3 1 225
    221

3 2 218
    219

4 1 221
    219

4 2 212
    212

5 1 218
    218

5 2 214
    214

6 1 225
    223

6 2 225
    223

7 1 218
    216

7 2 212
    214

8 1 219
    219

8 2 223
    223

9 1 219
    221

9 2 219
    219

10 1 223
    225

10 2 211
    211
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Näytteenottimen luotettavuuden arvioinnin mittaustulokset 

 

Samanaikaisesti otetun pistonäytteen ja näytteenottimen ottaman vesinäytteen 

CODCr-pitoisuudet. 

NÄYTTEENOTIN 

x1 x2        x  

146 143 144,5

204 205 204,5

207 209 208

198 205 201,5

212 209 210,5

Keskiarvojen keskiarvo   193,8

Rinnakkaismääritysten 

keskihajonta, so                  2,68 

  

PISTONÄYTE 

x1 x2       x  

138 144 141

198 205 201,5

197 193 195

211 207 209

200 198 199

Keskiarvojen keskiarvo  189,1

Rinnakkaismääritysten  

keskihajonta, so                 3,48 

 

Samanaikaisesti otetun pistonäytteen ja näytteenottimen ottaman vesinäytteen 

kokonaisfosforipitoisuudet. 

NÄYTTEENOTIN 

x1 x2 x  

0,168 0,174 0,171

0,181 0,176 0,1785

0,148 0,131 0,1395

0,106 0,107 0,1065

0,106 0,108 0,107

Keskiarvojen keskiarvo   0,141  

Rinnakkaismääritysten 

keskihajonta, so                0,006

 

PISTONÄYTE 

x1 x2 x  

0,165 0,171 0,168

0,157 0,158 0,1575

0,146 0,153 0,1495

0,120 0,112 0,116

0,106 0,096 0,101

Keskiarvojen keskiarvo  0,138

Rinnakkaismääritysten 

keskihajonta, so               0,005
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Laskukaavat kemiallisten analyysien mittausepävarmuuden laskemiseksi 

 

Satunnaisvirheen arviointi 

Satunnaisvirhettä arvioidaan vähintään 25 eri konsentraation omaavien näytteiden 

rinnakkaisnäytteiden avulla.  

Rinnakkaismääritysten keskiarvo, ix  

 

2
21 ii

i
xx

x
+

=   (1) 

 
Rinnakkaismääritysten suhteellinen erotus dri(%) 
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−
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Suhteellinen keskihajonta sri(%), joka on satunnaisvirheen osuus rinnakkaismäärityksistä xi1 ja 

xi2, kun näytteitä on n kappaletta. 
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Systemaattisen virheen arviointi 

Systemaattisen virheen arviointi tulisi tehdä usealla eri konsentraatiolla koko näytteiden 

pitoisuusalueella. Virheen vaikutus tulisi poistaa lopullisista tuloksista. 

 

Suhteellinen erotus dri(%), joka on mittaustuloksen, xi, ja teoreettisen arvon, T suhteellinen 

erotus  
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Suhteellisten erotusten keskiarvo, (%)rd
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Suhteellisten erotusten keskihajonta, Sdr(%), joka on samalla systemaattisen virheen osuus. 
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Systemaattisen virheen merkitsevyys 

Systemaattisen virheen merkitsevyyttä normaalijakautuneille tuloksille (dr(%):n poikkeama 

nollasta) voidaan arvioida Studentin t-testin (95 %, 2-suuntainen) avulla. Testisuure, t, on tällöin 

 

i
dr

r
n

S

d
t *

(%)

0(%) −
=   (7) 

 
Testisuuretta, t, verrataan Studentin t-testin kriittisiin arvoihin. Jos laskettu t-arvo on pienempi 

kuin 2-suuntaisen testauksen taulukkoarvo t0,05(n-1), ei systemaattinen virhe ole merkitsevä 

tutkitulla pitoisuusalueella.  

 
Laajennettu kokonaismittausepävarmuus 

Laajennettu kokonaismittausepävarmuus saadaan kertomalla kokonaisepävarmuus 

kattavuuskertoimella, k = 2, joka vastaa 95 %:n luottamustasoa. 

Kun systemaattinen virhe ei ole merkitsevä, saadaan laajennettu kokonaismittausepävarmuus 

yhtälöstä 8, jolloin mittausepävarmuus lasketaan ainoastaan satunnaisvirheen avulla. 

 
 U = ± 2 * sri(%)  (8) 

 
Kun systemaattinen virhe on merkitsevä, saadaan laajennettu kokonaismittausepävarmuus 

yhtälöstä 9. 

 
22 (%)(%)*2 drri SsU +±=  (9) 

 
Lähde: Mittatekniikan keskus. Laskuesimerkkejä mittausepävarmuuden määrittämisestä kemian 
laboratoriossa. FINAS S33/1996. Helsinki 1996. 47 s. 
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