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Metodi 

Olio-ohjelmoinnissa aliohjelma, joka suorittaa tietyn toiminnon ja jota voidaan kutsua eri puolilta pää-
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Gravimetri 

Laite, jolla mitataan Maan painovoimakentän vaihteluita eri pisteissä. Vaa’at pystyvät erottamaan pai-

noeroja, jotka ovat luokkaa yksi kymmenestä miljoonasta. 
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1 JOHDANTO 

 

Ilmanlaadun mittaus on tärkeää ja laeilla määritetty nykyaikana. Maiden väliset sopimukset sitovat maita 

pitämään huolta hiukkaspäästöistään. Ilmanlaatua mitataan monin paikoin kalliilla laitteistolla, mutta 

olisiko tämä mahdollista toteuttaa minitietokone Raspberry Pi:llä ja siihen liitettävän sensorin avulla 

huomattavasti edullisemmin? 

 

Opinnäytetyössä käsitellään erilaisia pienhiukkasten mittaustapoja ja laitteita Ilmatieteen mittausohje –

raportin pohjalta, minkä jälkeen ohjelmoidaan oma hiukkasmittari käyttäen Raspberry Pi:tä ja lasersen-

sori SDS021:tä. Ohjelmointikielenä toimi Python 3. 

 

Toisessa osiossa käsitellään perustietoa, mitä hiukkaset ovat ja miksi niitä esiintyy ilmassa. Kolman-

nessa osiossa kerrotaan hengitettävien pienhiukkasten mittausmenetelmistä ja esitellään tutkimuksessa 

käytetty sensori. Neljännessä osiossa käydään läpi Raspberry Pi:n ominaisuudet ja Pythonilla tehty oh-

jelmointi. Mittarin kokoonpano on hyvin pelkistetty, mutta antaa toimivan pohjan jatkokehitykseen. 
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2 MITÄ OVAT HIUKKASET JA MIKSI NIITÄ ON ILMASSA 

 

 

Sensoreissa käytetyt tunnisteet PM2.5 ja PM10 tulevat lyhenteestä particulate matter eli hiukkaset, joita 

voidaan myös kutsua hiukkaspäästöiksi. Luku perässä kuvaa mitattujen hiukkasten maksimikokoa mik-

rometreinä. Jotkut hiukkaset ovat riittävän suuria tai tummia, että ne voidaan havaita paljaalla silmällä, 

kun taas toiset voidaan nähdä vain elektronimikroskoopilla. (EPA 2018.) 

 

 

KUVA 1. Hiukkasia verrattuna ihmishiukseen (EPA 2018) 

 

Hiukkasmateriaali sisältää mikroskooppisia aineita tai nestepisaroita, jotka ovat niin pieniä, että voivat 

hengitettäessä aiheuttaa vakavia terveysongelmia. Jotkut 10um pienemmät hiukkaset voivat päätyä sy-

välle keuhkoihin tai jopa verenkiertoon. Pienhiukkasiksi kutsutaan alle 2.5μm:n hiukkasia ja ne ovat 

suurin riski terveydelle. Pienhiukkaset ovat myös syy huonoon näkyvyyteen, esimerkiksi savuun tai su-

muun. (EPA 2018.) 

 

Useimmat hiukkaset muodostuvat ilmakehässä kemikaalien, kuten rikkioksidin ja typen oksidien moni-

mutkaisissa reaktioissa. Nämä ovat tyypillisesti voimalaitoksista, teollisuudesta tai autoista peräisin ole-

via epäpuhtauksia. Jotkut tulevat suoraan lähteestä, kuten rakennustyömaalta, päällystämättömiltä teiltä, 

pelloilta tai tulipaloista. (EPA 2018.) 
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3 YLEISET MITTAUSTAVAT JA KÄYTETTY SENSORI 

 

 

Suomen ilmanlaadun seurantaan vaikuttavat enimmäkseen EU:n ilmanlaatua koskevat säännökset. Il-

man epäpuhtausmääriä säädellään sitovilla tavoite- ja raja-arvoilla. Raja-arvoja valvovat ilmanlaadun 

mittausasemat, jotka täyttävät ilmanlaatudirektiivien kriteerit ja joiden pitoisuustiedot toimitetaan 

EU:lle. Raja-arvopitoisuuksien lisäksi ilmanlaatua seurataan mittausverkoissa laajalti erilaisiin tarpei-

siin, kuten yksittäisten päästölähteiden vaikutusten arvioimiseksi, asukkaiden valitusten vuoksi, ympä-

ristölupaehtojen täyttämiseksi sekä jatkuvan seurannan tarvetta arvioitaessa. Ensisijaisesti ilmanlaatua 

seurataan sen laadun turvaamiseksi asukkaille ja ympäristölle. Opinnäytetyössä käyttämäni sensori on 

valmistettu PM2.5- ja PM10- hiukkasten mittaukseen, joten en käsittele nesteen tai kaasun epäpuhtauk-

sien mittauksia. (Ilmatieteen laitos, 2017.) 

 

KUVA 2. Ilmanlaadun raja-arvot terveyshaittojen ehkäisemiseksi (mukaillen Ilmatieteen laitos, 2017) 

 

 

3.1 Gravimetrinen vertailumenetelmä 

 

Hiukkasten gravimetrisellä vertailumenetelmällä saadaan mitattua käytännössä vain vuorokausipitoi-

suuksia. Vertailumenetelmää yleisempi menetelmä ilmanlaadun seurannassa ovat erilaiset jatkuvatoimi-

set analysaattorit, joilla saadaan tietoa hiukkasten tuntipitoisuuksista. (Ilmatieteen laitos, 2017.) 

 

Hiukkasmittauksessa erotetaan ulkoilman hiukkasten koko niiden aerodynaamisten ominaisuuksien 

avulla kahteen eri kokoluokkaan: halkaisijaltaan alle 2,5μm ja alle 10μm hiukkaset. Hiukkasten erottelu 
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tapahtuu kokoa luokittelevan inletin eli näytteenottimen avulla, joka leikkaa liian suuret hiukkaset pois 

näyteilmasta. Menetelmässä näytevirtauksen on oltava 2,3 m3/h, jolloin puolet kokoluokan hiukkasista 

läpäisee näytteenottimen ja kulkeutuu keruusuodattimelle. Suodattimelta hiukkasmassa punnitaan gra-

vimetrisesti. (Ilmatieteen laitos, 2017.) 

 

 

KUVA 3. Erilaisia kokoa luokittelevia inlettejä (Ilmatieteen laitos, 2017) 

 

Kuvassa 3 on vasemmalla HVS, suurtehokeräin (PM10 ja PM2,5), näytevirtaus 68 m3/h. Keskimmäinen 

on länsimainen US EPA:n hyväksymä inletti (PM10), näytevirtaus 1,0 m3/h ja oikealla EN-12341 suun-

nittelukriteerien avulla valmistettu LVS-inletti (PM10 ja PM2,5), näytevirtaus 2,3 m3/h. (Ilmatieteen 

laitos, 2017.) 
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3.2 Jatkuvatoimiset hiukkasanalysaattorit 

 

Jatkuvatoimiset hiukkasanalysaattorit mittaavat hiukkasten massapitoisuuden automaattisesti jaksoissa 

tyypillisesti muutamista sekunneista tuntiin. Tämä mahdollistaa nopeiden pitoisuusvaihteluiden mittaa-

misen ja käytetään erityisesti, kun tiedotetaan nopeasti muuttuvasta ilmanlaadusta yleisölle. (Ilmatieteen 

laitos, 2017.) 

 

Yleisinä mittaustapoina toimii β-säteilyn vaimenemiseen perustuva menetelmä, värähtelevä mikrovaaka 

sekä optinen menetelmä. Lisäksi on yhdistelmiä, joissa β-säteilyn vaimenemisen ja optinen menetelmä 

on yhdistetty erottelukyvyn parantamiseksi. Samoin käytetään myös menetelmiä, joissa β-säteilyn mit-

tauksen yhteydessä näyte kerätään suodattimille, joista jälkikäteen voidaan analysoida esim. raskasme-

tallit tai kemialliset yhdisteet. Jatkuvatoimisten hiukkasanalysaattorien mittausalue riippuu mittausme-

netelmästä, mutta on yleisesti vähintään 0–1 500μg/m3. (Ilmatieteen laitos, 2017.) 

 

 

KUVA 4. Jatkuvatoiminen hiukkasanalysaattori (Sintrol, 2018) 

 

 

3.3 Sensorit 

 

Sensorit ovat kevyitä ja edullisia elektronisia komponentteja tai mittalaitteita, joita voidaan käyttää 

kaasu- tai hiukkaspitoisuuksien mittaukseen. Sensorit ovat kasvattaneet suosiotaan markkinoilla pääosin 
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käytettävyytensä ja hintansa vuoksi. Yleisiä käyttökohteita sensoreille ovat teollisuussovellukset sekä 

ympäristösovellukset (maaperä, vesi ja ilma). Erityisesti ilmanlaadun lukuisten yhdisteiden havainnoin-

tiin ja mittaukseen on tarjolla ja käytössä suorituskyvyltään riittäviä sensoreita. Hiukkasten osalta mit-

tausperiaatteet perustuvat pääosin optiseen menetelmään tai sähköiseen vuorovaikutukseen, mutta myös 

puolijohteita ja sähkökemiallisia menetelmiä käytetään muiden epäpuhtauksien mittauksiin. (Ilmatieteen 

laitos, 2017.) 

 

Valmistajalta on mahdollista saada laitteet valmispaketteina, joihin sisältyvät itse mittaussensori ja val-

mis datan lähetysautomatiikka niin, että data voidaan lähettää modeemin avulla pilvipalvelimelle, josta 

se voidaan sitten kerätä jatkokäsittelyä varten. Ongelma tällaisissa on, että valmistajat usein sulkevat 

käyttäjiltä pääsyn signaalin käsittelyyn. Sensorit eivät ainakaan vielä voi täysin syrjäyttää vastaavia ver-

tailumenetelmiä mittausominaisuuksiensa takia. Tällä hetkellä ne sopivatkin parhaiten alustavaan ilman-

laadun arviointiin tai alueelliseen kartoitukseen. (Ilmatieteen laitos, 2017.) 

 

Sensorien elinikä on 1-3 vuotta riippuen sensorin vakaudesta. Vanhentuneen sensorin kalibrointitarpeen 

tihentyessä kannattaakin mieluimmin tilalle vaihtaa uusi sensori. Hyvä keino tarkastaa sensorin paik-

kaansa pitävyys on verrata sitä säännöllisin väliajoin jatkuvien mittausasemien vertailumenetelmää vas-

taan. (Ilmatieteen laitos, 2017.) 

 

 

3.4 Sensori SDS021 

 

Opinnäytteessä käytettiin Nova Fitness-yhtiön valmistamaa SDS021 -pölynmittaussensoria (KUVA 5). 

Sensori käyttää laserhajontaa partikkeleiden mittaukseen ilmasta ja sen tunnistustarkkuus on 0.3 - 10 

μg/m³. Sisäänrakennetun tuulettimensa ja digitaalisen ulostulon ansiosta sen toiminta on luotettavaa, 

vakaata ja johdonmukaista. Vasteaika uuteen ympäristöön siirrettäessä on alle 10 sekuntia. (Nova Fit-

ness, 2015) 
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KUVA 5. SDS021 (eBay, 2019) 

 

Kooltaan sensori on 42,5 x 32 x 24,5mm. Laskenta havaitsee 70% 0.3μm ja 98% 0.5μm suuruisista 

partikkeleista. Suhteellinen virhe on korkeintaan ± 15% ja ± 10μg/m3. Laserdiodin käyttöikä on 8000 

tuntia ja sitä voidaan pidentää käyttökohteissa, joissa reaaliaikainen mittaus ei ole välttämätöntä. Käyt-

töikää voidaan pidentää esimerkiksi pitämällä sensoria aktiivisena vain hetkittäin minuutin aikana ja 

lopun ajasta levossa. Vakiomittausvälinä on kerran sekunnissa. Sensorilla on CE/FCC/RoHS sertifikaa-

tit. Sen yhdistettävyys muuhun laitteistoon on helppo UART-sarjaliikennepiirin ansiosta. (Nova Fitness, 

2015) 

 

Sensorissa käytetään laserhajontaa, jossa valon hajoaminen saadaan aikaan, kun partikkelit kulkevat ha-

vaintoalueen läpi (KUVA 6). Hajonnut valo muunnetaan elektronisiksi signaaleiksi, jotka vahvistetaan 

ja käsitellään. Partikkeleiden määrä ja halkaisijat saadaan eriteltyä, koska signaalin aaltomuodolla on 

tietynlainen suhde partikkeleiden halkaisijaan. (Nova Fitness, 2015) 
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KUVA 6. Laser diffraktio (Entegris, 2018) 

 

 

Sensorissa käytetään kommunikointiin UART-kommunikaatioprotokollaa. UART -sarjaliikennepiiri 

(Universal Asynchronous Receiver Transmitter) on mikropiiri, joka muuntaa rinnakkaismuotoista tietoa 

sarjamuotoiseksi ja päinvastoin. UART-piiriä käytetään usein asynkronisessa tiedonsiirrossa tietoko-

neen ja oheislaitteen välillä. UART-piiri lisää rinnakkaismuodossa saatuun dataan aloitus-, virheentar-

kistus- sekä lopetusbitin luoden datapaketin. Sen jälkeen paketti siirretään eteenpäin sarjamuodossa bitti 

kerrallaan dataväylään. (Circuit Basics, 2016.) 

 

Sensorille tehty protokolla sisältää sille tarvittavat komennot mittausarvojen kyselyyn ja mittausaikavä-

lin määrittämiseen sekä laiteohjelmiston version kyselyyn. Kehittyneemmät komennot liittyvät usean 

sensorin käyttöön samanaikaisesti ID-tunnusten perusteella ja sensorien lepo ja työskentelyaikojen aset-

tamiseen. Sensorille lähetettävien kyselyiden väliksi suositellaan vähintään 3 sekuntia. (Nova Fitness 

2015) 

 

Taulukossa 1 on mittaustilassa olevan sensorin toimintaprotokolla. Esimerkiksi, jos tietokoneelta tulisi 

sensorille kysely ”AA B4 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A1 60 05 AB”, vastaisi sensori 

tunnuksella A160 siihen ”AA C0 D4 04 3A 0A A1 60 1D AB”. Sensorin vastaus purettaisiin ymmärret-

täviin osiin. Rakenne alkaa tavulla AA aina, jota seuraa komennon tunnus C0, jolla sensori kertoo anta-

vansa mittausarvoja. Seuraavaksi tulevat mittausarvot neljässä tavussa. PM2.5 -tavut 2 ja 3 ovat 04D4 

muutettuna desimaaliksi 1236 eli PM2.5 on 123,6μm/m3. Vastaavasti PM10 -tavut 4 ja 5 ovat 0A3A 
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muutettuna desimaaliksi 2618 eli PM10 on 261,8μm/m3. Mittausarvojen jälkeisissä tavuissa sensori tun-

nistautuu olevansa A160 ja antaa virheentarkistustavun 1D, josta kerrotaan myöhemmin työssä enemän. 

Paketti loppuu aina tavuun AB. 

 

Byte Direction: PC->Sensor Sensor->PC 

  Command Name Query data Reply 

0 Head AA AA 

1 Command ID B4 C0 

2 Data byte 1 4 PM2.5 low byte 

3 Data byte 2 0(reserved) PM2.5 high byte 

4 Data byte 3 0(reserved) PM10 low byte 

5 Data byte 4 0(reserved) PM10 high byte 

6 Data byte 5 0(reserved) Decive ID byte 1 

7 Data byte 6 0(reserved) Decive ID byte 2 

8 Data byte 7 0(reserved) Checksum byte 

9 Data byte 8 0(reserved) AB 

10 Data byte 9 0(reserved)   

11 Data byte 10 0(reserved)   

12 Data byte 11 0(reserved)   

13 Data byte 12 0(reserved)   

14 Data byte 13 0(reserved)   

15 Data byte 14 FF : all sensor response;  
Device ID byte 1: unique 
sensor in this ID response   

16 Data byte 15 FF : all sensor response;  
Device ID byte 2: unique 
sensor in this ID response   

17 Checksum Checksum byte   

18 Tail AB   

 

TAULUKKO 1. Datan kyselyprotokolla (mukaillen Nova Fitness, 2015) 

 

Sensorin käyttämä Laser Dust Sensor Control Protocol V1.3 koko manuaali on ladattavissa pdf-doku-

menttina osoitteesta: https://nettigo.pl/attachments/415. 

 

Control Protokollan käyttämät ohjelmointikirjastot ovat ladattavissa osoitteesta: 

https://www.arduinolibraries.info/libraries/nova-fitness-sds-dust-sensors-library. 

  

https://nettigo.pl/attachments/415
https://www.arduinolibraries.info/libraries/nova-fitness-sds-dust-sensors-library


10 

 

4 RASPBERRY PI 3 JA TIETOJENKÄSITTELY 

 

Raspberry Pi on luottokortin kokoinen, yhden piirilevyn tietokone. Avoimen lähdekoodin alustana sillä 

on oma suuri yhteisönsä, joka käyttää sitä laajasti eri tasoisiin projekteihin, ohjelmoinnin harjoittelusta 

kotiautomaatiojärjestelmiin. Aloittamiseen tarvitaan vain Raspberry Pi, vähintään 5V DC, 2A:n virta-

lähde micro-USB -liitännällä, USB-näppäimistö ja -hiiri, HDMI-kaapeli ja näyttö kuvalle sekä micro-

SD -kortti, johon on asennettu käyttöjärjestelmä valmiiksi. Kolmannen sukupolven Raspberryn suurim-

mat eroavaisuudet aiempiin ovat Bluetooth- ja WLAN-yhteys sekä suorittimen 64-bittisyys. Näistä joh-

tuen myös tehonkulutus on hieman suurempi. (Jameco, 2017.) 

 

 

KUVA 7. Raspberry Pi pinout (mukaillen Jameco, 2017) 
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Julkaisupäivä: 29.2.2016 

Myyntihinta: 35 USD 

Prosessori: 
1.2 GHz, moniydinprosessori, ARM Cortex-A53, 

64-bittinen, ARMv8-A 

Näytönohjain: 
Broadcom VideoCore IV, OpenGL ES 2.0, 1080p, 

h.264, 400MHz 

Piirisarja: Broadcom BCM2837 (CPU, GPU, DSP, SDRAM) 

Muisti: 1 Gt (jaettu näytönohjaimen kanssa) 

USB 2.0 portit: 4 kpl 

Videoulostulot: HDMI (rev 1.4), komposiitti RCA (PAL & NTSC) 

Ääni: HDMI, 3,5 mm jakki 

Massamuisti: SD / MMC / SDIO-muistikortti 

Verkkosovitin: 10/100 Ethernet (RJ45) (USB-Ethernet-silta) 

Langattomat yhteydet: 802.11n ja Bluetooth 4.1 

Muut liittimet: 40-pinninen GPIO 

Tehonkulutus: 2,9 W (580 mA) 

Virtalähde: 5 V MicroUSB 

Koko: 85,60 × 53,98 × 17 mm 

Paino: 45 g 

 

TAULUKKO 2. Raspberry Pi 3:n tekniset tiedot (mukaillen Wikipedia, 2017) 

 

 

 

4.1 Tietojenkäsittely 

 

Hiukkasanturi SDS021 sisältää valmiin piirilevyn, joka mahdollistaa helpon yhdistämisen muihin lait-

teisiin USB-portin kautta (KUVA 5). Ohjelma tietojen käsittelyyn luotiin ja ajettiin Raspberry Pi:ssä 

valmiiksi olevalla python 3:lla. Pohjana ohjelmalle käytin M. Pahkasalon vuonna 2017 tekemää python 

2 -koodia, jonka muokkasin toimimaan uudemmalla versiolla. 

 

KUVA 8. Kokoonpano 
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Vaikka anturin voi yhdistää suoraan tietokoneeseen, tarvitsee se ohjelman, joka pystyy vastaanottamaan 

sarjamuotoista dataa oikealla tahdilla ja muuntamaan sen mittausarvoiksi. Aluksi kuvissa 9 ja 10 on 

koko ohjelmointikoodi, jonka jälkeen pienemmissä pätkissä osien toiminnallisuus. 

 

 

 

KUVA 9. Ohjelmointikoodi 1/2 



13 

 

 

 

KUVA 10. Ohjelmointikoodi 2/2  
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4.2 Ohjelmointi 

 

Ohjelmointi alkaa kirjastojen ja metodin määrittelyllä (KUVA 11), jota käytetään myöhemmin tarkis-

tussumman laskemiseen. Myös oletusportti ja tallennustiedosto alustetaan. Käyttäjän on mahdollista 

muuttaa yhdistettyä porttia ja mittaustulosten tallennusväliä. 

 

 

KUVA 11. Alustus 

 

Sen jälkeen määritetään ser -muuttuja kuvaamaan porttia, johon hiukkasanturi on yhdistetty sekä UART-

protokollan määrittelemä datapaketin rakenne ja siirtonopeus tälle portille (KUVA 12). Siirtonopeus 

UART-piirin ja tietokoneen välillä voi erota vain noin 10% ennen kuin virhettä tiedonsiirrossa alkaa 

ilmetä. 

 

 

KUVA 12. Portin määritys 
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Tässä vaiheessa (KUVA 13) varsinainen ohjelma aloitetaan, tallennustiedosto avataan ja muuttujat alus-

tetaan. Portista, joka on määritetty muuttujalla ser, yritetään lukea rivi kerrallaan tietoa. Raakatieto täy-

tyy muuttaa käsiteltäviksi heksa-arvoiksi, joita sitten verrataan ohjelman tilan mukaan. Tietojen käsittely 

aloitetaan tilasta 0, kun havaitaan paketti, jossa on aloitustunnus 'aa'. Sen jälkeen tilassa 1 vaaditaan 'c0' 

-tunnus, jolla anturi ilmoittaa lähettävänsä dataa. UART-protokollassa on myös toinen tunnus 'c5', jolla 

se vastaa käyttäjän tekemiin anturin parametrimuutoksiin. Hyväksyttyjen arvojen jälkeen tiloissa siirry-

tään eteenpäin.  

 

KUVA 13. Datan käsittelyn aloitus 

 

Tilat 2, 3, 4 ja 5 sisältävät mittausdatan, 6 ja 7 anturin tunnistenumeron. Näiden datatavujen yhteenlas-

ketun arvon jakojäännöksen täytyy vastata tilan 8 virheentarkistusarvoa, jotta mittaustieto hyväksytään. 

Tätä varten kutsutaan bytes metodia. Divmod funktion yksinkertainen toimintaesimerkki: 

Divmod(213, 100) palauttaa (2, 13) eli laskennallisesti 213 jaettuna 100:lla on 2 kokonaista, josta jako-

jäännös on 13. Kymmenjärjestelmässä luku 100 leikkaa arvon 213 kahteen osaan. Sama saadaan aikaan 

heksaluvuilla käyttäen jakajana lukua 0x100. Sensorin heksoina lähettämän paketin esimerkki: 
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Näin saatua low -jakojäännösarvoa verrataan checksum -tavuun, joka on paketin toiseksi viimeinen en-

nen lopetustavua 'AB'. Jos ne ovat samat, datan siirrossa ei ole todennäköisesti tapahtunut virhettä. 

 

 

KUVA 14. Datan käsittely ja virheentarkistus 
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Ainoastaan, jos jokainen tila on käyty läpi onnistuneesti, siirrytään viimeiseen vaiheeseen. Tässä tilassa 

lasketaan hiukkasarvot anturille määritellyillä kaavoilla. Jos aikaa on kulunut annetun mittausvälin ver-

ran edellisestä tallennuksesta, tallennetaan tiedot tekstitiedostoon. Silmukkaa paketin purkamiseen tois-

tetaan, kunnes ohjelma keskeytetään. Keskeytyksen jälkeen tekstitiedosto ja portin luku suljetaan 

(KUVA 15). 

 

 

KUVA 15. Tietojen tallennus ja lopetus 

  



18 

 

 

5 TULOKSET JA LOPPUPÄÄTELMÄT 

 

Lopputuloksena valmistui toimiva kokoonpano hiukkasten mittaamiseen. Mittausarvot olivat oikeaa 

suuruusluokkaa, vaikkei ollut mahdollisuutta kalibrointiin virallisten mittareiden kanssa. Yritin verrata 

tuloksia kaupallisen sisäilmamittarin antamiin arvoihin, mutta sen mittausarvot eivät olleet vertailukel-

poisia. Käyttämäni sensori mittasi massaa kuutiolta ja toinen mittari läpi kulkevien hiukkasten lukumää-

rää. 

 

 

 

KUVA 16. Mittaustuloksia 
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Kuvassa 16 on graafinen kuvaaja sensorin mittaustuloksista. Aluksi sensorin arvot ovat stabiilissa tilassa 

ilman ylimääräisiä haittatekijöitä. Sen jälkeen kokeellinen puhallus sensorin ilmanottoaukkoon, jolloin 

hiukkasarvot kasvoivat. PM2.5 -arvot pysyivät raja-arvojen alapuolella, mutta PM10 -arvot nousivat yli 

kaksinkertaisiksi verrattuna 50μm/m3 rajaan (KUVA 2). Tämä tosin oli sisätiloissa ja tupakoitsijan hen-

gitysilmaa. Minuutin kuluttua arvot olivat jo palautuneet lähes alkuarvoihin. 

 

Ilmatieteen laitos ei antamassaan 2017 mittausohjeessa hyväksynyt sensoreilla tehtyjä ilmanlaadunmit-

tauksia luotettavina, vaan suositteli niitä vain suuntaa antaviksi tai jatkuvan mittauksen tarpeen määrit-

telemiseksi. Itse näkisin sensorit halvempana vaihtoehtona viimeistään tekniikan kehittyessä varmem-

maksi. Analogisesta varmuudesta muutos digitaalisempaan vaihtoehtoon voi olla joillekin iso kynnys. 

 

Opinnäytetyö tutustutti minut ilmanlaatuasioihin, joista en aiemmin tiennyt mitään. Vaikkei itse aihealue 

juuri itseäni kiinnostanut, koin sensorin ohjelmoinnin mielenkiintoisena. USB-portin ja tietokoneen 

kommunikoinnista minulla oli jo hieman kokemusta, mutta UART-piirin toiminta ja protokolla olivat 

täysin uutta. Uskon kaikenlaisen ohjelmoinnin ja laitteiden välisen kommunikoinnin  paremman ym-

märtämisen vahvistavan omaa ammattiosaamistani.  
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