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Lyhenteet ja käsitteet
CLRTAP

Yhdistyneiden kansakuntien kaukokulkeutumissopimus
(Convention on Long Range Transboundary Air Pollution)
(Ilman epäpuhtauspäästöt. 2020).

DT

Dust Track II, optinen hiukkaslaskuri.

FINAS

Suomen kansallinen akkreditointielin (Akkreditointi. 2016)

FINAS-akkreditointitunnus
Akkreditoinnin saaneen yrityksen tunnus, jolla yritys pystyy
todistamaan akreditointinsa.
HEPA

High Efficiency Particular Air (Glossary of technical terms).

ISO

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö. International Organization for Standardization.

KALPA

Katupölyn lähteet, päästövähennyskeinot ja ilmanlaatuvaikutukset -hanke.

Karvi

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Nuuskija ja Sniffer

Vanhasta ja uudesta tutkimusajoneuvosta käytettävä nimitys/lempinimi.

OPS

Optical Particle Sizer, optinen hiukkaslaskuri.

PM

Hiukkasmateria.

PM10

Pienhiukkaset, joiden halkaisija on alle 10 mikrometriä.

PM2,5

Pienhiukkaset, joiden halkaisija on alle 2,5 mikrometriä.

REDUST

Best practices in winter maintenance to reduce respirable
street dust, hanke.

SYKE

Suomen ympäristökeskus.

TEOM

Tapered element oscillating microbalance, värähtelevä mikrovaaka.

TKI-palvelut

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopalvelut.

TKI-toiminta

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta.

Tukes

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto.

VANK-P

Vaatimustenmukaisuuden arviointiasiain neuvottelukunta,
pätevyyden toteamistoimen jaosto.

YK

Yhdistyneet Kansakunnat.

WHO

Mailman terveysjärjestö (World Health Organization).

Alkulause
Haluan kiittää Metropolia Ammattikorkeakoulua opinnäytetyön mahdollistamisesta. Kiitän myös projektipäällikkö Aleksi Malista opastamisesta ja aiheen ehdotuksesta sekä
projektipäällikkö Harri Nordlundia ja projekti-insinööri Sami Kulovuorta työni ohjaamisesta.
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1

Johdanto

Liikenteen päästöjä ja myöhemmin katupölyä on mitattu tutkimusajoneuvolla Metropolia
Ammattikorkeakoulun ja sitä edeltäneen Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian toimesta
melkein kaksikymmentä vuotta, vuodesta 2003 lähtien (Seppälä 2003: 2–3). Katupölyä
on mitattu vuodesta 2006 alkaen (Katupölyn lähteet, päästövähennyskeinot ja ilmanlaatuvaikutukset 2019: 22).
Projektipäällikkö Aleksi Malisen aloitteesta tämän työn tavoite on kartoittaa katupölymittaukselle akkreditoinnin vaatimukset ja mahdollisuudet täyttää ne sekä akkreditoinnin
kustannukset ja siitä saatavat hyödyt. Vaikka varsinaisen akkreditoinnin hakemiseen ei
ryhdyttäisi, luovat työssä selvitetyt erinäisten standardien vaatimukset ja laitteiden
huolto-ohjeet hyvän pohjan mittausten suorittamisen ja mittalaitteiden ylläpidon tason
parantamiselle.
Työn tavoite on akkreditointiprosessin ja -vaatimusten selvittämisen lisäksi etsiä keinoja
mittaustyön laadun varmistamiseksi ja parantamiseksi sekä tuoda järjestelmällisyyttä
mittaustyöhön ja mittalaitteiden ylläpitoon. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi luotiin päivitetty ohjeistus mittalaitteiden käyttöön ja itse mittaamiseen. Akkreditointia varten on
tarvetta selvittää ja perehtyä tarvittaviin standardeihin sekä niiden vaatimuksiin. Varsinaisten akkreditointiin vaadittavien standardien lisäksi tavoitteena on löytää standardit,
joita pystytään hyödyntämään mittaustoiminnan kehittämisessä.
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Katupölymittaus

Katupölymittausta tehdään erinäisten kotimaisten ja kansanvälisten hankkeiden alla, joiden on tavoitteena tuottaa tietoa ajoneuvojen ilmaan nostattaman katupölyn hiukkasten
määrästä ja tienpidollisten toimien vaikutuksesta katupölyn määrään. Näitä hankkeita
ovat ”Katupölyn lähteet, päästövähennyskeinot ja ilmanlaatuvaikutukset” 1–3 (KALPA 1–
3) ja ”Best practices in winter maintenance to reduce respirable street dust” (REDUST).
REDUST-hankkeen tarkoituksena oli etsiä parhaita katujen talvikunnossapidon keinoja
vähentää katupölyn ihmisille haitallisia partikkeleita. (KALPA–3 2020; Kupiainen, ym.
2017: 7; REDUST; Kulovuori ym. 2019: 29–31.)
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Tässä työssä katupölymittauksella tarkoitetaan hiukkasnäytteiden keräystä suodattimille, ajoneuvojen tien pinnasta nostattaman katupölyn pitoisuuden mittaamista (μg/m3)
ja katupölyn hiukkaskokojakauman mittaamista.
Suomessa on akkreditointi ilmanlaatututkimuksen alalla Ilmatieteen laitoksen ilmakehän
koostumuksen tutkimus ja ilmanlaatu -testaus- ja kalibrointilaboratoriolla (Akkreditoidut
toimijat 2015.)
2.1

Tutkimusajoneuvo

Katupölymittausta tehdään liikkuvalla tutkimusajoneuvolla ajamalla ennalta määritetyt
reitit moneen kertaan. Mittaukset keskittyvät pääsääntöisesti keväälle, katujen puhdistuskaudelle. Reitit mitataan ennen katujen puhdistuksen alkua, niiden aikana ja puhdistuksen jälkeen. Tavoitteena on saada muun muassa kaupungeille, kaupunkien kunnossapitoyhtiöille ja katujen puhdistusta suorittaville urakoitsijoille tietoa puhdistustoimien
tehokkuudesta ja katupölytilanteesta ennen katujen puhdistuksen aloittamista. Pääkaupunkiseudulla reitit pysyvät pääsääntöisesti samana vuodesta toiseen, jolloin pystytään
muodostamaan kuva katupölyn määrästä ja puhtaanapidon kehittymisestä. Kuvassa 1
on 2019 valmistunut uusi tutkimusajoneuvo ”Sniffer”; jatkossa uuteen tutkimusajoneuvoon viitataan nimellä Sniffer ja vanhaan 2003 käyttöönotettuun nimellä Nuuskija.

Kuva 1. Sniffer-tutkimusajoneuvo.
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2.2

Hiukkaset

Tässä hiukkasilla ja katupölyllä tarkoitetaan hengitettäviksi hiukkasiksi (Hengitettävät
hiukkaset) kutsuttuja halkaisijaltaan alle 10 mikrometrin hiukkasia (PM10). PM tulee sanoista particulate matter eli hiukkasmateria. Hengitettävistä hiukkasista halkaisijaltaan
2,5–10 µm kutsutaan myös karkeiksi hiukkasiksi ja halkaisijaltaan alle 2,5 µm (PM2,5)
kutsutaan pienhiukkasiksi. Liikenteen nostattaman katupölyn pitoisuudet ovat korkeita
varsinkin keväällä, kun tiellä vielä oleva hiekoitushiekka ja asfaltin kulumatuotteena syntynyt pöly nousee ilmaan. Katupölyn saattaa olla sitoutuneena myös raskasmetalleja ja
hiilivetyjä. (Hengitettävät hiukkaset.)
Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan vuosittain arviolta yli neljässä miljoonassa
kuolemassa on maailmanlaajuisesti osasyynä ilmansaasteet (Air pollution 2021.) Euroopan alueella yli 80 % väestöstä asuu alueilla, joissa hiukkasmaterian määrä ylittää järjestön ilmanlaatusuositukset. (Review of evidence on health aspects of air pollution
REVIHAAP Project 2013.)
Suomessa on tutkittu karkeiden hengitettävien hiukkasten (2,5–10 µm) haitallisuutta
pääkaupunkiseudulla. Näiden hiukkasten ja hengityselinsairauksista johtuvien kuolemien välillä on havaittu yhteys. Lisäksi on havaittu vähäisempi yhteys sairaalahoitojaksoihin. Seuraavista sairauksista on jouduttu hengitettävien hiukkasten takia sairaalahoitoon: astma, keuhkoahtaumatauti ja keuhkokuume. (Halonen ym. 2009: 143–153.) Myös
syöpäkuolemien ja sydänsairauksien suhteen on havaittu yhteyttä pienhiukkasmateriaan
(PM2.5) (Review of evidence on health aspects of air pollution REVIHAAP Project 2013).
Hengitettäville hiukkasille on asetettu raja-arvoksi 50 mikrogrammaa kuutiometrissä ilmaa (µg/mi3), vuorokausikeskiarvona. Raja-arvon ylityksiä saa olla vuodessa enintään
35 per mittausasema. Taulukossa 1 on esitetty raja-arvot hengitettäville hiukkasille (10
µm), pienhiukkasille (2,5 µm) ja erinäisille epäpuhtauksille ulkoilmassa. Näitä epäpuhtauksia ovat esimerkiksi rikkidioksidi (SO2) ja typpidioksidi (NO2). Suomessa näistä ajoittain saattavat ylittyä hengitettävien hiukkasten (PM10) ja typpidioksidin (NO2 raja-arvot.
(Ilmanlaatua koskeva säätely 2018.)
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Taulukko 1. Ilman epäpuhtauksin raja-arvot (Ilmanlaatua koskeva säätely 2018).

Ilmanlaatu raportoidaan vuosittain Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kaukokulkeutumissopimuksen (CLRTAP) ja Euroopan unionin (EU) päästökattodirektiivin (NECD) mukaisesti, ja lisäksi ne löytyvät kansallisesta ilmanpäästötietojärjestelmästä (Ilmanlaatua koskeva säätely 2018).
2.3

Katupöly

Katupölyn pitoisuudet vaihtelevat huomattavasti vuodenajan ja sään mukaan. Pitoisuudet myös vaihtelevat vuosittain, ja varsinaisen katupölykauden ajankohta vaihtelee muun
muassa sään mukaan. Katupölykaudella tarkoitetaan pääsääntöisesti kevättä. Korkeita
katupölypitoisuuksia voi esiintyä myös esimerkiksi keskitalven kuivina pakkasjaksoina ja
syksyisin liukkaudentorjuntatoimien alkamisen jälkeen, mikäli katujen pinnat ovat kuivat.
(Kulovuori, ym. 2019: 12, 20–21.)
Suomessa katupölyn pitoisuudet eivät ole pääsääntöisesti laskeneet yhtä selvästi kuin
esimerkiksi rikkidioksidin (SO2), hiilimonoksidin (CO) ja typenoksidien (NOx). Katupölyn
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pitoisuuksissa on ollut positiivista kehitystä viime vuosina, esimerkiksi tehostetun puhtaanapidon ja uusien parempien puhtaanapitokalustohankintojen takia. (Ilmanlaatua
koskeva säätely 2018.) Tässä Sniffer-tutkimusajoneuvolla on selkeä rooli muun muassa
katujen puhtaanapidon seurannassa, puhdistustekniikoiden ja -laitteistojen toimivuuden
arvioinnissa.
Nuuskijan ja esimerkiksi Mannerheimintien kiinteän mittausaseman (Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymän omistama) mittaustuloksissa on kuitenkin nähtävissä
selvästi laskeva trendi katupölypitoisuuksissa vuosien 2004 ja 2018 välillä. Kuvassa 2
on kiinteän aseman mittaamat katupölypitoisuudet ja kuvassa 3 on Nuuskijan trendikuvaajat eri vuosien katupölykausilta. Helsingin länsipuolen alueelta. Länsipuolen reitti sisältää kadut: Haartmaninkatu, Mannerheimintie (väliltä Ooppera–Töölöntulli), Runeberginkatu, Topeliuksenkatu ja Tukholmankatu. (Kulovuori, ym. 2019: 29–31.)

Kuva 2. Mannerheimintien mittausasema (Kulovuori, ym. 2019: 31).
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Kuva 3. Nuuskija, länsireitti (Kulovuori, ym. 2019: 30).

2.4

Katupölyn vähennyskeinot

Katupölypäästöjen vähennyskeinoja ovat pölynsidonta, pesu ja liukkaudentorjunnan materiaalivalinnat. Katupölyä poistuu myös luonnollisesti ja katujen kunnossapitotöiden sivuotteena. Luonnollista poistumaa on hulevesien, ilmavirtojen ja liikenteen aikaansaama
pölyn poistuma. Kunnossapitotöissä katupölyä poistuu esimerkiksi lumen poiskuljettamisen mukana. (Kulovuori, ym. 2019: 13.)

Pölynsidonnassa estetään kaduilla olevan pölyn nousemista ilmaan levittämällä ajoradoille laimeaa suolaliuosta. Katuja pesemällä poistetaan erityisesti karkeaa materiaalia.
Tehostetuilla pesumenetelmillä pystytään poistamaan myös pienempikokoista materiaalia. Hiekoituksen aiheuttamaa pölykuormaa pystytään keventämään hiekoitusmateriaalin
valinnalla, hiekoituksen ajoituksella ja vähentämällä hiekoitusmäärää. (Kulovuori ym.
2019: 13.) Kuvassa 4 on tehostetun pesumenetelmän ajoneuvo, painepesevä imulakaisukone ”PIMU”.

7

Kuva 4. Painepesevä imulakaisukone.

2.5

Laitteisto

Katupölyä mitataan samanaikaisesti monella eri tekniikoihin perustuvalla mittalaitteella.
Mittaus tapahtuu imemällä mitta-auton takarenkaan takaa renkaan nostattama katupöly
mittauslinjastoon (kuva 5), mistä mittalaiteet ottavat ilmanäytteet. Lisäksi mitataan
edestä auton yläosasta taustapitoisuus. Mittalaitteiden näytteidenotto tapahtuu takarenkaan takaa halkaisijaltaan 100 mm mittauslinjasta, keskeltä mittauslinjaa isokineettisesti
tulevalla näytteenottolinjalla. Mittausauton laitetila on varustettu ilmalämpöpumpulla,
jonka avulla mittalaitteiden lämpökuorma saadaan kompensoitua.
Ilmalämpöpumpun avulla pystytään myös pitämään mittalaitetilan olosuhteet samana jokaisella mittauskerralla, ympäristön lämpötilasta riippumatta. Ilmalämpöpumpun lisäksi
mittalaitetilaa pystytään tarvittaessa lämmittämään auton moottorin ja moottorin lisälämmittimen tuottaman lämmön avulla. Mittalaitteet on varustettu leikkureilla, jotka poistavat
näytevirtauksista 10 mikrometriä isommat partikkelit.
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Kuva 5. Mittauslinjaston sisäänotto.

2.5.1

TEOM 1405D ja 1400A Ambient Particulate Monitor

TEOM 1405D- ja TEOM 1400A -mittalaitteiden toimintaperiaate on sama, TEOM 1405D
on näistä uudempi ja kykenee mittaamaan PM10-massapitoisuuksien lisäksi myös
PM2,5-massapitoisuuksia. Mittalaitteet ovat Thermo Fisher Scientificin valmistamat.
Laitteisiin viitataan jatkossa nimellä TEOM 1405 tai TEOM 1400. (Operating Guide
TEOM 1405D 2008: 15–17.)
TEOM:t mittaavat lähes reaaliaikaisesti hiukkasten massakonsentraation gravimetrisesti
imemällä lämmitettyä ilmaa vakiomassavirralla suodattimen läpi, mittalaite punnitsee
tätä suodatinta jatkuvasti. Punnitus tapahtuu värähtelevän mikrovaa’an avulla, suodattimelle kertyvän massan muuttaessa vaa’an värähtelytaajuutta. Kuvassa 6 on mittalaitteen havainnekuva. Ilmavirtaus vaa’an läpi pidetään vakiona lämpötila- ja painetiedon
avulla. Mittaelementti on yksinkertaistettuna alapäästään kiinnitetty ontto värähtelevä
palkki, jonka yläpäässä on suodatin. (Operating Guide TEOM 1405D 2008: 15–17.)
Mitattava massa kertyy tähän suodattimeen, jonka vaikutuksesta jousen värähtelytaajuus laskee. Mittalaitteen suodattimet ovat esipunnittuja eli niiden massa on huomioitu
suodattimeen kertyvän massan laskennassa. Tästä toimintaperiaatteesta tulee myös
laitteen nimi TEOM eli Tapered element oscillating microbalance. (Operating Guide
TEOM 1405D 2008: 15–17.)
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Kuva 6. TEOM 1405D (Operating Guide TEOM 1405D 2008: 16).

Thermo Fisher Scientificin valmistamat TEOM-mittalaitteet ovat käytössä monissa eri
valtioissa sekä ilmanlaadun valvonnassa että tutkimuskäytössä. Taulukossa 2 on TEOM
1405D- ja 1400-mittalaitteiden tekniset tiedot ja kuvassa 7 on Thermo Fisherin suosittelema huolto-ohjelma ja tarkastukset TEOM:lle.
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Taulukko 2. TEOM 1405D:n ja 1400ab:n tekniset tiedot ja sertifioinnit (Product specifications TEOM 1400ab
Ambient Particulate Monitor 2009; Product specifications TEOM 1405 Ambient Particulate Monitor 2017).

TEOM 1405D

TEOM 1400

Mittausalue

0 to 1 000 000 μg/m³

0 to 5 000 000 μg/m³

Erottelukyky

0,1 μg/m³

0,1 μg/m³

± 2,0 μg/m³ (1-hour ave),

±1,5 μg/m³ (1-hour ave),

±1,0 μg/m³ (24-hour ave)

±0,5 μg/m³ (24-hour ave)

(3 l/min, 1 s, vakaat olosuhteet.)
Tarkkuus

Pienin havaittava raja-arvo,

10 ng, 0,06 μg/m³ (1-hour

massan mittaus

ave)

Virhe, massan mittaus

±0,75 %

±0,75 %

Turvallisuus

CE: EN 61326:1997 +

CE: EN550011 Group 1 -

A1:1998 + A2:2001 +

Class B (Emissions);

A3:2003, EN:61010-1

EN55082-1 (Immunity);

UL: 61010-1:2004, CSA:

EN61010-1 (Safety)

C22.2 No. 61010-1:2004,

ETL: UL- and CSA-equiv-

FCC: Part 15 Subpart B,

alent approval

Class B
Hyväksynnät ja sertifioinnit

U.S. EPA PM-2.5 Equiva-

− USEPA equivalency

lent Monitor EQPM-0609-

designation number

181

EQPM-1090-079 as an

Candidate for U.S. EPA

equivalent PM-10 moni-

PM-10 and PM-2.5 Equiv-

tor, USEPA CACM for

alent Monitor

PM-2.5.

Candidate for TÜV PM-10 − German EPA approval
and PM-2.5 Equivalent
Monitor (TEOM1405)

for TSP, PM-10.
− Conforms with European continuous PM-10
monitoring requirements.
− Norms/approvals in
Australia, Japan, Korea
and Taiwan.
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Kuva 7. TEOM:n huoltolista (Instrument pm and verification sheet).

2.5.2

Optinen hiukkasanalysaattori DustTrack II

DustTrack II Aerosol Monitor 8530 on yksikanavainen fotometrinen mittalaite reaaliaikaiseen massakonsentraation mittaamiseen. Jatkossa mittalaitteeseen viitataan nimellä
DustTrack II. Mittausautossa on näitä mittalaitteita kaksi, joista toista käytetään taustapitoisuuden mittaamisen. Mitattava aerosoli kulkee mittakammion laservalon läpi; laser
heijastuu aerosolissa olevista partikkeleista kullalla pinnoitetun pallomaisen peilin kautta
valosähköiseen anturiin. Heijastuneen valon anturiin aiheuttama jännite on suoraan riippuvainen aerosolin partikkeleiden massakeskittymästä. Jännite kerrotaan kalibrointivakiolla, joka muodostuu kalibrointiaerosolin tunnetun massakonsentraation mukaan. Näitä
kalibrointiaerosoleja ovat esimerkiksi Arizone Test Dust, ISO 12103-1 ja A1 test Dust.
Kuvassa 8 on esitetty DustTrack II -mittalaitteen rakenne. Mittalaite kykenee mittaamaan
pitoisuuksia 400 mg/m3 massakonsentraatioon asti. (Dusttrak II aerosol monitor theory
of operation 2012: 1–2.)
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Kuva 8. DustTrack II (DUSTTRAK II AEROSOL MONITOR THEORY OF OPERATION 2012: 1).

Mittalaitteella pystytään gravimetriseen näytteenottoon laboratoriossa tapahtuvaan analysointia varten, asentamalla 37 mm:n näytteenkeräyssuodatin mittakammion jälkeen
suodattimelle varattuun paikkaan (kuva 8: gravimetric filter). Taulukossa 3 on esitetty
DustTrack II -mittalaitteen tekniset tiedot.

13

Taulukko 3. DustTrack II tekniset tiedot (Model 8530 8531 8532 DustTrak II Manual US 2019: 61-62;
DustTrak II Aerosol Monitor Model 8530 8532 Spec Sheet A4. 2014: 4).

DustTrack II

Malli 8530

Mittausalue

0,001–400 mg/m3

Erottelukyky

±0,1 % lukemasta tai 0.001 mg/m3, kumpi
on suurempi

Nollastabiilius

±0,002 mg/m3 24 tunnin 10 sekunnin
näytteenottovälillä

Hiukkaskokoluokka

Approximately 0,1-10 μm

Virtaustarkkuus

±5 % tehdasasetuspisteestä, sisäinen virtauksen ohjaus

Lämpötilakerroin

+0,001 mg/m3 per °C

Operatiivinen kosteus

0 to 95 % RH, tiivistymätön

CE-luokitus

Suojaus EN61236-1:2006
Päästöt EN61236-1:2006

EMI/RF-suoja

Täyttää

päästödirektiivin

standardin:

EN50081-1:1992
*EDS-shokki voi vaatia mittalaitteen uu- Täyttää
delleenkäynnistämisen.

2.5.3

suojadirektiivin

standardin:

EN50082-1:1992*

Optinen hiukkasanalysaattori OPS 3330

Optical particle sizer eli optinen hiukkaskokoanalysaattori mittaa hiukkaslukumäärää samalla tekniikalla, kuin DustTrack II: näytteen sisältämien hiukkasten siroaman lasersäteen fotonien mittaamiseen valosähköisellä anturilla. Jatkossa Optical particle sizer model 3330 -mittalaitteeseen viitataan jatkossa lyhenteellä OPS. OPS pystyy mittaamaan
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partikkelien kokojakauman, toisin kuin DustTrack II -mittalaite. Mittalaite määrittää hiukkasten koon niiden siroaman lasersäteen taajuuden perusteella. (Optical Particle Sizer
Model 3330 Spec Sheet A4: 2.)
Kuvassa 9 on esitetty OPS-mittalaitteen rakenne. OPS-mittalaitteessa on lisäksi paineja lämpötila-anturit. Paine- ja lämpötilatieto mitataan ja tallennetaan partikkelien kokotiedon ja massakonsentraation lisäksi. (Optical Particle Sizer Model 3330 Spec Sheet
A4:1–4.)

Kuva 9. Optical Particle Sizer Model 3330 (Optical Particle Sizer Model 3330 Spec Sheet A4: 2).

Taulukossa 4 on esitetty OPS 3330 -mittalaitteen tekniset tiedot, standardit ja sertifikaatit.
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Taulukko 4. OPS tekniset tiedot (Optical Particle Sizer Model 3330 Spec Sheet A4:1-4).

OPS

Malli 3330

Mittausperiaate

valon sironta ja suodatinnäytteenotto

Mittausalue

0–3000 1/cm3

Mittausalue

0,001–275 000 μg/m3

Hiukkaskokoluokka

0,3–10 μm

Koon tarkkuus

5 % 0,5 μm ISO 21501-01/04 mukaan

Kokokanavia (eri kokoluokkia)

16 käyttäjäasetettavaa kokokanavaa

Virtausmäärä

1,0 dm3/min täyttää ISO 21501:n vaatimukset

turvallisuussertifikaatit

CE Suojaus/Päästöt EN61236-1:2006
CAN/CSA C22.2 No. 61010–1

Standardit

3

Täyttää ISO 21501-01/04:n vaatimukset

Akkreditointi

Akkreditoinnilla todetaan puolueettomasti toimijan pätevyys ja se perustuu kansainvälisiin kriteereihin. Akkreditointi on tarkoitettu sekä julkisille että yksityisille toimijoille ja toimialoina sertifiointi, tarkastus, vertailumittaus ja ympäristö- ja päästökauppatodentajia.
(Akkreditoinnilla lisää luetettavuutta ja kilpailukykyä 2019.)
Akkreditointipalvelujen arviointiperiaatteen on alun perin laatinut vaatimustenmukaisuuden arviointiasian neuvottelukunnan pätevyyden toteamistoimen jaoston (VANK-P) nimeämä työryhmä. Uusin versio arviointiperiaatteesta on A2/2020, se korvaa aiemman
A2/2016-version.
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Akkreditointi on vapaaehtoista. Akkreditoitu toimielin on velvollinen noudattamaan akkreditointivaatimuksia koko akkreditoinnin voimassaoloajan. Akkreditoinnista pystyy luopumaan kesken sen voimassaoloajan. (Akkreditointitoiminnassa noudatettavat vaatimukset 2018: 4.)
Laki vaatimuksenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta määrittää
perusedellytykset akkreditoinnin hakemiseen, edellytyksiin ja päätökseen. Tarkemmin
arviointiperusteet on määritetty yhdenmukaisesti eurooppalaisia ja kansainvälisiä arviointiperusteita soveltaen. Laissa myös määritetään perusperiaatteet akkreditointipäätöksen sisältöön, eli akkreditoitu pätevyysalue ja pätevyyden ylläpito ja seuranta.
Lain mukaan akkreditointi on mahdollista perua, jos akkreditoitu ei täytä ja korjaa toimintaansa edellytykset täyttäväksi määräaikaan mennessä. (Laki vaatimustenmukaisuuden
arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta 2006.)
3.1

Yleiset vaatimukset

Akkreditoinnin pääperiaate laboratorion pätevyyden arvioinnissa on, että tulosten luotettavuus ja pätevyys voidaan varmistaa. Laboratorion pitää pystyä osoittamaan toimintamallit kalibrointi- ja testaustulosten laadunvarmistukselle, tällä todistetaan laboratorion
vertailukelpoisuus. Laadunvarmistusmenetelmiä ovat esimerkiksi
−

osallistuminen vertailumittauksiin

−

sertifioitujen referenssiaineiden käyttö

−

sisäiset vertailut käyttäen eri testaus- tai kalibrointimenetelmiä

−

laboratorioiden väliset vertailut. (Periaatteet laboratorioiden laadunvarmistus- ja vertailumittauskäytäntöjen arvioinnille 2020.)

Yllä mainituista laadunvarmistusmenetelmistä vertailumittaukset ja niiden tulosten arvioinnit ovat tärkeimpiä pätevyyden arvioinnissa. Oletuksena on, että selvitys vertailumittauksiin osallistumisesta ja niissä pärjäämisestä osoitetaan akkreditointia hakiessa. (Periaatteet laboratorioiden laadunvarmistus- ja vertailumittauskäytäntöjen arvioinnille
2020.)
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Vertailumittauksia arvioidaan alakohtaisesti alan käytäntöjen ja vertailumahdollisuuksien
mukaan. Jos vertailumittauksia ei ole alalla tarjolla, pitää laboratorion pystyä todistamaan pätevyytensä muulla laadunvarmistuksen keinolla. (Periaatteet laboratorioiden
laadunvarmistus- ja vertailumittauskäytäntöjen arvioinnille 2020.)
Vertailumittausten pitää olla kansainväliset kriteerit täyttäviä, SFS-EN ISO/IEC 17043
mukaisia ja kansainvälisten tai kansallisten järjestäjien järjestämiä, näiden lisäksi arvostettujen ja alallaan tunnettujen järjestäjien organisoimat vertailumittaukset kelpaavat.
(Periaatteet laboratorioiden laadunvarmistus- ja vertailumittauskäytäntöjen arvioinnille
2020.)
3.2

Hyödyt

Akkreditointi todentaa toimijan luotettavuutta niin kotimaisesti kuin kansainvälisestikin.
Luottamuksen osoittaminen akkreditoinnin kautta voi helpottaa esimerkiksi markkinoille
pääsyä ja kasvattaa kuluttajien luottamusta toimijaan. Akkreditoinnin avulla pystyy todistamaan mahdolliset viranomais- tai lainsäädännön vaatimusten täyttämisen. (Akkreditoinnilla lisää luetettavuutta ja kilpailukykyä 2019.)
3.3

FINAS

Suomessa akkreditoinnit myöntää ja ylläpitää Finnish Accreditation Service, jatkossa
tästä käytetään lyhennettä FINAS. Akkreditointielinten pätevyys ja keskinäinen vertailtavuus varmistetaan tunnustamissopimuksilla, joiden perustana ovat standardi ISO/IEC
17011, kansainvälisesti sovitut periaatteet ja EU-maissa asetus N:o 765/2008. (Tunnustamissopimukset 2019.)
FINAS on Tukesin alainen Suomen kansallinen akkreditointielin: kukin EU:n jäsenvaltio
voi nimittää vain yhden tahon vastaamaan kansallisesta akkreditoinnista. Tukes eli turvallisuus- ja kemikaalivirasto valvoo teollisen toiminnan, tuotteiden ja palvelujen turvallisuutta. Kuvassa 10 on Tukesin organisaatiokaavio. (REGULATION (EC) No 765/2008
OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 July 2008 setting out
the requirements for accreditation and market surveillance relating to the marketing of
products and repealing Regulation (EEC) No 33/93 2008: 36.)
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Kuva 10. Tukesin organisaatiokaavio (Organisaatiokaavio 2020).

Akkreditointi myönnetään neljän vuoden määräajaksi, jonka aikana FINAS valvoo vaatimustenmukaisuutta säännöllisesti. FINAS noudattaa valtion maksuperustelakia, eli palvelun hinnoittelu perustuu kustannuksiin ja toiminnalla ei saa tavoitella voittoa. (Palvelut.)
3.4

Hakeminen

Kuvassa 11 on kuvattu akkreditointiprosessin eri vaiheet ja niiden arvoidut kestot.
FINASin arviointiryhmä on aina tapauskohtaisesti koottu, jotta sen asiantuntemus kattaa
kyseisen hakijan akkreditoitavan alan. Arviointiryhmä koostuu pääarvioijasta ja hänen
apunaan toimivista yhdestä tai useammasta teknisestä asiantuntijasta. Pääarvioijat ovat
virkamiehiä ja heitä koskee virkavastuu. Kaikki arviointiryhmän jäsenet ovat esteettömiä
ja heillä on salassapitovelvollisuus. Akkreditoinnin hakija hyväksyy pääarvioijan apuna
toimivat tekniset asiantuntijat. (FINASin arviointiryhmä 2020.)
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Kuva 11. Akkreditontiprosessi (Akkreditoitiprosessi 2019).

3.4.1

Hakemus

Akkreditointia haetaan kirjallisella liitteellä, johon FINASilla on valmis hakemuslomake.
Hakemuslomake ja toimialakohtainen liite on liitteenä 2. Lomakkeessa ilmoitetaan haettavan akkreditoinnin tyyppi, hakijan tiedot, haluttu akkreditoitava toiminta ja hakijan organisaation tyyppi. Akkreditoitava toiminta määrittää noudatettaviksi vaadittavat standardit. Organisaation tyyppi tarkoittaa yhtiömuotoa, esimerkiksi osakeyhtiö, tai valtion virasto. Katupölymittauksen kohdalla organisaatiomuoto olisi ”Toiminto on laajemman organisaatiokokonaisuuden osa”. Tähän on hakemuslomakkeessa erillinen kohta selvitystä varten. Toimialakohtainen liite sisältää kysymykset, joihin vastaamalla akkreditoinnin hakija osoittaa noudattavansa akkreditoinnin vaatimia standardeja. (Akkreditointihakemus)
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3.4.2

Arviokäynnit

Akkreditointihakemuksen vastaanottamisen ja käsittelyn jälkeen FINASin arviointiryhmä
käy hakijan luona kahdella arviokäynnillä. Näistä ensimmäisellä käynnillä ei vielä opasteta asiakasta. Käynnillä päätetään arviointiprosessin etenemisestä ja tarkastetaan asiakkaan valmius täyttää arviointivaatimukset. (Varsinainen arviointikäynti 2015.)
Varsinaisella arviointikerralla arviointiryhmä varmentaa asiakkaan täyttävän vaatimukset
ja todentaa ne esimerkiksi toiminnan seuraamisella, pätevyyskokeilla ja henkilökuntaa
haastattelemalla. Arvioinnin päätteeksi arviointiryhmä esittää yhteenvedon ja arvioinnissa löytyneet puutteet. Hakija saa arviointikäynnin jälkeen käyttöönsä arvioijien tekemät selonteot. Selonteossa käydään läpi hakijan akkreditointikriteerien täyttäminen ja
vaadittavat toimet, joilla kukin arvioija puoltaa akkreditoinnin antamista. Hakijalle annetaan yleensä kolme kuukautta aikaa korjata arvioiden havaitsemat puutteet. (Varsinainen
arviointikäynti 2015.)
Hakija toimittaa FINASin arviointiryhmälle dokumentit arvioinnissa havaittujen puutteiden
korjauksesta. Hakijalla on pääsääntöisesti vain yksi mahdollisuus täydentää puutteiden
korjausta, jos arviointiryhmä katsoo, että korjaustoimet eivät olleet riittävät. Puutteiden
korjauksen varmistamiseksi arviointiryhmällä on mahdollisuus uuteen arviointikäyntiin.
(Varsinainen arviointikäynti 2015.)
3.4.3

Akkreditointipäätös ja akkreditoinnin ylläpitäminen

Arviointiryhmän todettua akkreditointivaatimusten täyttyneen, esitetään pääarvioitsijan
katsauksessa perustelut päätöksen tueksi. Varsinaisen päätöksen tekee FINASin johtaja. (Akkreditointipäätös 2016.)
Akkreditoitua toimijaa valvotaan akkreditoinnin voimassaoloajan määräaikaisarvioinnein. Niitä varten pääarvioija tekee yhdessä arviointiryhmän kanssa arviointisuunnitelman ja arvioinneista sovitaan arvioitavan kanssa. Määräaikaisarvioinneissa havaittujen
puutteiden korjaukseen on aikaa vain yksi kuukausi ja vakavissa puutteissa voidaan
saatu akkreditointi peruuttaa määräajaksi. (Akkreditoinnin ylläpitäminen 2016.)
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Kaikki Suomessa akkreditoidut toimijat löytyvät listattuna FINASin verkkosivustolta, välilehdeltä ”Akkreditoidut toimijat”. Listasta pystyy hakemaan toimijoita esimerkiksi: akkreditointitunnuksella, toimijan nimellä, pätevyysalueella tai standardilla. (Akkreditoidut toimijat 2015.)
Akkreditointipäätöksen dokumenttiin kirjataan muun muassa päätöksen päiväys ja voimassaolo, päätöksen saanut toimija ja akkreditointitunnus. Päätökseen on myös listattu
pätevyysalueet, testityypit ja testausmenetelmät. Liitteessä 3 on esimerkki hyväksytystä
akkreditointipäätöksestä Ilmatieteen laitoksen ilmakehän koostumuksen tutkimus ja ilmanlaatu -testauslaboratoriolle.
3.4.4

Akkreditointikauden pituus ja uudelleenakkreditointi

Akkreditoinnin saa neljän vuoden määräajaksi ja sen uusintaa on haettava viimeisenä
voimassaolovuotena, jos akkreditoinnin halutaan pysyvän voimassa. Uudelleenarvioinnissa noudatetaan samoja periaatteita kuin ensiarvioinnissa ja siinä käytetään myös ylläpitoarviointien aineistoja. (Akkreditoinnin ylläpitäminen 2016.)
3.5

Standardit

Standardien tarkoituksena on ennen kaikkea vahvistaa luottamusta standardia noudattavien toimielinten toimintaan ja niiden avulla pyritään varmistamaan yhdenmukainen,
pätevä ja puolueeton toiminta. (SFS-EN ISO/IEC 17025:2017: 5–6). Näitä standardeja
ovat esimerkiksi
−

SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 Testaus- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyys. Yleiset
vaatimukset

−

SFS-EN ISO/IEC 15189:2013 Lääketieteelliset laboratoriot. Laatua ja pätevyyttä koskevat vaatimukset

−

SFS-EN ISO/IEC 17043:2010 Conformity assessment – General requirements for
proficiency testing

−

EA-4/02 M:2013 Evaluation of the Uncertainty of Measurement In Calibration

−

ILAC P9:06/2014 ILAC Policy for Participation in Proficiency Testing Activities
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−

EA-4/18 INF:2010 Guidance on the level and frequency of proficiency testing participation

−

EA-4/21 INF:2018 Guidelines for the assessment of the appropriateness of small
interlaboratory comparisons within the process of laboratory accreditation

−

SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 Testaus- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyys. Yleiset
vaatimukset

−

3.6

ISO 9001:2015 Laadunhallintajärjestelmät. Vaatimukset.

Kustannukset

Akkreditoinnin hakemisen kustannukset koostuvat hakemusmaksusta, perusmaksusta,
teknisestä arvioinnista ja työaikaan perustuvasta tuntiveloituksesta. Maksujen suuruus
riippuu arviointikohteen hintaluokasta, eli kohteen koosta, vaativuudesta ja pätevyysalueen laajuudesta. Liitteenä 1 on akkreditointi- ja arviointipalveluiden hinnasto. (Hinnasto
2019: 1–2.) FINAS arvioi esimerkissään pienen kohteen akkreditointikustannuksiksi kokonaisuudessaan noin 10 000 euroa, kustannus esimerkki sisältää: hakemusmaksu 720
euroa, arvioinnin maksu 2400 euroa, arviointikustannukset 5300–6500 euroa ja päätösmaksu 600–800 euroa. Laajoissa pätevyysalueissa kustannukset ovat korkeammat,
koska niissä tarvitaan useampi arvioija. (Maksut 2019.)
Hakemusmaksu koskee ensiakkreditoinnin ja arviointipalvelun hakemusta, esimerkiksi
uudelleenakreditoinnin hakemisesta tai pätevyysalueen laajennuksesta ei peritä maksua
(Hinnasto 2019: 1–2).
Perusmaksu on kertamaksu, mikä peritään akkreditointia ja arviointia hakevalta. Akkreditoiduilta toimielimiltä peritään myös vuosimaksu. Perusmaksu ja vuosimaksu on tarkoitettu kattamaan esimerkiksi arvioijien osaamisen ylläpidon, hallinnolliset kulut ja osan
kansallisesta ja kansainvälisestä sekä sidosryhmäyhteistyöstä tulevista kustannuksista.
(Hinnasto 2019: 1–2.)
Varsinainen arviointi laskutetaan tuntihintaperusteisesti, siihen sisältyy muun muassa arviointiryhmän kokoaminen, valmistelu, arviointikäynnit ja tulosten käsittely. Akkreditointipäätöksen valmistelu laskutetaan myös tuntilaskutuksena. (Hinnasto 2019: 1–2.)
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4

Testaus- ja kalibrointilaboratorioiden akkreditointivaatimukset

Sniffer-tutkimusajoneuvolla tehtävät näytteenotot kuuluvat testaus- ja kalibrointilaboratorioiden akkreditointivaatimusten alle, eli katupölymittaustoiminnassa tulee noudattaa
SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 -standardia. Liitteenä 2 olevassa akkreditointihakemuspohjassa on listattu toimialakohtaisesti vaadittavat standardit. Yleisesti testaus- ja kalibrointilaboratorioiden toiminnassa noudatetaan myös ISO 9001-standardia (SFS-EN
ISO/IEC 17025:2017: 5).
4.1

SFS-EN ISO/IEC 17025:2017

SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 -standardi soveltuu kaikille laboratoriotoimintaa suorittaville tahoille, standardissa ei ole rajausta laboratorion koolle (henkilömäärä) (SFS-EN
ISO/IEC 17025:2007: 6). SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 -standardin mukaisesti toimivalla
kalibrointi- ja testauslaboratoriolla on oltava kyseisen standardin täyttämä johtamisjärjestelmä, tai standardin ISO 9001 mukaisesti toteutettu johtamisjärjestelmä. ISO 9001 standardin mukaisesti toteutetun johtamisjärjestelmän pitää kuitenkin täyttää SFS-EN
ISO/IEC 17025:2017 -standardin kohdissa 4–7 esitetyt vaatimukset. (SFS-EN ISO/IEC
17025:2017: 24.)
Pelkkä ISO 9001 -standardin mukainen johtamisjärjestelmä ei itsessään ole pätevä
osoittamaan, että kalibrointi- ja testauslaboratorio tuottaa teknisesti oikeita tietoja ja tuloksia, tätä varten 4–7-kohtien vaatimusten tulee täyttyä (SFS-EN ISO/IEC 17025:2017:
31).
SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 -standardissa ISO 9001 -standardista käytetään termiä
johtamisjärjestelmä, ja kyseessä on kokonaisvaltainen laadunhallintajärjestelmä. Ajantasainen versio kyseisestä standardista on ISO 9001:2015. (ISO 9001:2015: 5.)
SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 -standardi koostuu kolmesta pääosiosta: resurssivaatimukset, prosessivaatimukset ja johtamisjärjestelmää koskevat vaatimukset. Näiden lisäksi standardi sisältää yleiset sekä rakenteelliset vaatimukset. (SFS-EN ISO/IEC
17025:2017: 2.)
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4.1.1

Resurssivaatimukset

Resurssivaatimusten tarkoitus on varmistaa, että organisaation laboratoriolla on käytössään riittävät tilat, laitteet ja pätevä henkilöstö toimintojensa suorittamiseen.
Laboratorion toimintaan vaikuttavan henkilöstön on oltava pätevä tehtäväänsä ja puolueeton. Tuloksiin vaikuttavasta henkilöstön pätevyydestä ja siihen vaikuttavista koulutuksista, taidoista ja vaatimuksista on oltava dokumentaatio. Laboratorion henkilökunnalla
on oltava tiedossa heidän tehtävänsä, valtuuteensa ja vastuunsa. Laboratoriolla on myös
oltava menettelytavat ja dokumentaatio muun muassa henkilöstön koulutuksesta, riittävistä pätevyysvaatimuksista ja valtuuksista. (SFS-EN ISO/IEC 17025:2017: 10.)
Laboratorion tulosten oikeellisuuteen vaikuttavien toimitilojen ja niiden olosuhteiden on
oltava toimintaan soveltuvia, ja ympäristöolosuhteita on valvottava ja dokumentoitava.
Toimitiloja on valvottava ja ne pitää katselmoida säännöllisesti. Valvottavia asioita ovat
muun muassa tilojen käyttö ja niihin pääsy, sekä laboratorion kontaminoitumisen ja häirinnän estäminen. (SFS-EN ISO/IEC 17025:2017: 11.)
Laboratoriolla on oltava laitteisto, jolla se pystyy suorittamaan toimintaansa, ja käytössä
olevan laitteiston on oltava vaatimustenmukaisesti kalibroitua. Laitteistolle on laadittava
toimintatavat, jotka varmistavat laitteiden oikean käytön ja ehkäisevät kontaminaatiot tai
rikkoutumisen. Ohjeiden kuuluu myös sisältää menetelmät laitteistojen kuljetukselle, säilytykselle ja oikealle ylläpidolle. (SFS-EN ISO/IEC 17025:2017: 11–12.)
Mittauslaitteiston on saavutettava vaadittava mittaustarkkuus ja mittausepävarmuus, tämän lisäksi mittauslaitteet on kalibroitava tarvittaessa. Kalibrointi täytyy suorittaa muun
muassa metrologisen jäljitettävyyden todentamiseksi. Laitteet pitää merkitä siten, että
niiden käyttäjä pystyy havaitsemaan kalibroinnin voimassaoloajan ja kalibroinnin tilan.
Kalibrointi täytyy myös suorittaa esimerkiksi, mikäli mittalaite on vahingoittunut tai sitä on
käytetty väärin. Kalibroimatonta tai viallista mittalaitetta ei saa käyttää, ja se on merkittävä käytöstä poistetuksi tai sen käyttö on estettävä. (SFS-EN ISO/IEC 17025:2017: 11–
12.)
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Laboratoriolla on oltava toimintaansa vaikuttavista laitteista dokumentaatio, josta käy ilmi
−

tunnistetiedot, mukaan lukien ohjelmiston tunnistetiedot

−

valmistajan nimi ja yksilöivä tunniste kuten tyyppitunnus tai sarjanumero

−

osoitus laitteen määräyksien mukaisuudesta

−

laitteen sijainti

−

kalibrointitiedot, kalibrointiaikataulu

−

huoltotiedot ja huoltosuunnitelma

−

vaurio- ja virhetiedot, tiedot laitteille tehdyistä muutoksista (SFS-EN ISO/IEC
17025:2017: 12.)

Laboratorion käyttämien ulkoisten palvelujen pitää olla laboratorion toimintaan soveltuvia
ja laboratoriolla pitää olla menettelytavat ja dokumentaatio näiden palveluiden ja tuotteiden laadun varmistamiseen. Laboratorion tulee informoida ulkoista toimittajaa vaatimuksistaan tuotteelle tai palvelulle, hyväksymiskriteerit ja henkilöstön pätevyysvaatimukset.
(SFS-EN ISO/IEC 17025:2017: 13–14.)
4.1.2

Prosessivaatimukset

Prosessivaatimuksissa edellytetään laboratoriolla olevan muun muassa menettelytavat
sopimusten, tarjousten ja tarjouspyyntöjen katselmuksiin. Prosessivaatimuksissa käsitellään lisäksi toimintojen valintaa, validointia, verifiointia ja näytteenottoa. Laboratorion
pitää myös määritellä ja tunnistaa mittausepävarmuuteen vaikuttavat tekijät, varmentaa
tulostensa oikeellisuus ja esittää tulokset vaatimusten mukaisesti. (SFS-EN ISO/IEC
17025:2017: 14–24.)
4.1.3

Johtamisjärjestelmävaatimukset

Laboratorion johtamisjärjestelmän tavoitteena on varmistaa laboratoriotulosten laatu. Laboratoriolla on oltava dokumentoitu ja ylläpidetty johtamisjärjestelmä. Johtamisjärjestelmän on oltava esimerkiksi ISO 9001 -standardin mukainen ja tämän lisäksi täytettävä
SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 -standardin vaatimukset. (SFS-EN ISO/IEC 17025:2017:
24.)
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SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 -standardin mukaisesti johtamisjärjestelmän dokumentoinnin pitää kattaa muun muassa organisaation tavoitteet ja toimintaperiaatteet ja näitä
on ylläpidettävä. Johtamisjärjestelmään sisältyy asiakirjojen ja tallenteiden hallinta. Dokumentaation lisäksi johtamisjärjestelmään kuuluu riskien ja mahdollisuuksien hallinta,
toiminnan parantamistoimet, toimintaa korjaavat toimet ja sekä johdon katselmukset että
sisäiset auditoinnit. (SFS-EN ISO/IEC 17025:2017: 24–28.)
4.2

ISO 9001:2015

ISO 9001 -standardi ja siinä esitetyt vaatimukset laadunhallintajärjestelmästä ovat yleisiä, joita organisaatiot voivat hyödyntää alasta ja koosta riippumatta tuotteiden ja palveluidensa tuottamisessa (ISO 9001:2015: 10). Standardin tarkoitus on auttaa organisaatiota parantamaan suorituskykyään ja luoda perusta kestävän kehityksen mukaisille
hankkeille. Standardin tavoite on hyödyttää organisaatiota muun muassa tuotteiden ja
palveluiden lakien ja viranomaisvaatimusten täyttämisessä, riskienhallinnassa ja asiakastyytyväisyyden parantamisessa (ISO 9001:2015: 5.)

5

Hakemisen edellytysten täyttäminen

Akkreditoinnin hakeminen edellyttää nykyisten toimintatapojen tarkentamista sekä uusien toimintatapojen ja prosessien luomista. Näitä ovat esimerkiksi tarkempi kirjanpito
mittalaitteiden huolloista ja kalibroinneista (metrologinen jäljitettävyys), dokumentaatio
henkilöstöpätevyyksistä ja dokumentaatio ja menettelytavat prosessivaatimuksista. Akkreditoinnin hakuvaatimusten täyttämistä ja standardien käyttöönottoa edesauttaa koko
Metropolia Ammattikorkeakoulun dokumentoitu organisaatio ja johtamisjärjestelmä, laatujärjestelmä ja projektinhallinta.
Tähän työhön liittyen oli myös tarve päivittää ohje mittalaitteiden käytöstä, huollosta ja
mittaustyöstä vastaamaan nykyistä ajoneuvoa ja mittalaitteita. Ohjeen pituuden ja työstä
poikkeavan ulkoasun vuoksi ohje on liitteenä 4. Liite sisältää ohjeen katupölymittauksesta, eli akreditoinnin kohteena olevien toimien ja mittalaitteiden osiot. Vanha mittalaitteiden käyttöohje ei sisältänyt kaikkia nykyisiä laitteita ja moni siinä oleva osio ei enää
pitänyt paikkaansa uuden mittausajoneuvon ja -ohjelmien käyttöönoton jälkeen.
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Tarkat spesifisti katupölymittausprojektia varten laaditut johtamisjärjestelmä ja prosessivaatimukset puuttuvat. Metropolia Ammattikorkeakoululla on luonnollisesti yleiset menettelytavat muun muassa tarjouspyyntöihin ja sopimuksiin. Esimerkiksi SFS-EN
ISO/IEC 17025:2017 -standardiin kuuluvaa sisäisen auditoinnin, riskien ja mahdollisuuksien hallintaa ei akkreditoinnin hakemisen kohteena olevalla toiminnalla ole. Toimintaa
parantavia ja korjaavia toimia akkreditoinnin kohteena olevalle toiminnalle ei ole varsinaisesti kirjattu mihinkään, näistä on vain tarpeen tullen tai parannusidean syntyessä
keskusteltu projektin henkilökunnan kesken. Myöskään kehittämistoimia ei ole kirjattu.
5.1

Resurssivaatimusten täyttäminen

Henkilöstölle on muodostunut osaamisen ja muun työtehtävien jaon kautta selvät vastuualueet, näistä pitää kuitenkin myös erikseen sopia ja ne tulee dokumentoida. Henkilöstölle ja eri työtehtäville ei ole laadittu selkeitä pätevyys- tai perehdytysvaatimuksia.
Metropolian tehtävänä on lähinnä mittausten suorittaminen (raakadatan keräys), Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) hoitaessa datankäsittelyn. Tällä hetkellä Metropolian
katupölyprojektin projekti-insinööri toimii myös asiantuntijana ympäristökeskuksessa.
5.2

Prosessivaatimuksien täyttäminen

Metropolia ammattikorkeakoululta löytyy valmiit sopimus- ja suostumuspohjat sekä näihin liittyvä ohjeistus projekteille, hankkeille ja TKI-toimintaan. Ohjeistukseen sisältyy
muun muassa ohjeet sopimuksen valmisteluun, hyväksymiseen ja arkistointiin. Sopimukset säilytetään keskitetysti ja lähetetään kirjaamon kautta säilytettäväksi. (TKI-sopimukset Metropoliassa 2020.)
Puutteena SFS-EN ISO/IEC 17025:2017-standardin prosessivaatimuksien täyttämisessä on vaillinainen ja osin vanhentunut mittausepävarmuuksien selvitys sekä tunteminen. Esimerkiksi mittauslinjan mitoittaminen ja sisääntulon sijainnin ja koon vaikutus on
selvitetty alkuperäiseen mittausajoneuvoon, Juha Seppälän (2003) ja Zoran Bozicin
(2012) insinööritöissä. Nykyiset mittauslinjat ja sisääntulot ovat samantyyppiset kuin alkuperäisen tutkimusajoneuvon vastaavat, mutta eroavuuksien vaikutuksia ei ole selvitetty.
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Mittausjärjestely alkuperäisen tutkimusajoneuvon mittauslinjan sisääntulon koon ja sijainnin optimoinnista on esitetty kuvassa 12. Mittauksen tarkoituksena oli saada mahdollisimman suuri osa renkaan nostattamasta katupölystä mittalinjaan ja mittalaitteille.

Kuva 12. Alkuperäisen mittausauton sisääntulon validointi. Kuva Pasi Perhoniemi. (Bozic 2007: 29.)

Tutkimusajoneuvon näytteenottolinjojen virtauksen kuuluu olla isokineettinen, jotta vältytään virheelliseltä hiukkaskonsentraatiolta näytteenotossa. Kuva 13 on mittauslinjasta
erkaneva näytteenottolinja. Näytteenottoputken suuaukon koko on laskettu näytteenottolinjan virtausnopeuden mukaan. Laskennassa käytettävän kaavan tarkkuudessa ja nykyisiä näytteenottolinjoja koskevissa hiukkashäviöissä tai hiukkasylimäärässä on puutteita konsentraation korjauslaskelmissa. Linjassa kulkeva virtaus voi olla isokineettinen
vain yhdellä virtausnopeudella. Todellinen virtaus on harvoin täysin isokineettinen, jolloin
näytteenottolinjan ilmavirtauksen hiukkasten konsentraatio ei täysin vastaa näytteenottokohteen hiukkaskonsentraatioita. Hiukkasia jää myös näytteenottolinjan seinämiin.
(Kulovuori 2021.)
Kuvassa 13 on esitetty isokineettinen, hiukkasylimääräinen ja -häviöllinen virtaus. Isokineettisessä virtauksessa virtausnopeus pysyy vakiona näytteenottolinjan sisääntulossa.
Hiukkasylimääräisessä virtauksessa näytteenottolinjan virtausnopeus on pienempi ja
inertia saa hiukkaset jatkamaan suoraan näytteenottolinjaan (punainen nuoli kuvassa),
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ilmavirtauksen kiertäessä sen osin. Hiukkahäviöllisessä virtauksessa näytteenottolinjan
virtausnopeus on suurempi ja virtauksesta suurempi osuus päätyy näytteenottolinjaan,
hiukkasten jatkaessa suoraan sen ohi. Hiukkasvääristymä vaikuttaa myös hiukkasten
kokojakaumaan, isomman massan (inertian) omaavien hiukkasten jatkavan helpommin
matkaansa liikesuuntaansa. (Sloley 2012.)

Kuva 13. Isokineettinen, hiukkashäviöllinen ja -ylimääräinen virtaus (Sloley 2012).

Näytteenottolinjan suuaukon koon laskennassa on käytetty tilavuusvirtana linjassa olevien mittalaitteiden yhteenlaskettua tilavuusvirtaa, todellista tilavuusvirtaa ei ole mitattu.
(Kulovuori 2021.) Kuten luvussa 2.3 on esitetty, katupölyn näytteenotto tapahtuu keskeltä mittauslinjaa näytteenottolinjalla, mittauslinja imee tutkimusajoneuvon takarenkaan
tiestä nostattaman pölyn. Kuvassa 14 vertikaalinen putki on takarenkaan takaa tuleva
mittauslinja ja horisontaalinen on siitä pölynäytteet mittalaitteille ottava näytteenottolinja.

30

Kuva 14. Takarenkaan takaa tuleva mittauslinja.

Kuvassa 15 on esimerkki toimivasta suuaukon mallista näytteenottolinjaan. Mittalaitteissa itsessään olevat suuttimet ovat mittalaitteiden valmistajan suunnittelemia toimimaan juuri kyseisessä laitteissa ja laitteen vaatimilla virtausnopeuksilla.

Kuva 15. Esimerkki toimivasta suuaukon mallista (SFS-EN 13284-1:2017).
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Muun muassa näytteenottolinjan isokineettisyyden varmistamiseen, ja mittausepävarmuuden laskentaan löytyy ohjeita eri standardeista. Näitä standardeja ovat
−

SFS-EN 13284-1:2017 Stationary source emissions. Determination of low range
mass concentration of dust. Part 1: Manual gravimetric method.

−

SFS-EN ISO 20988:2007 Air quality. Guidelines for estimating measurement uncertainty.

−

ISO 16911-1:2013 Stationary source emissions - Manual and automatic determination of velocity and volume flow rate in ducts - Part 1: Manual reference method.

−

SFS-EN 12341:2014 Ambient air - Standard gravimetric measurement method for
the determination of the PM10 or PM2,5 mass concentration of suspended particulate matter.

−

SFS-EN ISO 14956:2002 Air quality. Evaluation of the suitability of a measurement
procedure by comparison with a required measurement uncertainty.

−

SFS-EN 15259:2007 Air quality. Measurement of stationary source emissions. Requirements for measurement sections and sites and for the measurement objective,
plan and report.

Suurin osa katupölymittauksesta tapahtuu kiinteästi sijoitetuilla jatkuvaan mittaukseen
perustuvilla mittausasemilla ja yleensä standardien ohjeet ovat tätä mittaustapaa varten.
Standardien soveltamisessa ajoneuvolla suoritettavaan mittaukseen pitää huomioida
mittauksen erityspiirteet, kuten ajoviiman ja ajonopeuden vaikutus.
5.3

Johtamisjärjestelmävaatimusten täyttäminen

Katupölymittauksen projektiorganisaatiolla ei ole omaa johtamisjärjestelmää, projekti
käyttää koko organisaation yhteistä johtamisjärjestelmää. Metropolia Ammattikorkeakoululla on dokumentoitu koko henkilökunnalle esillä oleva johtamisjärjestelmä, joka kattaa muun muassa organisaation tavoitteet, toimintaperiaatteet ja on säännöllisesti ylläpidetty. (Johtamisjärjestelmä 2018.) Kuvassa 17 on esitetty Metropolian johtamisjärjestelmän keskeisiä toimintaperiaatteita ja strategiaa.
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Kuva 16. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, johtamisjärjestelmä (Johtamisjärjestelmä 2018).

5.3.1

Johtamisjärjestelmä

Metropolian organisaatio on linjaorganisaatio, joka jaettu kymmeneen osaamisalueeseen. Kutakin osaamisaluetta johtaa osaamispäällikkö, joka vastaa alueensa tuloksesta
ja laadusta. Osaamisalue pitää sisällään opetuksen, TKI- ja liiketoiminnan. Lisäksi näitä
ydintoimintoja johdetaan horisontaalisesti ja niillä on omat johtajansa. Johtaja vastaa organisaation ydintoiminta-alueensa (esimerkiksi TKI-toiminta) toiminnasta ja laadusta.
(Organisaatio 2018.)
Metropolian johtoryhmään kuuluvat: toimitusjohtaja, oppimisjohtaja, TKI-johtaja, liiketoimintajohtaja, kehitysjohtaja, talous- ja hallintojohtaja. Toimitusjohtaja toimii myös ammattikorkeakoulun rehtorina. (Organisaatio 2018.)
5.3.2

Roolit ja työnkuvat

Metropolia Ammattikorkeakoulu on laatinut ja dokumentoinut roolit avainhenkilöille.
Muun henkilöstön tehtävät löytyvät heidän työsopimuksistaan ja varsinaisia kokonaisvaltaista työnkuvaa tai roolien olennaisimpia osia ei ole heille määritelty. (Roolit ja työnkuvat
2020.)
Katupölymittaus kuuluu TKI-toiminnan alle. TKI-toiminnan avainroolit ovat: päällikkö,
TKI-palvelut, TKI-erityisasiantuntija, TKI-asiantuntija, innovaatioasiantuntija, teknologiapäällikkö ja TKI-viestijä. (Roolit ja työnkuvat 2020.)
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Katupölymittaustoiminnassa ei ole avainroolin haltijoita. Katupölymittauksen varsinaisen
henkilöstön muodostavat projektipäällikkö, projekti-insinööri ja opiskelija-assistentti. Esihenkilönä on osaamisaluepäällikkö. Henkilöstön työtehtävät on määritetty heidän työsopimuksessaan ja käytännössä ne jakautuvat työkuorman ja erityisosaamisen mukaan.
Tarkkoja roolien kuvauksia, pätevyysvaatimuksia ja olennaisimpia osia ei ole dokumentoitu.
5.3.3

Laatujärjestelmä

Metropolia Ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä tukee sen strategisten tavoitteiden
saavuttamista, ja sen toimintaa arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti. Prosessina laadunhallinnassa on niin sanottu jatkuvan kehittämisen kehän periaate, joka on esitetty kuvassa 17. Laatujärjestelmän tavoitteena on myös mahdollistaa yhtenäiset tehokkaat menettelytavat laadunhallintaan koko Metropoliassa. Yksikköjen laadusta vastaa yksikön
esimies ja jokaisella työntekijällä on vastuu laadunhallinnan toteuttamisesta työssään.
(Laatujärjestelmä 2021.)

Kuva 17. Jatkuvan kehittämisen kehä (Laatujärjestelmä 2021).

Metropolia Ammattikorkeakoululla on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen
(Karvi) laatuleima, mikä tarkoittaa, että Metropolian laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit sekä vastaa eurooppalaisia suosituksia ja periaatteita. Laatuleima on voimassa 24.3.2017 alkaen ja sen kesto on kuusi vuotta. (Laatuleima Metropolia Ammattikorkeakoululle 2017.)
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6

Yhteenveto

Metropolia Ammattikorkeakoulun katupölytutkimusprojektin on mahdollista lähteä hakemaan akkreditointia, kunhan toiminta on mukautettu standardien (17025 ja 9001) vaatimalle tasolle. Standardien noudattaminen tuo lisätyötä ja kustannuksia nykyisiin käytäntöihin nähden, mutta niiden käyttö toisi laboratorio- ja mittaustyöhön tasalaatuisuutta,
luotettavuutta ja laatua toimintatapoihin ja työskentelyyn, myös ilman akkreditointia.
Standardien käyttöönotto ja noudattaminen loisi johdonmukaiset toimintatavat katupölytutkimustoimintaan ja edesauttaisi toiminnan kehittämistä.
Ennen akkreditoinnin hakuprosessin aloittamista tulee varmistaa standardien mukainen
toiminta, tahto ja henkilökunnan sitoutuminen standardien noudattamiseen ja ylläpitoon.
Tärkeää on myös arvioida akkreditoinnin mahdollisten hyötyjen (maine, laatutae, mahdolliset kaupalliset hyödyt) suhde sen kustannuksiin. Akkreditointiprosessin kustannukset ovat korkeat suhteessa projektin vuotuiseen budjettiin ja myös ylläpitokustannukset
ovat tuntuvat (liite 1). Katupölymittaustoiminnan budjetin koostuu henkilöstön, mittalaitehuoltojen ja tutkimusajoneuvon kustannuksista. Rahoituksen tullessa erinäisistä julkisten
tahojen ja Euroopan unionin rahoittamista hankkeista ei niihin pysty sisällyttämään hankkeisiin kuulumattomia kustannuksia. Näin akkreditoinnin haku vaatii luultavasti joko Metropolialta tahtoa panostaa lisää katopölytutkimukseen tai Metropolian ulkopuolista tukea.
Yhdellä katupölyä mittaavalla tutkimusajoneuvolla pystyy tekemään rajallisen määrän
mittausta tärkeimmällä mittauskaudella, eli katupölykaudella. Akkreditoinnin mahdollisesti tuomaa lisätyötä ei siis pystyttäisi vastaanottamaan kuin rajallisesti.
Akkreditoinnin hyödyt tulisivatkin parhaiten käytettyä esimerkiksi kaupallistamalla auton
mittaustekniikka, eikä vain mittauspalvelua myymällä. Esimerkiksi konsultaatiopalveluiden tarjoamisena mittaustekniikan ja mittausten toteutuksen suunnitteluun, tai jopa valmistamalla tutkimusajoneuvoja katupölymittaukseen, saataisiin helpommin perusteltua
ja katettua akkreditoinnin hakemisen ja ylläpidon kustannukset.
Tutkimusajoneuvolla tehdään myös muun muassa eri katujenpuhdistusajoneuvojen ja tapojen vertailumittausta. Vertailumittaukselle on omat erilliset vaatimuksensa akkreditointia varten. Tulevaisuudessa olisi hyvä harkita myös tämän osa-alueen akkreditointia
ja sen mahdollistamaa tehokkaampaa kaupallistamista. Vertailumittauksen akkreditointi
vaatii SFS-EN ISO/IEC 17043:2010 Conformity assessment -General requirements for
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proficiency testing -standardin käyttöönoton. (Akkreditointitoiminnassa noudatettavat
vaatimukset 2018: 10.)
Ilmankin akkreditointia tarvittavien standardien ja mittalaitteiden ohjeiden tarkka noudattaminen, mittaus- ja huoltopöytäkirjojen kattavampi käyttö toisi luottavuutta ja läpinäkyvyyttä toimintaan. Tämä edesauttaisi mittaus- ja todennuspalveluiden myyntiä, kohteisiin
missä ei vaadita akkreditoidun toimijan lausuntoa.
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