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Monitoroinnin tarve
•

•

•

•

Itämeren ja Suomen vesistöjen tilasta on tehty monia selvityksiä ja
vesistöjen tilaa seurataan jatkuvasti. EU:n alueella tavoitteena on ollut
pintavesien hyvä tila vuoteen 2015 mennessä. Tätä tavoitetta ei tulla
saavuttamaan!
Vesistöjen tila on osana EU:n strategiaa (Itämeri-strategia), jossa Suomi on
vastuussa mm. rehevöitymisen vastaisista toimista ja kestävän maa- ja
metsätalouden ja kalastuksen toimenpiteistä.
Ympäristöhallinnon uusimman vesistöjen ekologisen tilan arvioinnin
mukaisesti 35% jokivesistä on tyydyttävässä, välttävässä tai huonossa
kunnossa. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusten mukaan
Pohjois-Pohjanmaan moniongelmaisimmat vesistöt sijoittuvat Oulujoen
eteläpuolelle. Yksi näistä joista on Kalajoki, jonka kunto
Ympäristöhallinnon julkaisemien tietojen mukaan vaihtelee alaosien
välttävästä, yläosien tyydyttävään/välttävään. Osan joen sivuhaaroista on
todettu olevan huonossa kunnossa.
"Yksittäiset" mittaukset eivät mahdollista laaja-alaista vesistön tilan
kartoittamista.

Luonnonvesien monitoroinnin laaja
kokeilujärjestelmä
•

Laaja-alainen usean mittauspisteen sensoriverkko
Kalajokeen
•

•
•

•

•

Vedenlaadunmuutosmallin laadinta (yläjuoksun muutokset
näkyvät alajuoksulla)

Mittauspiste koostuu useasta vedenlaatua mittaavasta
sensorista ja radiolähettimestä
Kerätty tieto lähetetään tietoverkon yli tiedostopalvelimelle,
josta se haetaan analysointiyksikölle, joka
huolehtii datan analysoinnista ja prosessoinnista
Analysoitu data siirretään www-palvelimelle
loppuhyödyntäjien (asiakkaiden)
tarkasteltavaksi.
Mitattavia suureita ovat esim.
•
•
•
•
•
•
•

lämpötila,
pH,
sähkönjohtavuus,
liuennut happi,
nitraatti,
biologiset suureet
partikkelit

Kuva kopioitu osoitteesta:
http://www.libelium.com

Toteutussuunnitelma
• Luonnonvesien monitorointijärjestelmän teknologiaesiselvitys
(LUMO) –hanke 1.3.2014-31.12.2014, http://www.rfmedia.fi/LUMO/
• Hankkeessa laaditaan kirjallinen teknologiaselvitysraportti
pilotointisensoriverkon toteuttamiseksi, jota voidaan käyttää
vaatimusmäärittelynä jatkohankkeessa
• ensimmäinen demonstraatioversio optisesta mittalaitteesta
• kartoitus potentiaalisista yritystahoista ja muista toimijoista, jotka
voivat hyödyntää reaaliaikaista luonnonvesien 3D-holografista
monitorointijärjestelmää

• LUMO-hanketta seuraava (vuonna 2014 haettava 2-3 vuoden
kehityshanke) jatkohanke sisältää varsinaisen laaja-alaisen
luonnonvesien reaaliaikaisen monitorointijärjestelmän
pilottitoteutuksen.
• Monitorointijärjestelmä antaa uutta tietoa vesistöjen tilasta.
• Laitteisto on reaaliaikainen ja siirrettävä, mikä mahdollistaa
jatkuvatoimisen mittausverkoston ja mittaustulosten analyysiin
perustuvan ennusteen laatimisen.

Kohderyhmä
• Varsinainen kohderyhmä vesistöjen tilaa tarkkailevat organisaatiot
mukaan lukien Suomen ympäristökeskus, ELY-keskukset, riista- ja
kalatalouden tutkimuslaitos, alueen kunnat ja kaupungit.
• Toimijat, jotka kuormittavat omalla toiminnallaan vesistöä kuten
vesilaitokset, Kalajoen voimalaitoksia hallinnoivat sähköyhtiöt,
turvetuotannollaan vesistöä kuormittavat yritykset sekä maanviljelijät
ja heitä edustava Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto ja
ProAgria.
• Lisäksi yritykset, jotka valmistavat mittalaitteita ja järjestelmiä vesien
monitorointiin.
• Välilliset kohderyhmät: vesistöjä matkailu- ja virkistyskäytössä
hyödyntävät kuten virkistyskalastajat, melontaharrastajat ja
matkailuyrittäjät, meriluontokeskus.
• Kesällä 2014 uimavesien epäpuhtauksista aiheutuneita
ongelmia

Yksittäiset mittauspisteet
• Mittauspiste koostuu useasta
vedenlaatua mittaavasta
sensorista ja radiolähettimestä (T)
• Mitattavia suureita ovat esim.
lämpötila, pH, johtokyky, pinnankorkeus,
sameus, virtaus, ravinteet, ympäristömyrkyt
• Erityisesti LUMO-hankkeessa selvitetään optiseen mittaamiseen
liittyen digitaalisen 3D-holografisensorin soveltuvuudesta
luonnonvesien kuvantamiseen biologisten eliöstöön liittyvien
suureiden esim. pohjaeläimet ja partikkeleiden mittaaminen
• Tiedonkeräämisyksikön tulee mahdollistaa tiedon siirtämisen
tietoverkon (internetin) välityksellä erilliselle palvelimelle

Mittausyksikön (dataloggeri, prosessointiyksikkö tai sondi)
vaatimuksia
Tunniste Vaatimus
T1

Usean eri suuretta mittaavan sensorin liittämismahdollisuus

T2

T3

Säänkestävyys
• Toiminta myös pakkasella
• Vedenkestävyys
Langaton internetyhteys matkapuhelinverkon välityksellä

T4

Omien antureiden lisäämismahdollisuus (optinen anturi)

T5

Dataliikennöinti kahteen suuntaan (mahdollistaen mm. etäyhteyden yli suoritettavat
ohjelmistomuutokset/-päivitykset)
Energianlouhintaa hyödyntävän ulkoisen virtalähteen kytkentä ja akusto

T6
T7
T8

Ohjelmistorajapinnan
avoimuus
ohjelmistoajureiden toteuttaminen)
Huoltovapaus

(esim.

omien

antureiden

lisääminen

ja

Holografinen sensori (3D-holografisensori)
• Digitaalisessa holografiassa ei ole perinteisen
kuvantamisen syvyysterävyyden suhteen
rajoitteita (optisessa mikroskopiassa tyypillisesti
joitain mikrometrejä)
• Digitaalisessa holografiassa jälkitarkentamisen
mahdollistaa tietokonealgoritmilla mallinnettu
valon eteneminen
• Digitaalisen holografimikroskoopin rakenne on
yksinkertainen mahdollistaen pienikokoisen
edullisen optisen sensorin, jolla on mahdollista
kuvantaa reaaliaikaisesti liikkuvia
mikroskooppisia ja makroskooppisia kohteita

Digitaalisen
linjaholografimikroskoopin
rakenne: C=kamera,
Mo=mikroskooppiobjektiivi,
S=näyte, L=linssi,
Ld=valonlähde.

Digitaalisen holografian erityispiirteet
Fokuksessa (näkyy terävästi)

Analoginen
hologrammi
Perspektiivi 1

Perspektiivi 2
Digitaalinen
hologrammi

Eri perspektiivit

Eri rekonstruktio syvyydet

Digitaalisen holografian soveltaminen biologisten
suureiden mittaamiseen
• Digitaalisen holografian soveltamista
vesieliöstön kuvantamisessa on
raportoitu monissa tieteellisissä
julkaisuissa.
• Julkaisut ovat pääsääntöisesti
keskittyneet merivesien eliöstön
kuvantamiseen.
• Digitaalisen holografian käyttökohteita
vesieliöstön kuvantamisessa
•

Panssarilevä, Plankton, Leväitiöt, Piilevä,
Viherlevä, Mikro-organismit (ei erittelyä),
Tohvelieläin, ripsieläin, Didinium, rataseläin,
Lukuisia merieliöstöön kuuluvia lajeja
(mm. meduusa, piilevä, hankajalkainen, katkarapu, )

LUMO-hankkeen kuvantamistuloksia pohjaeläin
• Ylivieskan Katajaojasta otetussa vesinäyte
•
•

Pohjaeläimet poimittiin manuaalisesti vesinäytteestä
petrimaljaan n. 8 mm:n ”korkuiseen” vesivolyymiin
Pohjaeläimiä kuvannettiin muutamien minuuttien ajan

Kiintoainepartikkelit
• Kiintoaineella tarkoitetaan vedessä hiukkasmaisessa muodossa (yli
0,45 µm) olevaa ainetta, joka koostuu sekä orgaanisesta että
epäorgaanisesta aineksesta.
• Siitä aiheutuvaa kuormitusta on pidetty turvetuotannon ja
turvemetsätalouden keskeisimpänä ympäristöhaittana
• Kulkeutuu luonnossa flokkeina tai kolloideina
• Voidaanko kuvantamalla selvittää kiintoainemäärä,
kiintoaineflokkien lukumäärä näytteestä, kokojakauma, muotojen
jakaumat?
• Partikkelien tilavuuden luokittelu

Kiintoaineflokkien kuvantaminen
• Oulun yliopiston Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio toimitti
tutkimusryhmän käyttöön kiintoainenäytteitä järjestelmän
konseptitestausta varten.
• Näytteet oli kerätty turvesoiden laskuojista TIMS-keräimillä (Time
Integrated Mass Flux Sampler)
• Näyte laimennettiin vesijohtovedellä, johtuen erittäin suuresta
partikkelitiheydestä.
• Laimennuksessa käytettiin laimennussuhdetta 1/100. Laimennettua
näytettä annosteltiin n. 6 ml:a petrimaljalle, jossa sekoitusta seurasi
näytteen kuvantaminen.
• Kuvantamishetkellä partikkelit olivat siis liikkeessä.

LUMO-hankkeen kuvantamistuloksia kerätystä ja
laimennetusta kiintoaineflokeista
•

•

(a) prosessoimaton
partikkelihologrammi,
(b) prosessoitu
partikkelihologrammi,
(c) intensiteettirekonstruktio 275 mm
kamerakennolta
(d) prosessoitu
rekonstruktio, jossa
tunnistetuilla
partikkeleilla on oma
värinsä.
Tunnistettuja
partikkeleita on
yhteensä 254 kpl

Kiintoaineen kuvantamistuloksia Katajanojan näyte

(a)

(b)

(c)

(d)

(a) hologrammi,
(b) kahden peräkkäisen
hologrammin
vähennystulos,
(c) intensiteettirekonstruktio 11 mm,
(d) semiautomaattisesti
tunnistetut kohteet, jossa
jokaisella tunnistetulla
partikkelilla on oma
värinsä

Yhteenveto ja keskustelu
• RFMedia-laboratoriossa sekä digitaalisen holografian että laajan
mittausjärjestelmän tietoteknisten ja langattomien internetyhteys
suunnitteluun tarvittavaa osaamista
• Tulokset digitaalisen 3D-holografisensorin soveltuvuudesta ovat
lupaavia
• Miten saadaan riittävän ketterä järjestelmä, että potentiaalisilla
kohderyhmien tarpeet tulee huomioiduksi?
• Asettavatko eri käyttäjäryhmien tarpeet joitain vaatimuksia
kokonaisjärjestelmälle tai mittausyksikölle?

