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MIKES-metrologia: kilpailukykyä ja 
luotettavuutta

– samat mitat meillä ja maailmalla

• Toteutamme SI-mittayksikköjärjestelmän

• Teemme korkeatasoista mittaustieteen tutkimusta

• Kehitämme mittausmenetelmiä teollisuuden ja 
yhteiskunnan tarpeisiin

• Tarjoamme kalibrointi-, asiantuntija- ja koulutuspalveluita

Mittatekniikan keskus 
varmistaa kansainvälisesti 
hyväksytyt mittayksiköt ja 
pätevyyden arviointipalvelut 
elinkeinoelämän käyttöön
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Heikki Isotalo

EURAMET e.V.
European Association of 
National Metrology Institutes

EURAMETissa on 12 teknistä komiteaa (Technical Committees):

Interdisciplinary 
metrology

Electricity and 
magnetism

Acoustics, 
ultrasound and 
vibration

FlowIonising 
radiation

Length

QualityMass and 
related 
quantities

Photometry and 
radiation

ThermometryTime and 
frequency

Metrology in 
chemistry

EURAMETin 12 teknistä komiteaa (Technical Committees)

• Euroopan maiden kansallisten 
metrologialaitosten
yhteistyöorganisaatio

• Ohjaa eurooppalaista metrologista 
tutkimusta yhteistyössä EU:n 
kommission kanssa
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Once measured, approved everywhere
Kerran mitattu, hyväksytään kaikkialla

The European Association of National 
Metrology Institutes (EURAMET) is a 

Regional Metrology Organisation (RMO) of 
Europe.

It coordinates the cooperation of National 
Metrology Institutes (NMI) of Europe. 

Among these tasks, EURAMET is 
responsible for the elaboration and execution 

of a European Metrology Research 
Programme (EMRP).

The Mutual Recognition Arrangement 
(CIPM MRA, first signatories in 1999) is a 
response to a growing need for an open, 

transparent and comprehensive scheme to 
give users reliable quantitative information 
on the comparability of national metrology 
services and to provide the technical basis 

for wider agreements negotiated for 
international trade, commerce and 

regulatory affairs.

The CIPM MRA has now been signed by 
the representatives of 78 institutes.

Lähde: EURAMET e.V. ja BIPM
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EMRP

EMRP - The European Metrology Research Programme

The EMRP will ensure collaboration between National Measurement Institutes, reducing 
duplication and increasing impact.

The overall goal of the EMRP is to accelerate innovation and competitiveness in Europe 
whilst continuing to provide essential support to underpin the quality of our lives.

The EMRP is a long-term programme for high quality joint R&D amongst the metrology 
community in Europe.

Metrology-focused European programme of 
coordinated R&D that facilitates closer 
integration of national research programmes.

Lähde: EURAMET e.V.
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Miksi mittaamme?

• Haluamme tietoa jonkin asian, prosessin tai kappaleen 
tilasta

• Haluamme faktoja päätöstemme perustaksi
• Haluamme tietää,

- onko tuote hyväksyttävä vai hylättävä
- onko tulos positiivinen vai negatiivinen
- ylittyykö ennalta määritelty raja-arvo

• Haluamme yksiselitteistä tietoa, johon voimme luottaa

• Haluamme ohjata prosessia ja tarkkailla laatua
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Mittaustuloksesta tulee olla hyötyä

• On tärkeää ymmärtää, MITÄ mitataan, MIKSI ja 
MILLÄ (tavalla)!

• Jotta mittauksesta olisi hyötyä, tarvitaan tulosten
- luotettavuus riittävällä tasolla
- raportointi tarvittavassa laajuudessa

Voimme tehdä johtopäätöksiä

• Mittausepävarmuus tulee ilmoittaa mittaustuloksen 
yhteydessä, sillä vasta se kertoo tuloksen 
luotettavuudesta ja mahdollistaa tulosten vertailun
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Tarpeellisia mittauksia

• Ei mitata turhaan

• Mitataan kerralla oikein

• Tavoitellaan TARPEENMUKAISTA 
mittausepävarmuutta,

- ei siis mahdollisimman pientä, jos sille ei ole todellista 
tarvetta

- eikä kohtuuttoman suurta

Hallittu kompromissi mittauksista aiheutuvien 
kustannusten ja tulosten luotettavuustason välillä

Kustannussäästöt (aika & raha)
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Mittaus kaikkialla päätöksenteon pohjana

energia

tutkimus

teollisuus

kauppa

terveys

palvelut

turvallisuus

ympäristö

Epätarkat mittaukset heikentävät kilpailukykyä ja 
lisäävät kustannuksia.

Osuus bruttokansantuotteesta 
useita miljardeja euroja.

Esim. teollisuuden valmistus-
prosessien ja terveydenhuollon 

kokonaiskustannuksista 
10 – 15 % aiheutuvat mittauksista.

Panostus mittausten luotettavuuteen lisää tuottavuutta ja 
turvallisuutta.
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KALIBROINTI – JÄLJITETTÄVYYS - MITTAUSEPÄVARMUUS

KALIBROINTI

Määritetään 
mittalaitteen 
näyttämän ja 
vastaavan 
mittanormaalin 
arvon välinen 
yhteys

JÄLJITETTÄVYYS

Mittaustuloksen tai 
mittanormaalin 
yhteys ilmoitettuihin 
referensseihin 
(yleensä
kansallisiin tai 
kansainvälisiin 
mittanormaaleihin) 

HUOM:

Kalibrointi ei ole 
virittämistä. Viritys on 
toimenpide, jonka 
avulla mittauslaitteen 
suorituskyky 
saadaan (eli 
säädetään) käyttöön 
sopivaksi. 
Mittalaitteen 
virittäminen 
edellyttää usein 
uudelleenkalibrointia.
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KALIBROINTI – JÄLJITETTÄVYYS - MITTAUSEPÄVARMUUS

JÄLJITETTÄVYYS

SI-yksikköön ulottuva katkeamaton kalibrointiketju 
edellyttää, että

• kaikista ketjun osista on kalibrointitodistus

• mittausmenetelmä on dokumentoitu

• mittaustulokset on kirjattu ja säilytetty

• kalibroinnit tulee uusia tietyin väliajoin

• laitteet ovat yksilöitävissä

• mittausepävarmuus on tiedossa ja ilmoitettu

• laboratorion, joka tekee kalibroinnin tulee osoittaa 
pätevyytensä
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Mittausten luotettavuuden 
perusedellytys on jäljitettävyys 

ja kalibrointi!

Toteutetaan kalibrointien ketjuna

KALIBROINTI – JÄLJITETTÄVYYS - MITTAUSEPÄVARMUUS
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MITTAUSEPÄVARMUUS

• Mittaustulokseen vaikuttaa aina useita tekijöitä

-> Mittalaitteen näyttämä/lukema on vain yksi niistä

• Koskaan emme tunne kaikkia tekijöitä

• Koskaan emme tunne tekijöiden tarkkaa suuruutta

• Tekijöiden numeroarvo saadaan mittaustiedoista 
(tyyppi A) tai muutoin arvioimalla (tyyppi B)

• Mittaustulos = keskimääräinen arvo ± epävarmuus

KALIBROINTI – JÄLJITETTÄVYYS - MITTAUSEPÄVARMUUS

MUISTA, että mittaustulos ilman käsitystä siihen 
liittyvästä epävarmuudesta on merkityksetön!
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Lähes kaikkiin ympäristöämme kuvaaviin 
lukuarvoihin/mittauksiin sisältyy epävarmuutta, mutta

• Kuinka paljon?

• Miten epävarmuus pitäisi ilmoittaa?

Jotta epävarmuuden suuruus voidaan arvioida, pitää
huomioida kaikki tekijät, jotka voivat vaikuttaa
mittaustulokseen

KALIBROINTI – JÄLJITETTÄVYYS - MITTAUSEPÄVARMUUS

→ Osa tekijöistä on 
merkityksettömän pieniä

→ Tärkeintä on tunnistaa oleelliset 
tekijät ja hallita kokonaisuus
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Tind1 = 99,7 °C u (Tind1) = 0,02 °C 
Tind2 = 99,3 °C u (Tind2) = 0,04 °C
δTC1 = 0,1 °C u (δTC1) = u (δTC2) = 0,1 °C
δTC2 = 0,3 °C u (δTR) = 0,03 °C

Oleelliset tekijät: 
mittarin näyttämä
(Tind1, Tind2), 
kalibrointikorjaukset 
(δTC1, δTC2) ja

resoluutio (δTR) 

Tekijä Jakauma
Tind1 99.7 °C 0.02 °C normaali 0.5 °C/°C 0.01 °C
Tind2 99.3 °C 0.04 °C normaali 0.5 °C/°C 0.02 °C
δTC1 0.1 °C 0.10 °C normaali 0.5 °C/°C 0.05 °C
δTC2 0.3 °C 0.10 °C normaali 0.5 °C/°C 0.05 °C
δTR 0 °C 0.03 °C tasa 1 °C/°C 0.03 °C

T = 99.7 °C u(T)= 0.08 °C
U(T)= 0.16 °C  (k =2)

Vaikutus kokonais-
epävarmuuteen

Herkkyys-
kerroin

standardi-
epävarmuus

Keskimääräinen 
arvo

Mittaustulos: 99,7 °C ± 0,2 °C

+99,7 °C

+99,3 °C
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• GUM (ladattavissa netistä pdf-muodossa)

• VIM (tilattavissa SFS:n kautta)

• Standardit (esim. SFS, EN, ISO)

• Suositukset (esim. OIML)

• MIKESin järjestämät koulutuspäivät 
mittausepävarmuuden arvioinnista ja 
laskennasta (myös räätälöitynä)

seuraava kurssi 27.9.2011

LISÄÄ TIETOA JA TAITOA
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Kiitos mielenkiinnosta.

Sari Saxholm, MIKES
sari.saxholm@mikes.fi, p. 010 6054 432




