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Tiivistelmä ⎯ Referat ⎯ Abstract 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin viljelykäytössä olevan happaman sulfaattimaan Ap- ja Bg1-
horisonttien aggregaattien stabiilisuudessa tapahtuvia muutoksia neljän viikon tulvituksen 
aikana. Tulvitus estää maan kaasunvaihdon, mikä aiheuttaa hapen puutetta maaperässä. Tästä 
seuraa muutoksia maan kemiallisissa olosuhteissa; muun muassa maan rakennetta stabiloivan 
raudan liukoisuus lisääntyy. Tutkimus suoritettiin laboratoriokokeena. Aggregaattien 
stabiilisuuden mittarina käytettiin märkäseulonnassa irtoavien alle 250 µm:n kokoisten 
hiukkasten sekä kolloidiaineksen (< 2 µm) määrää. Märkäseulonnassa irtoavan maa-aineksen 
määrää selvitettiin gravimetrisillä mittauksilla sekä laservaloon perustuvilla menetelmillä. 
       Työssä käytetyt laservaloon perustuvat menetelmät olivat dynaaminen valonsironta sekä 
partikkelilaskenta. Dynaamista valonsirontaa käytettiin kolloidiaineksen määrän mittaamiseen. 
Menetelmän ongelmana oli tulosten välinen suuri hajonta. Alle 250 µm:n kokoisten hiukkasten 
määrää mitattiin partikkelilaskurilla. Tätä mittausta vaikeutti laitteen vaatima pieni 
partikkelikonsentraatio sekä suurimpien partikkelien jääminen mittauksen ulkopuolelle. 
       Aggregaattien stabiilisuuden tarkastelussa käytettiin gravimetristen mittausten tuloksia. 
Tulosten perusteella Bg1-horisontin murut olivat huomattavasti Ap-horisontin muruja 
kestävämpiä. Tähän saattoi olla syynä raudan suurempi määrä Bg1-horisontissa. Ap-horisontin 
näytteissä sekä makro- että mikroaggregaattien stabiilisuus väheni kokeen aikana. Myös Bg1-
horisontin näytteissä mikroaggregaattien kestävyys heikkeni, mutta ei yhtä paljon kuin Ap-
horisontin näytteissä. Ap-horisontin makroaggregaattien stabiilisuuden heikkenemiseen saattoi 
olla syynä niitä koossa pitävien juurten mikrobiologinen hajoaminen. Bg1-horisontin 
mikroaggregaattien hajoaminen oli mahdollisesti seurausta raudan liukenemisesta. 
Aggregaattien stabiloituminen kokeen loppua kohti aiheutui luultavasti johtokyvyn noususta 
näytteissä. Syyt stabiilisuusmuutoksiin kaipaavat kuitenkin vielä jatkotutkimuksia.   
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