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1 Johdanto 

1.1 Maan kolloidinen aines 

Kolloidit ovat hyvin pieniä hiukkasia, määritelmästä riippuen läpimitaltaan 

1...10 nm − 2...10 μm:n kokoisia (Jonge ym. 2004). Ne muodostavat nesteessä homogeenisen 

dispersion. Jos nesteessä olevat hiukkaset ovat suuria ja sedimentoituvat nopeasti, kutsutaan 

seosta suspensioksi (Goldberg ym. 2000). Kolloideille ei voida määrittää tarkkaa kokorajaa, 

koska eri aineilla hiukkaskoot, joilla kolloidisia ominaisuuksia esiintyy, voivat vaihdella 

aineen ominaisuuksista riippuen. Kolloideissa systeemeissä ainakin yksi komponentti on 

kolloidi. Tällaisia systeemejä ovat esimerkiksi muovit, kumi, maali, pesuaineet sekä maa 

(Shaw 1970). Maan kolloidinen aines koostuu oksideista, savimineraaleista, 

kalsiumkarbonaatista (CaCO3) sekä orgaanisesta aineksesta (Jonge ym. 2004). Myös mikrobit 

luetaan kolloidiseksi aineeksi. 

 

Maassa tyypilliseen oksidiainekseen kuuluvat alumiinin, raudan, mangaanin, titaanin ja piin 

muodostamat oksidit, hydroksidit ja oksihydroksidit. Ne esiintyvät maassa sekä erillisinä 

partikkeleina että peitteinä muiden maapartikkelien pinnoilla. Maassa yleisimpiä ovat piin 

oksidit. Niiden pintavaraus on niin pieni, että niitä pidetään yleensä inertteinä. Alumiinin, 

raudan ja mangaanin oksidit sen sijaan osallistuvat maaperän kemiallisiin reaktioihin ja ovat 

siksi tärkeitä (Sposito 1984). Pitkälle rapautuneissa maissa esiintyy näistä metallioksideista 

kiteytyneitä mineraaleja. Yleisin alumiinin muodostama mineraali on gibbsiitti (Al(OH)3). 

Rauta taas muodostaa useimmiten goethiittia (FeO(OH)) ja mangaani birnessiittiä 

((Na, Ca)0.5(Mn4+, Mn3+)2O4 • 1.5 H2O). Oksidit voivat olla myös ei-kiteisiä. Suomalaisissa 

maissa tällaiset heikosti kiteytyneet oksidit ovat yleisiä. Raudan ja alumiinin oksidit ovat 

tärkeitä ionien pidättäjiä ja aggregaattien stabiloijia. Niiden varaus vaihtelee maan pH:n 

mukaan. Mineraalin nollavarauspiste kertoo pH-arvon, jossa siinä on yhtä paljon negatiivista 

ja positiivista varausta. Nollavarauspisteen alapuolella oksidit pidättävät enemmän anioneja 

kuin kationeja. Essingtonin (2004) mukaan (s. 328) birnessiitin nollavarauspiste on 3,76. 

Alumiinin ja raudan oksideilla se on huomattavasti korkeampi, esimerkiksi gibbsiitillä 8,9 ja 

goethiitilla 9,0. 

  

Savimineraalit ovat kerrossilikaatteja, jotka koostuvat happi-ioneista ja keskuskationeista 

rakentuvien tetraedrien ja oktaedrien muodostamista kerroksista. Tetraedrin keskuskationina 

on yleensä pii tai alumiini, oktaedrissa taas alumiini, magnesium tai rauta. Joissain 

kerrossilikaateissa näiden lisäksi esiintyy metallihydroksideista muodostuneita kerroksia. 
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Savimineraalit ovat maassa tärkeitä erityisesti niissä olevan pysyvän, kationeita pidättävän 

negatiivisen varauksen vuoksi (Grim 1953, s. 126-128). 

 

Kalsiitti (CaCO3) on yleinen mineraali arideissa ja semiarideissa maissa. Kalsiumkarbonaattia 

esiintyy usein myös humidin vyöhykkeen maissa, jos lähtöaine on kalkkipitoista. 

Kalsiumkarbonaatti toimii maassa pH-puskurina neutraloiden syntyvää happamuutta, minkä 

takia sitä käytetään viljelysmailla maan pH:n kohottamiseen (Bohn ym. 2001, s. 37).  

 

Maan orgaaniseen ainekseen luetaan kaikki maassa oleva eläin- ja kasviperäinen kuollut aines. 

Pitkälle hajonnutta ja muuntunutta orgaanista ainesta kutsutaan humukseksi (McBride 1994, 

s. 56-57). Humus koostuu pääosin amorfisista makromolekyyleistä sekä vähäisestä määrästä 

tunnistettavia yhdisteitä, joita ovat polysakkaridit, polypeptidit ja ligniinit. Humuksen 

amorfiset makromolekyylit ovat niin sanottuja varsinaisia humusaineita, jotka voidaan jakaa 

humushappoihin, fulvohappoihin ja humiiniin sen perusteella, liukenevatko ne vahvaan 

happoon tai emäkseen (Hayes ja Swift 1978). Humuksella on hyvin suuri pinta-ala ja 

kationinvaihtokapasiteetti. Yleensä se myös edistää maapartikkeleiden aggregoitumista 

(Goldberg ym. 2000).   

 

Maassa kolloidipartikkelien kemia on hyvin tärkeää, sillä ne muodostavat suurimman osan 

maa-aineksen pinta-alasta ja valtaosan maan sähkövarauksesta (Goldberg ym. 2000). Suuren 

pinta-alansa ja varauksensa takia kolloidit ovat tärkeitä aineiden pidättäjiä. Ne pidättävät 

kationeita ja jonkin verran myös anioneita niiden pinnoilla oleville varauspaikoille. Ne 

ovatkin osallisina lähes kaikissa partikkelipintojen kontrolloimissa prosesseissa, joita ovat 

esimerkiksi adsorptioreaktiot sekä saostuminen ja liukeneminen. Kolloideihin pidättyy sekä 

kasviravinteita että kontaminantteja (Grolimund ym. 1996). Ionien lisäksi kolloidit 

adsorboivat polaarisia molekyylejä, erityisesti vesimolekyylejä. Myös huonosti veteen 

liukenevien kontaminanttien sorptio kolloidipartikkeleihin saattaa olla merkittävää (Jonge ym. 

2004). Erityisen tärkeitä kolloidit ovat maan mururakenteen muodostamisessa ja ylläpidossa. 

 

Ranvillen ym. (2005) mukaan kolloidien liikkumiseen maaprofiilissa kuuluu kolme vaihetta: 

dispersio (tai mobilisaatio), kulkeutuminen sekä depositio. Ensimmäistä vaihetta on tutkittu 

paljon, koska se vaikuttaa suuresti aggregaattien stabiilisuuteen ja sitä kautta maan 

vedenläpäisykykyyn ja eroosioon. Muut vaiheet ovat sen sijaan jääneet vähemmälle 

huomiolle, sillä vielä muutamia vuosikymmeniä sitten niiden merkitystä aineiden 

liikkumiselle pidettiin vähäpätöisenä liuenneiden aineiden kulkeutumiseen verrattuna. 

Sittemmin useissa tutkimuksissa (esim. Vinten ym. 1983, McCarthy ja Zachara 1989, 
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Grolimund ym. 1996) on kuitenkin arveltu, että kolloidit saattavat helpottaa maahan 

pidättyneiden kontaminanttien kulkeutumista pohjavesiin ja vesistöihin. Esimerkiksi fosforin 

kulkeutuminen kolloidiainekseen sitoutuneena on merkittävää (esim. Uusitalo ym. 2001, 

Turner ym. 2004). 

 

1.2 Aggregaatit 

1.2.1 Aggregaattien muodostuminen 

Kestävien aggregaattien muodostuminen on monivaiheinen prosessi, jossa on mukana paljon 

erilaisia osatekijöitä. Ensimmäisessä vaiheessa veteen hajaantuneet primääriset 

kolloidihiukkaset, jotka ovat jatkuvassa lämpöliikkeessä, törmäilevät toisiinsa ja muodostavat 

heikkoja sidoksia toistensa välille. Näin muodostuu primääripartikkelien löyhiä 

yhteenliittymiä eli flokkeja (Haynes ja Naidu 1998). Ilmiötä kutsutaan koagulaatioksi tai 

flokkulaatioksi.  

 

Aggregaattien muodostuminen vaatii flokkien kuivumisen, jolloin vesikalvon pintajännitys 

puristaa flokit lähelle toisiaan. Jos kuivuminen on epätasaista, flokit voivat muodostaa 

suoraan aggregaatteja. Tasaisesti kuivuvaan maahan taas muodostuu lähinnä suuria, 

massiivisia kokkareita. Kokkareista voi muodostua aggregaatteja erilaisten mekaanisten 

tekijöiden vaikutuksesta. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi maan muokkaus, routa, 

kosteusvaihtelut, kasvinjuuret sekä maaeläimet, jotka hajottavat kokkareita pienemmiksi 

aggregaateiksi (Heinonen 1992).  

 

Aggregaatit ovat rakentuneet hierarkkisesti maissa, joissa orgaaninen aines on päätekijä 

niiden stabiloinnissa (Oades ja Waters 1991). Tisdallin ja Oadesin (1982) alkuperäinen ja 

Oadesin ja Watersin (1991) edelleen kehittämä teoria aggregaattien hierarkiasta jakaa 

aggregaatit kokonsa perusteella kolmeen ryhmään; pieniin mikroaggregaatteihin (< 20 µm), 

suuriin mikroaggregaatteihin (20-250 µm) ja makroaggregaatteihin (> 250 µm). Kun 

hierarkkisesti rakentuneet aggregaatit altistetaan hajottaville voimille, ne eivät hajoa suoraan 

primäärihiukkasiksi, vaan ensin pienemmiksi aggregaateiksi. Eri ryhmiin kuuluvat aggregaatit 

ovat rakentuneet eri tavoin, joten niiden kestävyydessä on eroja.  

 

1.2.2 Aggregaattien stabiilisuuteen vaikuttavat tekijät 

Aggregaattien stabiilisuudella tarkoitetaan maahiukkasia yhteen liittävien sidosvoimien kykyä 

pitää aggregaatit koossa, kun ne altistetaan mekaaniselle rasitukselle. Dispersiolla taas 
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tarkoitetaan flokkulaatiolle päinvastaista reaktiota, jossa yhteen liittyneiden maapartikkelien 

väliset sidokset purkautuvat ja maamurut hajoavat erillisiksi hiukkasiksi. Liettymisestä 

puhutaan silloin, kun sade saa aikaan makroaggregaattien hajoamisen ja maan mururakenne 

rikkoutuu. Aggregaattien muodostuminen ja stabiilisuus ovat pitkälti kiinni maassa olevan 

saveksen määrästä ja laadusta. Saves ei pelkästään lujita aggregaatteja sisältä päin, vaan myös 

kertyy niiden pinnoille muodostaen stabiloivan pinnoitteen (Hillel 1971, s. 18-21).  

 

Maamurujen hajoamista tapahtuu fysikaalisten ja kemiallisten tekijöiden vaikutuksesta. 

Aggregaatin kastuessa ja kuivuessa sen sisältämä saves paisuu ja kutistuu. Se, missä määrin 

näin tapahtuu, riippuu saveksen laadusta. Saveksen epätasainen paisuminen voi johtaa 

aggregaatin hajoamiseen pienemmiksi mikroaggregaateiksi (le Bissonnais 1996). Maan 

äkillinen kastuminen saattaa johtaa myös siihen, että maamurun sisälle jää ilmaa, jonka 

aiheuttama paine hajottaa murun rakenteen (Panabokke ja Quirk 1957, Zaher ja Caron 2008). 

Lisäksi sadepisarat voivat hajottaa aggregaatteja mekaanisesti (Nearing ja Bradford 1985). 

Märässä maassa niiden vaikutus on suurin, koska aggregaatit ovat sitä heikompia, mitä 

kosteampaa maa on.  

 

Monet tutkimukset ovat osoittaneet orgaanisen aineksen lisäävän aggregaattien stabiilisuutta. 

Yli 250 µm:n kokoisten makroaggregaattien stabiloimisessa tärkeitä ovat kasvien juuret ja 

sienirihmasto, vähän orgaanista ainesta sisältävässä maassa taas mikrobien erittämät lima-

aineet (Tisdall ja Oades 1982). Ne kuitenkin hajoavat maassa nopeasti, jos olosuhteet ovat 

suotuisat. Humuksen taas on todettu stabiloivan erityisesti alle 250 µm:n kokoisia 

mikroaggregaatteja (Chaney ja Swift 1986). Sitä sekoittuu epäorgaaniseen maa-ainekseen 

erilaisissa biologisissa prosesseissa, esimerkiksi kastematojen ruoansulatuskanavissa. 

Joidenkin tutkimusten mukaan orgaaninen aines voi tosin joissain tapauksissa myös edistää 

aggregaattien dispergoitumista (esim. Durgin ja Chaney 1984, Visser ja Caillier 1988). Vielä 

ei kuitenkaan tiedetä kovin hyvin, mitkä orgaanisen aineksen fraktiot aiheuttavat 

dispergoitumista tai millä mekanismilla ne toimivat. 

 

Kationinvaihtopaikoilla olevien kationien laatu vaikuttaa kolloidipartikkelien välisiin 

sidosvoimiin. Yleisesti ottaen kahdenarvoiset kationit flokkuloivat kolloideja tehokkaammin 

kuin yhdenarvoiset. Happamassa maassa esiintyvät kolmenarvoiset kationit Al3+ ja Fe3+ 

sitovat tehokkaasti kolloideja yhteen (Heinonen 1992). Maan pH:n noustessa ne kuitenkin 

muodostavat hydroksideja, jolloin niiden flokkuloiva vaikutus vähenee. Kationien 

hydrataatiokehän suuruus vaikuttaa flokkuloitumiseen niin, että suurempi vesikehä heikentää 
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sidosvoimia. Erityisesti voimakkaasti hydratoituvan natriumin suuri osuus aiheuttaa 

sidosvoimien heikkenemistä (Le Bissonnais 1996).  

 

Amorfiset ja kiteiset rauta- ja alumiinioksidit ovat tärkeitä savespartikkeleiden sitomisessa 

(Goldberg ym. 1990). Ne sitoutuvat positiivisen varauksensa takia savespartikkeleiden 

negatiivisille varauspinnoille. Rauta- ja alumiinioksidien irtoaminen saattaa johtaa 

aggregaattien dispergoitumiseen. Näin voi tapahtua esimerkiksi maan pH:n voimakkaan 

nousun seurauksena. Kun pH nousee ja lähestytään oksidin nollavarauspistettä, sen 

positiivinen varaus vähenee ja negatiivinen varaus lisääntyy, jolloin rauta- ja alumiinioksidit 

alkavat irrota mineraalipinnoilta (Suarez ym. 1984). Maan happipitoisuuden lasku taas voi 

vaikuttaa rautaoksidien sitoutumiseen, sillä hapettomissa oloissa kolmenarvoinen rauta 

pelkistyy paremmin veteen liukenevaksi kahdenarvoiseksi raudaksi. Tällöin rautaoksidit 

liukenevat ja irtoavat savipartikkeleiden pinnoilta. 

 

Myös maanesteen suolakonsentraatio vaikuttaa aggregoitumiseen (Gupta ym. 1984). Suuri 

suolaväkevyys ohentaa savipartikkeleiden vaihtopinnoilla olevaa kaksoiskerrosta. Tällöin 

partikkeleiden välimatka on pienempi ja ne flokkuloituvat helpommin. 

 

1.3 Happamat sulfaattimaat 

1.3.1 Happamien sulfaattimaiden synty ja erityispiirteet 

Maapallolla arvioidaan olevan noin 24 miljoonaa hehtaaria maita, joissa pintamaa on hyvin 

hapanta tai tulee sellaiseksi, jos maa kuivatetaan. Lisäksi saman verran happamia 

sulfaattimaita saattaa olla turpeen tai lietteen peittäminä (van Mensvoort ja Dent 1997, ref. 

Ritsema ym. 2000). Kaksi kolmasosaa tunnetuista sulfaattimaista on Vietnamissa, Thaimaassa, 

Indonesiassa, Malesiassa ja Pohjois-Australiassa (Ritsema ym. 2000).   

 

Happamat sulfaattimaat ovat muodostuneet merellisissä oloissa, kun orgaanista ainesta on 

ollut riittävästi tarjolla. Hajotuksen aiheuttama hapen kulutus on synnyttänyt anaerobiset 

olosuhteet, jolloin mikrobit ovat pelkistäneet sulfaatit (SO4
2-) sulfideiksi. Sulfidit reagoivat 

sedimentissä olevan, pelkistyneen raudan kanssa, jolloin sedimenttiin kertyy niukkaliukoisia 

rautasulfideja. Pääosa rautasulfideista koostuu pyriitistä (FeS2), joka sisältää kahdenarvoisen 

raudan lisäksi alkuainerikkiä ja pelkistynyttä rikkiä (S2-) (Ritsema ym. 2000). Kun tällainen 

maa kuivatetaan, sulfidit alkavat hapettua ja tuottavat suuret määrät rikkihappoa (H2SO4). 

Happoa tuottavat reaktiot voidaan esittää yksinkertaistettuina kaavojen 1 ja 2 avulla: 
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FeS2(s) + 7/2 O2(aq) + H2O  Fe2+
(aq) + 2 SO4

2-
(aq) + 2 H+

(aq)  (1) 

Fe2+
(aq) + 1/4 O2(aq) + 3/2 H2O  FeO•OH(s) + 2 H+

(aq)   (2) 

 

Happo laskee maan pH:n alle neljään, joskus jopa kahteen (Dent ja Pons 1995). Kun maan pH 

laskee alle 5,5:en, hiukkaspintojen alumiini(hydr)oksidisaostumat alkavat liueta ja muodostaa 

liukoista kolmenarvoista alumiinia (Al3+). Maan pH:n laskiessa edelleen alle viiden liukoisen 

alumiinin konsentraatio maanesteessä kasvaa (McBride 1994, s. 175). Matalassa pH:ssa 

liukenee lisäksi muita myrkyllisiä metalleja, jotka yhdessä alumiinin kanssa haittaavat 

kasvien kasvua. Happamat sulfaattimaat saavat kuivatettuina aikaan ympäristöongelmia myös 

läheisissä vesistöissä, kun metallit ja happamuus kulkeutuvat niihin valumavesien mukana. 

 

Happamat sulfaattimaat voidaan jakaa kolmeen ryhmään: potentiaalisiin, todellisiin sekä 

kypsiin happamiin sulfaattimaihin (Ritsema ym. 2000). Potentiaaliset sulfaattimaat tuottavat 

rikkihappoa (H2SO4), jos ne kuivuvat ja pääsevät hapettumaan. Todelliset sulfaattimaat ovat 

vaiheessa, jossa happoa syntyy hapettumisen seurauksena. Kypsissä sulfaattimaissa hapon 

tuotto on jo loppunut, mutta ne ovat yhä hyvin happamia. 

 

Kuivatetun happaman sulfaattimaan tulvittaminen uudelleen aiheuttaa reaktioihin 1 ja 2 

verrattuna käänteiset reaktiot, jos helposti hajotettavaa orgaanista ainesta on saatavilla (Dent 

ja Pons 1995): 

 

Fe(OH)3(s) + 1/4 CH2O(s, aq) + 2 H+
(aq)  Fe2+

(aq) + 11/4 H2O + 1/4 CO2(g, aq) (3) 

SO4
2-

(aq) + 2 CH2O(s, aq) + 2 H+
(aq)  H2S(g, aq) + 2 H2O + CO2(g, aq)  (4) 

 

Reaktiot nostavat maan pH-arvoa kuluttamalla protoneja liuoksesta ja pelkistävät raudan 

liukoiseen muotoon.  

 

1.3.2 Happamat sulfaattimaat Suomessa 

Suomalaiset happamat sulfaattimaat ovat saaneet alkunsa Itämeren Litorinameri-vaiheessa 

noin 7500 – 2500 vuotta sitten, jolloin vesi oli suolaista ja ilmasto lämmin. Niitä esiintyy 

Pohjanlahden ja Suomenlahden rannikoilla. Itämeren myöhempien kehitysvaiheiden aikana 

Litorinameren sulfidipitoinen sedimentti peittyi uusien sedimenttikerrosten alle. 

Maankohoamisen seurauksena vanhaa merenpohjaa on tullut esille. Sulfidipitoiset kerrokset 

sijaitsevat yleensä vähintään puolen metrin syvyydellä, monilla pelloilla jopa yli metrin 

syvyydessä. 
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Suuri osa Suomessa esiintyvistä happamista sulfaattimaista on ravinteikkuutensa takia 

viljelykäytössä, noin 67 000 – 130 000 hehtaaria (Yli-Halla ym. 1999). Suurimmassa osassa 

viljellään nykyään viljaa ja heinää vuorotellen. Tehokkaalla ojituksella estetään 

kapillaarivedessä olevien suolojen kerääntyminen muokkauskerrokseen, ja kalkitus takaa 

viljelykasveille riittävän korkean pH:n. Kuivattaminen aiheuttaa kuitenkin happamuuden 

lisääntymisen muokkauskerroksen alapuolella, jonne kalkituksen vaikutus ei ulotu. 

Happamista sulfaattimaista on tullut tutkimuksen kohde erityisesti niiden aiheuttamien 

ympäristöongelmien takia. Merkittävin ongelma Suomessa on niistä tulevien happamien, 

raskasmetalleja ja alumiinia sisältävien huuhtoumien aiheuttamat kalakuolemat valuma-

alueen vesistöissä (esim. Myllynen ym. 1997, Hudd ja Leskelä 1998).      

 

Nostamalla kuivatetun happaman sulfaattimaan pohjaveden korkeutta ympäristöongelmia 

voidaan vähentää (Minh ym. 1997). Hapon muodostuminen loppuu, kun sulfideja sisältävä 

maakerros peittyy vedellä. Näin saadaan myös vesistöihin joutuvaa happokuormaa 

vähennettyä. Viime vuosina Suomessa on tutkittu viljelyskäytössä olevien happamien 

sulfaattimaiden pohjaveden korkeuden nostamisen mahdollisuuksia ympäristökuormituksen 

vähentämiseksi (Bärlund ym. 2005, tohtorikoulutettava Seija Virtanen 8.6.2009, suullinen 

tiedonanto).  

 

1.4 Tulvituksen vaikutus maan ominaisuuksiin ja reaktioihin  

1.4.1 Happitilan muutokset 

Kirkin (2004) näkemyksen mukaan (s. 93-107) tärkein ero tulvitetun ja hyvin kuivatetun 

maan välillä on niiden hapetusolosuhteissa. Veden peittämässä maassa maahuokoset ovat 

pääosin veden täyttämiä. Kaikki huokoset eivät silti ole tulvitetussakaan maassa vedellä 

kyllästettyjä, ja ne voivat välillä tyhjentyä osittain tai lähes kokonaan. Samoin redox-

olosuhteet voivat olla vaihtelevia. Vedellä kyllästyneissä maahuokosissa kaasujen kulku on 

hidasta, jopa hitaampaa kuin pelkässä vedessä, sillä kaasujen kulkuun sopivan 

huokosverkoston poikkileikkauspinta-ala on pienempi. 

 

Kun maa peittyy vedellä, siinä tapahtuvat tärkeimmät kemialliset muutokset aiheutuvat hapen 

puutteesta. Hapen vähetessä mikrobien anaerobinen hengitys alkaa vaikuttaa maassa olevien 

aineiden kemiallisiin reaktioihin. Tällöin mikrobit käyttävät hiiliyhdisteitä energianlähteenä, 

mutta niiden hapettamiseen ne käyttävät hapen sijasta maassa olevia hapettuneita aineita 

kuten nitraattia (NO3
-) ja sulfaattia (SO4

-). Samalla hapettuneet aineet pelkistyvät. 
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Maan hapetustilaa voidaan arvioida mittaamalla redox-potentiaalia, joka kuvaa maan 

elektroniaktiivisuutta. Hapettuessaan aine luovuttaa elektroneja. Samaan aikaan toinen aine 

pelkistyy kuluttaen hapettuneen aineen luovuttamia elektroneja. Elektronien aktiivisuus 

kertoo pelkistyneiden ja hapettuneiden aineiden suhteen. Runsaasti aineiden hapettuneita 

muotoja sisältävässä maassa elektronien aktiivisuus on pieni ja vastaavasti pelkistyneitä 

muotoja sisältävässä suuri (Sposito 1989).  

 

Redox-potentiaalia mitataan yleensä platinaelektrodilla. Sen potentiaalia verrataan 

referenssielektrodin potentiaaliin, joka tunnetaan. Mitattu potentiaali korjataan vastaamaan 

potentiaalia suhteessa vetyelektrodiin. Maan redox-potentiaalin mittaamisessa on kuitenkin 

useita virhelähteitä, joiden takia platinaelektrodin potentiaaleja ei voida luotettavasti käyttää 

aerobisen maan redox-tilan arviointiin (Bartlett 1999). Esimerkiksi James ja Bartlett (2000) 

selvittävät kirjoituksessaan näitä virhelähteitä yksityiskohtaisesti. Redox-potentiaalia voidaan 

silti käyttää erilaisten maanäytteiden hapetustilan vertailussa.  

 

1.4.2 Kemialliset muutokset 

Tulvitetussa maassa pelkistysreaktiot lähtevät etenemään karkeasti ottaen termodynamiikan 

määräämässä järjestyksessä (Kirk 2004, s. 109): 

 

O2 + CH2O → CO2 +H2O   (5) 

4NO3
- + 5CH2O + 4H+ → 2N2 + 5CO2 + 7H2O (6) 

2MnO2 + CH2O + 4H+ → 2Mn2+ + CO2 + 3H2O (7) 

4Fe(OH)3 + CH2O + 8H+ → 4Fe2+ + CO2 + 11H2O (8) 

SO4
2- + 2CH2O + 2H+ → H2S + 2CO2 + 2H2O (9) 

2CH2O → CH4 + CO2   (10) 

 

Potentiaaleja, joissa eri aineet alkavat pelkistyä, on vaikea määrittää tarkasti. Koska aineiden 

redox-reaktiot useimmiten kuluttavat tai tuottavat protoneja, on niiden stoikiometria yleensä 

hyvin herkkä pH:n vaihtelulle. Taulukossa 1 on esitetty näiden potentiaalien suuruusluokkia 

pH:ssa 7. Kirk (2004) kuvaa kirjoituksessaan (s. 109-112) muutoksia tulvitetun maan 

kemiallisissa olosuhteissa. Muutaman päivän kuluttua tulvituksesta maasta ei yleensä enää 

voida havaita vapaata happea. Kun happea on vain hyvin vähän jäljellä, nitraatti (NO3
-) alkaa 

pelkistyä, ja sen pelkistyminen kestää joitakin päiviä. Nitraatin ja hapen loputtua 

fermentaatio- eli käymisreaktiot ovat vallalla hetken aikaa ennen kuin mangaania ja rautaa 

pelkistävät mikrobipopulaatiot ovat kasvaneet. Mangaanin ja raudan oksidien heikko 
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liukoisuus hidastaa niiden pelkistymistä, mutta fermentaatiossa syntyneet orgaaniset hapot 

nopeuttavat niiden liukenemista. Kolmenarvoinen rauta on maassa tavallisesti pääasiallinen 

hapetin hapen puuttuessa. Myös osa mineraalirakenteiden Fe(III):sta pelkistyy ajan kuluessa. 

Vedellä peittyneen maan redox-potentiaalin ja pH-arvon kehitystä määrääkin tavallisesti 

suurelta osin raudan pelkistyminen. 

 

 

Taulukko 1. Eri aineiden pelkistymiseen tarvittavien standardivetyelektrodin potentiaalien 

suuruusluokkia pH:ssa 7 (Reddy ym. 2000). 

 

Aine Eh (mV) 

Happi  > 300 

Nitraatti ja Mn(IV) 100 − 300 

Fe(III) -100 − 100 

Sulfaatti -200 − -100 

Metaanin muodostus < -200 

  

 

Veden peittämän maan redox-potentiaali laskee tyypillisesti välille 0,2 – -0,4 V, kun taas 

aerobisissa maissa se on 0,8 – 0,3 V (Ponnamperuma 1972). Muutaman päivän kuluessa 

aerobisen maan peittämisestä vedellä sen redox-potentiaali saavuttaa minimin hapen ja 

nitraatin kuluttua loppuun. Mangaanin ja raudan pelkistysreaktioiden alettua se nousee Mn:n 

ja Fe:n pelkistymispotentiaalin tasolle (Kirk 2004, s. 111). Sitten se laskee vähitellen, kunnes 

saavuttaa kyseiselle pelkistyneelle maalle ominaisen redox-potentiaalin (Motomura 1962). 

Reaktion nopeus riippuu orgaanisen aineksen ja elektroniakseptorien määrästä ja laadusta 

sekä lämpötilasta. Suuri orgaanisen aineksen määrä nopeuttaa redox-potentiaalin laskua, kun 

taas suuret nitraatti- ja mangaanipitoisuudet hidastavat sitä. Myös alle 25 °C:een lämpötila 

hidastaa redox-potentiaalin laskua (Ponnamperuma 1972).  

 

Koska reaktiot 6-9 kuluttavat protoneja, pyrkii pH nousemaan happamassa, veden peittämässä 

maassa. Ensimmäisinä päivinä tulvituksen jälkeen aerobien mikrobien tuottamaa 

hiilidioksidia kertyy maahan, koska sen diffundoituminen veden läpi pois maasta on hidasta. 

Hiilidioksidin ja veden reagoidessa syntyvä hiilihappo hillitsee aluksi pH:n nousua (Nichol ja 

Turner 1957, Kirk 2004). Muutamassa viikossa pH on saavuttanut kohtalaisen stabiilin arvon, 

joka on yleensä noin 6,5-7 (Kirk 2004, s. 111). 
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Muutokset johtokyvyssä kertovat ioneja tuottavien ja niitä kuluttavien reaktioiden 

tasapainosta. Vedellä kyllästyneessä maassa johtokyky nousee aluksi kunnes saavuttaa 

maksimiarvon. Sitten se laskee kyseiselle maalle ominaiseen, melko stabiiliin arvoon. 

Hiilidioksidin kertyminen nostaa HCO3
--ionien konsentraatiota maanesteessä, kun CO2 

muodostaa veden kanssa hiilihappoa (H2CO3), joka dissosioituu. Pelkistymisreaktiot tuottavat 

Fe2+-, Mn2+- sekä NH4
+-ioneja, jotka myös vaihtavat kationinvaihtopaikoilta muita kationeja 

maanesteeseen. Maan pH:n nousu aiheuttaa variaabelien kationinvaihtopaikkojen 

lisääntymisen happamissa maissa. Lopulta maanesteen ylikyllästyminen Fe2+- ja Mn2+-

ioneilla aiheuttaa niiden saostumisen, minkä takia johtokyky laskee. Näiden saostumien 

koostumuksesta ei ole varmaa tietoa, mutta Kirkin (2004) kokoamia (s. 112) mahdollisia 

yhdisteitä on esitetty taulukossa 2. Myös CO2:n väheneminen laskee johtokykyä. 

 

 

Taulukko 2. Anaerobisissa olosuhteissa saostuvien Mn- ja Fe-sakkojen mahdollisia koostumuksia 

(Kirk 2004, s. 112). 

 

Yhdiste Kaava 

Mangaani(II)hydroksidi Mn(OH)2 

Rodokrosiitti MnCO3 

Haueriitti MnS2 

Rauta(II)hydroksidi Fe(OH)2 

Rauta(II)rauta(III)hydroksidi Fe3(OH)8 

Sideriitti FeCO3 

Vivianiitti Fe3(PO4)2 • 8 H2O

Pyriitti FeS2 

 

 

1.5 Partikkelikoon määrittämismenetelmät 

1.5.1 Dynaaminen valonsironta 

Dynaaminen valonsironta (DLS, engl. dynamic light scattering, photon correlation 

spectroscopy tai quasi-elastic light scattering) on nykyään suosituimpia partikkelikoon 

mittaamiseen käytettyjä menetelmiä. Sitä käytetään yleensä mikrometriä pienempien 

partikkelikokojen mittaamiseen. DLS:n toimintaperiaate on selitetty Zetasizer Nano –laitteen 

käyttöoppaassa (Malvern Instruments 2007). Filella ym. (1997) ovat koonneet artikkeliinsa eri 
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lähteistä yksityiskohtaisemman tarkastelun DLS:n fysikaalisista ja matemaattisista perusteista. 

Seuraavana esitettävä tarkastelu perustuu näihin lähteisiin.   

 

Dynaamiseen valonsirontaan perustuvassa tekniikassa liuokseen suspendoituneiden 

partikkelien liikkumisnopeutta mitataan laservalolla, joka on monokromaattista ja koherenttia. 

Tämä tarkoittaa, että se sisältää vain yhtä aallonpituutta, ja näiden aaltojen vaihe-ero tietyssä 

pisteessä on vakio. Laservalo siroaa osuessaan liuoksessa oleviin partikkeleihin. Siroavan 

valon intensiteetti riippuu partikkelien koosta sekä valon aallonpituudesta. Rayleigh'n teorian 

mukaan partikkelien ollessa paljon pienempiä kuin käytetty aallonpituus ne sirottavat valoa 

kaikkiin suuntiin yhtä paljon, eikä niiden muoto vaikuta siroamiseen. Lisäksi siroavan valon 

aallonpituus on kääntäen verrannollinen aallonpituuden neljänteen potenssiin. Suuremmilla 

partikkeleilla siroavan valon intensiteetti ei riipu yhtä suoraan laservalon aallonpituudesta, 

sillä suurempi osa sironnasta tapahtuu valon kulkusuuntaan. Suurilla partikkeleilla myös 

partikkelin muoto vaikuttaa sirontaan.  

 

Detektorina toimiva fotomonistin mittaa partikkeleista siroavan valon intensiteettiä. 

Liuokseen suspendoituneet pienet partikkelit ovat jatkuvasti Brownin liikkeessä, jonka 

aiheuttavat liuoksen molekyylit törmäillessään partikkeleihin. Brownin liikkeessä olevien 

partikkelien paikka vaihtuu ajan suhteen, jolloin valon intensiteetti vaihtelee. Suuret 

partikkelit liikkuvat hitaasti, jolloin myös vaihtelu on hidasta. Vastaavasti pienillä 

partikkeleilla intensiteetin vaihtelu on nopeampaa. Intensiteetistä saadaan laskettua 

autokorrelaatiofunktio. Hyvin lyhyellä aikavälillä korrelaatio on korkea, koska partikkelit 

eivät ehdi liikkua paljon. Pienillä partikkeleilla korrelaatio laskee nopeammin kuin suurilla 

partikkeleilla, koska ne ehtivät liikkua samassa ajassa pidemmän matkan. Ilmiö on esitetty 

kuvassa 1. 

 

Suspensiossa, jossa partikkelijakauma on monodisperssi eli yksihuippuinen ja partikkelit ovat 

pallon muotoisia, autokorrelaatiofunktion arvo pienenee ajan kuluessa seuraavan yhtälön 

mukaan: 

 

exp                      11  

 

Yhtälössä g1(τ) on ensimmäisen asteen autokorrelaatiofunktio, D on diffuusiokerroin, τ on 

kahden detektorille tulevan fotonin välinen viive ja q on aaltovektori, joka saadaan 

seuraavasta yhtälöstä: 
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4
λ 2                                   12  

 

Yhtälössä 12 n on taittokerroin, λ valon aallonpituus tyhjiössä ja θ sirontakulma. 

Autokorrelaatiofunktion arvo siis pienenee eksponentiaalisesti. Lasku on sitä nopeampaa, 

mitä suurempi diffuusiokerroin on. 

 

Stokes-Einsteinin yhtälö (13) selittää Brownin liikkeen yhteyden pallonmuotoisten 

partikkelien kokoon: 

 

3 η                                      13  
 

Yhtälössä dh on partikkelin hydrodynaaminen halkaisija, kB Boltzmannin vakio, T 

absoluuttinen lämpötila ja η nesteen viskositeetti suspensiossa. Kun diffuusiokerroin on saatu 

selvitettyä, sen avulla voidaan laskea partikkelien hydrodynaaminen halkaisija Stokes-

Einsteinin yhtälön mukaan. Mitä suurempia partikkelit ovat, sitä pienempi diffuusiokerroin 

niillä on.  

 

 

 
 

Kuva 1. Autokorrelaatiofunktio dynaamisessa valonsironnassa. 

 

 

Autokorrelaatiofunktioita on erilaisia, ja ne perustuvat yleensä oletuksiin partikkelien 

kokojakaumaa kuvaavan käyrän muodosta. Monimutkaisemmissa malleissa kokojakauma voi 

poiketa muodoltaan monodisperssistä eikä partikkelien tarvitse olla pallon muotoisia. 
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Kokojakauman polydispersiivisyys tekee matemaattisten algoritmien soveltamisen kuitenkin 

vaikeaksi, koska samasta korrelogrammista voidaan johtaa useita erilaisia kokojakaumia.  

 

1.5.1.1 Dynaamisen valonsironnan  käyttö luonnollisten 

kolloidisuspensioiden tutkimukseen      

Dynaamisen valonsironnan käytössä luonnonnäytteiden tutkimiseen on tiettyjä etuja. 

Näytteitä ei tarvitse juuri esikäsitellä, mikä mahdollistaa niiden analysoinnin melko 

häiriintymättöminä. Lisäksi näytteet voidaan analysoinnin jälkeen kerätä talteen esimerkiksi 

mineralogista tutkimusta varten. Laitetta ei myöskään tarvitse kalibroida.  

 

Filella ym. (1997) ovat tutkineet DLS:n soveltuvuutta luonnonvesissä esiintyvien 

kolloidipartikkeleiden kokojakauman tutkimiseen. He testasivat laitteen erotuskykyä 

lateksipalloilla, joiden koko tunnettiin. Laite kykeni kohtuullisen hyvin erottamaan kahta eri 

kokoluokkaa olevista lateksipalloista tehdyn suspension kokojakauman. Kolmea kokoluokkaa 

sisältävien suspensioiden kohdalla erotuskyky oli sen sijaan huono. Laite jakoi tällaisten 

suspensioiden kokojakauman useimmiten kahteen piikkiin, joiden kokoluokat olivat jossain 

todellisten kokoluokkien välissä. Polydisperssien näytteiden analysointia haittaa se, että 

suuret partikkelit sirottavat valoa pieniä tehokkaammin ja piilottavat pienet partikkelit tai 

muuten häiritsevät niiden mittausta.  

 

Luonnonnäytteiden mittaamista DLS:llä vaikeuttaa erityisesti se, että ne ovat useimmiten 

hyvin polydisperssejä. Koska luonnolliset partikkelit ovat yleensä muodoltaan epäsäännöllisiä 

ja siis poikkeavat taustaoletuksena olevasta pallonmuodosta hyvinkin paljon, DLS saattaa 

määrittää niiden koon oleellisesti todellista pienemmäksi. Syynä on, että pallonmuotoisten 

partikkelien liike on ainoastaan Brownin liikettä. Epäsäännölliset partikkelit taas ovat lisäksi 

rotaatioliikkeessä, mikä johtaa autokorrelaatiofunktion nopeampaan pienenemiseen. 

Luonnonnäytteiden mittaamista häiritsee myös niiden pieni partikkelikonsentraatio. Erityisesti 

se haittaa alle 50 nm:n kokoisten partikkeleiden mittausta, koska alhaisissa konsentraatioissa 

niistä siroavan valon intensiteetti on erittäin pieni. Myös mittausten toistettavuus kärsii 

siroavan valon intensiteetin ollessa alhainen.   

 

1.5.2 Partikkelilaskenta 

Partikkelilaskurilla (engl. particle counter) voidaan nimensä mukaisesti havaita ja laskea 

partikkeleita. Laskurit jaetaan kolmeen luokkaan: aerosolipartikkeleita, nesteessä olevia 

partikkeleita sekä korkeaenergisiä partikkeleita laskeviin. Seuraavaksi esitettävä 
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partikkelilaskennan teoria perustuu laitteen maahantuojan Esko Niirasen suulliseen 

tiedonantoon (26.6.2009). 

 

Suspensiossa olevia maahiukkasia voidaan laskea valon estämiseen perustuvalla tekniikalla. 

Sillä voidaan havaita läpimitaltaan yli 1 µm:n kokoiset hiukkaset. Laite valaisee detektorille 

tulevat hiukkaset laservalolla. Hiukkasen koko lasketaan sen perusteella, minkä kokoiselta 

alueelta se estää valon kulkemisen. Laite antaa tuloksena partikkelien määrän näytteessä 

kokoluokittain.  

 

Valon estämiseen perustuvaa partikkelilaskentaa käytetään yleensä nesteiden puhtauden 

määrittämisessä. Partikkelilaskurilla tutkittavan nesteen partikkelikonsentraation tulee olla 

riittävän pieni, jotta partikkelit saavuttavat detektorin yksi kerrallaan. Jos useampi kuin yksi 

hiukkanen osuu detektorille samaan aikaan, laite tulkitsee ne yhdeksi isoksi partikkeliksi 

(coincidence error). Jos partikkelin muoto poikkeaa pallosta, saattaa laitteen sille määrittämä 

koko vaihdella sen mukaan, missä asennossa partikkeli saavuttaa detektorin.  

 

1.6 Työn tarkoitus 

Kolloidiainesta sisältävien aggregaattien stabiilisuus on tärkeää, sillä aggregaattien hajotessa 

irtonainen kolloidiaines huuhtoutuu helposti vesistöihin ja kuljettaa mukanaan siihen 

sitoutuneita aineita. Suuren sorptiopinta-alansa takia kolloidiaineksen vaikutus aineiden 

kulkeutumiseen on merkittävä. Tässä työssä tehtiin astiakoe, jossa tutkittiin maan 

tulvittamisen vaikutusta aggregaattien stabiilisuuteen happamissa sulfaattimaissa ja erityisesti 

kolloidiaineksen irtoamiseen aggregaateista. Tulvittaminen hidastaa hapen pääsyä maaperään 

niin paljon, että sinne muodostuu ajan kuluessa anaerobiset olosuhteet. Anaerobiset olosuhteet 

aiheuttavat maaperässä kemiallisia muutoksia.  

 

Työssä tarkasteltiin happaman sulfaattimaan Ap- ja Bg1-horisonttien aggregaattien 

stabiilisuutta neljän viikon ajan sen jälkeen, kun maa oli peitetty vedellä. Aggregaattien 

kestävyyden arvioimiseksi maanäytteet märkäseulottiin. Seulonnan jälkeen tarkastelun 

kohteeksi otettiin läpimitaltaan alle 250 µm:n sekä alle 2 µm:n kokoiset partikkelit. Tässä 

työssä termillä kolloidiaines viitataan alle 2 µm:n kokoisiin partikkeleihin. Hypoteesi oli, että 

inkubaation edetessä raudan pelkistyminen aiheuttaisi niiden sitomien kolloidipartikkelien 

irtoamisen. Tämän oletettiin johtavan siihen, että märkäseulonnassa veteen suspendoituneen 

kolloidiaineksen määrä kasvaisi. Ap-horisontin murujen odotettiin olevan Bg1-horisontin 
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muruja kestävämpiä niiden suuremman orgaanisen aineksen pitoisuuden sekä nopeampien 

kastumis-kuivumissyklien takia. 

 

Osaan näytteistä lisättiin glukoosia, joka on mikrobeille helposti hyödynnettävissä oleva 

substraatti. Glukoosilisäyksellä pyrittiin nopeuttamaan maanäytteiden pelkistymistä. Tämän 

oletettiin johtavan siihen, että märkäseulonnassa irtoavan kolloidiaineksen määrä kasvaisi 

nopeammin kuin kontrollinäytteissä. 

 

Gravimetrisillä ja sedimentoitumiseen perustuvilla menetelmillä pienistä maapartikkeleista 

saadaan vain vähän tietoa. Siksi maapartikkelien tutkimiseen käytettiin tässä työssä näiden 

menetelmien lisäksi laservaloon perustuvia dynaamisen valonsironnan ja partikkelilaskennan 

menetelmiä. Laservaloon perustuvilla tekniikoilla aggregaattien ja kolloidiaineksen 

kokojakaumasta on periaatteessa mahdollista saada entistä tarkempaa tietoa. Samalla 

tarkasteltiin laservaloon perustuvien tekniikoiden sopivuutta maanäytteiden tutkimiseen. 
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2 Aineisto ja menetelmät 

2.1 Maanäytteet 

Työssä käytetty maa oli peräisin Viikin Patoniityltä, joka on hapanta sulfaattimaata, 

maannosluokituksessa Sulfic Cryaquept (Soil Taxonomy). Peltolohkolla viljellään heinää ja 

viljaa vuorotellen. Se ojitettiin vuonna 1958, jolloin salaojaputket asennettiin noin metrin 

syvyyteen. Astiakoetta varten otettiin maanäytteet 8.6.2009 Ap- ja Bg1-horisonteista. 

Näytteet ilmakuivattiin ja niistä seulottiin kokeita varten 2-5 mm:n kokoiset aggregaatit. 

Taulukossa 3 on esitetty horisonttien fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia, jotka on 

määritetty Yli-Hallan ym. (2008) sekä Seija Virtasen tutkimuksissa. 

Kationinvaihtokapasiteetin määritys on tehty ammoniumasetaattiuutolla (pH 7) ja pH on 

määritetty 1:1 maa-vesilietoksesta. Orgaanisen hiilen pitoisuus on saatu 

kuivapolttomenetelmällä. 

 

 

Taulukko 3. Aineistona käytettyjen maahorisonttien fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia *). 

 

Horisontti ja 
syvyys, cm 

Lajitekoostumus 
% 

pH CECpot  
cmol(+) kg-1 

Corg 
% 

Stot  
g kg-1 

Alox  
g kg-1 

Feox  
g kg-1 

Ht Si S 

Ap, 0-28 4 63 33 6,4 21,1 3,8 0,9 3,0 6,5 
Bg1, 28-36 2 66 32 5,0 16,6 1,7 0,9 4,4 10,5 
 
*) Yli-Halla ym. (2008), Seija Virtanen (julkaisemattomat tulokset) 

 

 

2.2 Koejärjestely 

Tutkituista horisonttinäytteistä Ap ja Bg1 käytetään tässä työssä lyhenteitä A ja B. Ilmakuivaa 

maata punnittiin 5,3 ± 1 g lasiseen 100 ml:n maitopulloon. Osalle näytteistä tehtiin käsittely, 

jossa maahan lisättiin noin 16 mg glukoosia (C6H12O6) jauheena. Pulloa ravisteltiin kevyesti, 

jotta glukoosi sekoittuisi maahan. Glukoosikäsiteltyjen näytteiden lisäksi tehtiin 

kontrollinäytteet, joihin glukoosia ei lisätty. Lopuksi pulloihin kaadettiin 80 ml Milli-Q-vettä, 

ne suljettiin kumikorkeilla ja vietiin tasalämpöhuoneeseen 20 °C:een inkuboitumaan. 

Maanäytteiden vesipitoisuus oli 4 %, joten uuttosuhteeksi tuli näin 1:16. Näytteistä tehtiin 

mittaukset 0, 7, 14, 21 ja 28 vuorokauden kuluttua inkuboinnin aloittamisesta (luku 2.3).  
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sokea 
+ glukoosi 

sokea Bg 
+ glukoosi 

Bg Ap 
+ glukoosi 

Ap 

sokea 
+ glukoosi 

sokea Bg 
+ glukoosi 

Bg Ap 
+ glukoosi 

Ap 

sokea 
+ glukoosi 

sokea 

 

Bg 
+ glukoosi 

Bg 

 

Ap 
+ glukoosi 

Ap 

 

      

sokea 
+ glukoosi 

sokea 

 

Bg 
+ glukoosi 

Bg 

 

Ap 
+ glukoosi 
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Bg 
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Bg 

 

Ap 
+ glukoosi 

Ap 

 

Koe suoritettiin täydellisesti satunnaistettuna, faktorimallisena kokeena, jossa koetekijöinä 

olivat 

• maahorisontti M (Ap, Bg1) 

• glukoosilisäys gl (0, 16 mg) 

• aika t (0, 7, 14, 21 ja 28 vrk) 

 

Jokaisesta koejäsenestä tehtiin kolme rinnakkaista. Koska yhdestä astiasta ei voitu tehdä 

kaikkia tarvittavia mittauksia ja analyysejä, jokaisesta koejäsenestä tehtiin kaksi erillistä 

sarjaa. Jokaista purkua varten tehtiin neljä sokeaa näytettä, joista kahdessa oli pelkkää vettä ja 

kahdessa lisäksi glukoosia. Näytteitä oli siis yhteensä 140 kappaletta sokeat mukaan luettuna 

(kuva 2). 

 

 
 

            x 2 sarjaa              x 2 x 3                                x 2 x 3                                  x 2 

            x 3 rinnakkaista                        x 2 x 3                            x 2 rinnakkaista 

 

 

0 vrk 

 

 

7 vrk 

    

 

14 vrk 

 

 

21 vrk 

 

 

28 vrk 

 

 

Kuva 2. Kuva koejärjestelystä. Ympyrät kuvaavat maitopulloja, joissa näytteet olivat. Ympyröiden 

sisällä on kerrottu, mitä pullo sisälsi. Ap ja Bg tarkoittavat maahorisontteja. Lisäksi kaikissa näytteissä 

oli 80 ml vettä. Vasemman puoleisessa sarakkeessa on kerrottu inkubointiajat ja kaavion yläosassa 

rinnakkaisten näytteiden määrä.   
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2.3 Näytteenotto ja mittaukset 

Inkuboinnin jälkeen ensimmäisen näytesarjan näytteet kaadettiin pulloista 0,250 mm:n 

märkäseuloille. Maanäytteitä seulottiin 3 minuuttia Eijkelkampin märkäseulontalaitteella. 

Seulan läpäissyt maa-aines sekoitettiin ja sen annettiin sedimentoitua märkäseulontakupissa 

45 min 20 s, minkä jälkeen maa-vesisuspensiosta otettiin Finnpipetillä 1,0 cm:n syvyydeltä 

kaksi 5 ml:n näytettä, joista ensimmäinen pantiin muoviseen koeputkeen ja toinen 

nikkeliupokkaaseen. Finnpipetin kärki oli suljettu päästä ja sen reunoihin oli tehty kaksi 

reikää, jolloin pipettiin tuleva virtaus oli radiaalista. Stokesin kaavalla laskettuna näytteiden 

sisältämien partikkeleiden läpimitta oli korkeintaan 2 µm, kun partikkeleiden oletetaan olevan 

pallon muotoisia ja tiheydeltään 2,65 g cm-3 (Elonen 1971). Ensimmäinen näyte säilytettiin 

yön yli jääkaapissa parafilmillä peitettynä ja sen partikkelimäärä analysoitiin seuraavana 

päivänä dynaamisella valonsironnalla. Toinen näyte kuivatettiin lämpökaapissa 105 °C:ssa ja 

sen sisältämien partikkelien massa punnittiin analyysivaa’alla. 

 

Jäljelle jääneitä maa-vesisuspensioita sekoitettiin magneettisekoittajalla ja niistä otettiin 

samalla 0,5 ml:n näytteet partikkelilaskinta varten. Näytteet laimennettiin 1:200. 

Laimennuksessa käytettiin deionisoitua vettä, johon oli lisätty kalsiumkloridia (CaCl2) niin, 

että veden johtokyky oli noin 25 µS/cm. Se vastaa johtokykyä vähäelektrolyyttisessä 

suomalaisessa järvessä (Toivonen ja Huttunen 1995). Näytteet pantiin jääkaappiin ja niiden 

sisältämät partikkelit analysoitiin seuraavana päivänä partikkelilaskurilla.  

 

Partikkelilaskennassa tehtiin jokaisesta näytteestä kolme mittausta ja tuloksena käytettiin 

niiden keskiarvoa. Teknisesti epäonnistuneiden mittausten tulokset poistettiin ennen 

keskiarvon laskemista. Tuloksista vähennettiin tausta, joka mitattiin laimennusliuoksesta. 

Partikkelilaskuri antoi tuloksena näytteen sisältämien partikkelien kappalemäärän 

kokoluokittain. Kokoluokkia oli 16, joista pienin sisälsi läpimitaltaan 1-2 µm:n kokoiset 

partikkelit ja suurimmassa oli kaikki yli 200 µm:n kokoiset partikkelit. Partikkelilaskurin 

antaman tuloksen perusteella laskettiin näytteen partikkelien massa olettaen, että partikkelit 

ovat pallon muotoisia ja niiden tiheys on 2,65 g cm-3. Kokoluokat ja laskutoimitus on esitetty 

liitteessä 1.     

  

Toisesta näytesarjasta mitattiin redox-potentiaali volttimittariin kytkettyjen platinaelektrodin 

ja kalomelielektrodia jäljittelevän referenssielektrodin potentiaalierosta (P5E, Jensen 

instruments). Redox-potentiaalin mittauksessa volttimittari oli sedimentin pinnalla ja 

referenssielektrodi sedimentin pohjalla. Lämpötilassa T(K) mitattu redox-potentiaali (Em) 

korjattiin vastaamaan standardivetyelektrodin mittaustulosta 298 K:n lämpötilassa ja 
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pH:ssa 7 (Eh7) seuraavan yhtälön mukaisesti (tohtorikoulutettava Seija Virtanen 5.10.2009, 

suullinen tiedonanto): 

 

Eh7 = Em + 245 + 0,7 (T – 298) – 59 (7 – pHm)        (14)  

 

Näytteiden sähkönjohtavuus mitattiin sedimentin pinnalta johtokykymittarilla (CDM210, 

MeterLab) ja happamuus (pHm) sedimentin pohjalta pH-mittarilla (IQ 160NF Scientific 

Instruments). Mittaussyvyydet on esitetty kuvassa 3. Mittausten jälkeen näytteet 

märkäseulottiin kuten edellä. Maa-aineksen annettiin sedimentoitua vähintään puoli tuntia, 

minkä jälkeen veden pinnalta otettiin Finnpipetillä 10 ml:n näytteet. Ne imusuodatettiin 

0,2 µm:n suodattimen (Whatman Schleicher ja Schuell) läpi, kestävöitiin 0,1 ml:lla 10 %:sta 

typpihappoa ja pantiin jääkaappiin odottamaan ICP-mittausta. Niistä mitattiin myöhemmin 

rauta-, mangaani- ja alumiinipitoisuudet optisella ICP:llä (ThermoScientific, iCAP 6000 

Senses ja ASX-260 Autosampler). Märkäseulonnassa seulan läpi tullut maa-aines kuivattiin 

yön yli märkäseulontakupeissa lämpökaapissa 110 °C:ssa ja seuraavana päivänä näytteiden 

massat punnittiin yläkuppivaa’alla. Eri näytesarjoista mitatut ominaisuudet on koottu 

taulukkoon 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Maitopullossa olleen näytteen johtokyky ja redox-potentiaali mitattiin sedimentin pinnalta ja 

pH sedimentin pohjalta. 
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Taulukko 4. Eri näytesarjoista mitatut ominaisuudet. 

 

Sarja 1 Sarja 2 

Ø < 2 µm:n partikkelit, gravimetrinen Ø < 0,250 mm:n partikkelit, gravimetrinen

Ø < 2 µm:n partikkelit, DLS redox-potentiaali 

Ø < 0,250 mm:n partikkelit, partikkelilaskin pH 

 johtokyky 

 Fe(aq) 

 Al(aq) 

 Mn(aq) 

 

 

2.3.1 Esikokeet partikkelilaskurilla 

Työssä käytettiin Pamasin partikkelilaskuria (Pamas SBSS, sensori HCB-LD-25/25). Ennen 

varsinaisia kokeita testattiin laimennoksen suuruuden sekä laimennusliuoksen johtokyvyn 

vaikutusta mittaustuloksiin. B-horisontin maanäytteillä tehdyissä esikokeissa käytettiin 2-, 20- 

ja 200-kertaisesti laimennettuja suspensioita.   

 

Kuvassa 4 näkyy maa-vesisuspension konsentraation vaikutus: mitä suurempi palkki, sitä 

enemmän hiukkasia laite havaitsi. Konsentraation ollessa suuri laite tulkitsee lähellä toisiaan 

olevat pienet hiukkaset helposti yhdeksi suureksi hiukkaseksi. Siksi pienillä laimennoksilla 

tulos on huomattavasti pienempi kuin suurilla laimennoksilla. Sensorin maksimikonsentraatio 

on 120 000 partikkelia / ml (maahantuoja Esko Niiranen 26.6.2009, suullinen tiedonanto). 

Laimennoksen ollessa 200-kertainen näytteiden partikkelikonsentraatio oli noin 70 000 kpl/ml. 

Esikokeen perusteella varsinaisen kokeen näytteet laimennettiin 200-kertaisiksi. 

 

Kuvassa 5 on esitetty laimennusliuoksen johtokyvyn vaikutus partikkelien määrään. B-

horisontin näytteet laimennettiin neljällä eri liuoksella: MQ-vedellä sekä CaCl2-liuoksilla, 

joiden konsentraatiot ja johtokyvyt olivat seuraavat: 

a) 5,7 x 10-5 mol/l ja 12,39 µS/cm 

b) 0,001 mol/l ja 195,0 µS/cm 

c) 0,01 mol/l ja 1 791 µS/cm 
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Kuva 4. Partikkelilaskurin antama kappalemäärä 1-2 µm:n kokoisten partikkeleiden luokassa. 

Suspension eri laimennoksissa partikkelimäärä on laskettu vastaamaan määrää alkuperäisessä 

suspensiossa. Palkit kuvaavat eri laimennoksia. 

 

 

 

Kuva 5. Partikkelilaskurilla mitattujen 1-2 µm:n kokoisten partikkeleiden määrä suolaväkevyydeltään 

erilaisilla liuoksilla tehdyissä laimennoksissa (laimennussuhde 1:200). Virhepalkit kuvaavat 

rinnakkaisnäytteiden keskivirhettä.  

 

 

Kokeessa käytettiin kahta rinnakkaisnäytettä, joiden välinen hajonta oli niin suuri, ettei 

laimennusliuoksen vaikutukselle partikkelimäärään saatu tilastollista merkitsevyyttä. Koska 

laimennusliuoksella näytti kuitenkin olevan vaikutusta partikkelien flokkuloitumiseen, 

päätettiin varsinaisissa kokeissa käyttää laimentamiseen CaCl2-liuosta, jonka johtokyky (noin 

25 µS/cm) vastasi tyypillistä järviveden johtokykyä Suomessa. 
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2.3.2 Esikokeet dynaamisella valonsironnalla 

Työssä käytettiin laitetta Malvern Instruments Zetasizer Nano ZS, jossa oli 633 nm:n laser. 

Sirontakulma oli 173°. Partikkelijakauman laskemiseen käytettiin laitteeseen ohjelmoitua 

General Purpose –algoritmia, joka perustuu positiiviseksi rajoitettuun pienimmän 

neliösumman menetelmään (non-negative least squares, NNLS). Se soveltuu laajalle koko- ja 

konsentraatioalueelle. 

 

Dynaamisella valonsironnalla tehdyistä mittauksista johdettu Z-keskikoko (Z-average size) 

kertoo näytteen partikkelien hydrodynaamisten halkaisijoiden keskiarvon, joka on painotettu 

sironnan intensiteetillä. Näytteen kokojakauman polydispersiivisyys painottaa Z-keskikokoa 

suurempia partikkeleita kohti (Malvern Instruments 2007).  

 

Johdettu laskentataajuus (derived count rate) kuvaa detektorille tulevan sironnan intensiteettiä. 

Varsinainen laskentataajuus poikkeaa johdetusta laskentataajuudesta, koska detektorissa oleva 

vaimennin (attenuator) vaimentaa intensiteettiä, jos se on liian suuri osuakseen detektorin 

optimaaliselle mittausalueelle. Laite säätää vaimentimen automaattisesti sopivaksi. Johdettu 

laskentataajuus lasketaan varsinaisesta laskentataajuudesta ottamalla huomioon vaimentimen 

vaikutus. 

 

Liuoksen konsentraation vaikutusta mittaustuloksiin tutkittiin valmistamalla kaksi 

rinnakkaista B-horisontin näytettä, joista tehtiin laimennossarjat. Maanäytteiden aggregaatit 

dispergoitiin natriumpyrofosfaatilla (Na4P2O7 • 10 H2O) konsentroituneen suspension 

aikaansaamiseksi. Laimennossarjat tehtiin niin, että alkuperäinen näyte laimennettiin 1:2 ja 

siitä edelleen otettu näyte laimennettiin taas 1:2. Laimennoksia tehtiin niin kauan, kunnes 

viimeinen laimennos oli 1:256 alkuperäisestä. Kuvassa 6 on esitetty laimennoksen vaikutus 

johdetun laskentataajuuden arvoon, joka on laskettu vastaamaan alkuperäistä konsentraatiota. 

Laimennoksella oli huomattava vaikutus tuloksiin näytteen konsentraation ollessa suuri. 

Vaikutus väheni laimennoksen kasvaessa. Dispergoiduissa näytteissä olleiden partikkelien Z-

keskikoko oli laitteen antamien mittaustulosten mukaan 410 nm ja keskihajonta tälle oli 9 %. 
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Kuva 6. Näytteen konsentraation vaikutus johdetun laskentataajuuden arvoon. Virhepalkit kuvaavat 

rinnakkaisnäytteiden keskivirhettä. Kahdeksankertaisen laimennoksen toista rinnakkaista ei otettu 

huomioon, koska se poikkesi merkittävästi muista arvoista. 

 

 

Tässä työssä analysoidut näytteet olivat partikkelikokojakaumaltaan hyvin polydisperssejä, 

minkä takia DLS:n antaman kokojakauman arveltiin olevan epäluotettava. Laitteen antamista 

tuloksista tarkasteltiin vain johdetun laskentataajuuden arvoja sekä Z-keskikoon arvoja. 

Koska partikkelien tilavuusjakaumaa ei tarkasteltu, ei tieto näytemateriaalin taitekertoimesta 

ollut tarpeellinen. 

 

2.4 Laadun varmistus ja tilastollinen tarkastelu 

Laadun varmistamiseksi työssä käytettiin rinnakkaisnäytteitä ja sokeita näytteitä. Kaikissa 

kokeissa oli kolme rinnakkaisnäytettä lukuun ottamatta dynaamisella valonsironnalla ja 

partikkelilaskurilla tehtyjä esikokeita, joissa rinnakkaisia oli yleensä kaksi. Inkubointikokeissa 

jokaista purkuaikaa kohden oli kaksi sokeaa näytettä, joihin oli tehty glukoosilisäys, sekä 

kaksi pelkkää Milli-Q-vettä sisältävää sokeaa näytettä. Rinnakkaisnäytteistä laskettiin 

keskivirhe, joka on esitetty tulososion kuvissa palkeilla. Joitain selvästi poikkeavia 

mittaustuloksia jätettiin tarkastelun ulkopuolelle. Tällaisessa tapauksessa poikkeava 

mittaustulos on esitetty kuvassa erillisenä pisteenä. 

 

Eri ajankohtina saatujen tulosten riippuvuutta toisistaan tarkasteltiin lähinnä Pearsonin 

korrelaatiokertoimen avulla. Joissain tapauksissa käytettiin Kendallin 

järjestyskorrelaatiokerrointa. Näistä tapauksista on mainittu erikseen. DLS:llä ja 
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partikkelilaskurilla mitattuja tuloksia verrattiin gravimetrisesti saatuihin tuloksiin. Lisäksi 

irronneen maa-aineksen määrästä kertovia tuloksia tarkasteltiin suhteessa pH:n, johtokyvyn, 

redox-potentiaalin ja partikkelien Z-keskikoon arvoihin sekä vesiliukoisen raudan ja 

alumiinin pitoisuuksiin. Anova-testillä testattiin horisontin, glukoosikäsittelyn sekä 

inkubaation keston vaikutusta eri purkuaikoina märkäseulonnassa irronneen maa-aineksen 

määrään ja maahiukkasten Z-keskikokoon. Merkitsevyystasona käytettiin arvoa 0,05. 

Kummallekin horisontille erikseen tehtyjen Anova-testien tulokset on esitetty liitteessä 3. 

Erojen paikantamisessa käytettiin Tukeyn testiä. Tukeyn testillä saadut mittatikut (HSD0,05) 

on merkitty kuviin erikseen A- ja B-horisontille. Niitä suuremmat erot eri inkubaatioaikoina 

saatujen tulosten välillä ovat merkitseviä. Tilastoanalyysit tehtiin SPSS- ja Microsoft Excel -

ohjelmistoilla.  
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3 Tulokset 

3.1 Märkäseulonnassa irronnut maa-aines 

3.1.1 Alle 250 µm:n kokoisen aineksen kokonaismäärä  

Gravimetrisen mittauksen samoin kuin partikkelilaskennan tulosten mukaan A-horisontin 

näytteistä irtosi märkäseulonnassa huomattavasti enemmän maa-ainesta kuin B-horisontin 

näytteistä (kuvat 7 ja 8). Partikkelilaskurilla mitatut tulokset olivat keskimäärin 0,35 g (33 %) 

pienempiä kuin gravimetrisesti mitatut. Tulosten väliset erotukset kuitenkin vaihtelivat 

huomattavasti (keskihajonta = 0,27 g). Gravimetrisesti mitatuista tuloksista nähdään, ettei 

inkubointi vaikuttanut merkitsevästi B-horisontin näytteistä irtoavan maa-aineksen määrään. 

A-horisontissa sen sijaan maa-aineksen määrä kasvoi kolmanteen viikkoon asti. Neljännellä 

viikolla partikkelilaskurilla ja gravimetrisellä mittauksella saadut tulokset poikkesivat 

toisistaan, sillä partikkelilaskurin mukaan maa-aineksen määrä ei muuttunut viimeisen viikon 

aikana, kun taas gravimetrisen mittauksen mukaan se väheni merkitsevästi kontrollinäytteissä. 

Myös glukoosikäsitellyissä näytteissä on havaittavissa maa-aineksen määrän laskua 

viimeisellä viikolla. Glukoosilisäyksellä ei ollut tilastollisesti merkitsevää vaikutusta 

märkäseulonnassa irronneen maa-aineksen määrään kummankaan horisontin näytteissä. 

 

Partikkelilaskurilla ja gravimetrisesti saatujen tulosten vertailemiseksi tarkasteltiin tulosten 

välistä korrelaatiota. Tarkasteltaessa A- ja B-horisontin tuloksia yhdessä saatiin tietoa 

partikkelilaskennan soveltuvuudesta karkeaan maa-aineksen määrän mittaamiseen. Tässä 

tarkastelussa käytettiin Kendallin järjestyskorrelaatiota, sillä riippuvuuden lineaarisuudesta ei 

puutteellisen aineiston perusteella voitu tehdä johtopäätöksiä. Eri menetelmillä saatujen 

tulosten vastaavuus oli näin tarkastellen merkitsevä (r = 0,67**, n = 20).  

 

Toisessa korrelaatiotarkastelussa horisontteja tarkasteltiin erikseen, jotta saataisiin tietää, 

kuinka samanlaisia tuloksia inkubaation aikaisesta vaihtelusta saatiin. A-horisontissa 

menetelmien antamat tulokset eivät paljonkaan vastanneet toisiaan (r = 0,26, n = 10), ja B-

horisontissa ne vastasivat toisiaan vielä vähemmän (r = 0,13, n = 10).  
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Kuva 7. Läpimitaltaan alle 250 µm:n kokoisten partikkelien massat näytteissä inkubaation aikana 

partikkelilaskurilla mitattuna. Tulokset on muunnettu liitteessä 1 esitetyllä tavalla vastaamaan 

maa-aineksen massaa. Lyhenne gl tarkoittaa glukoosilisäystä. Käyrien virhepalkit kuvaavat 

keskivirhettä. HSD(A) = 0,54 ja HSD(B) = 0,16. 

 

 

 
Kuva 8. Läpimitaltaan alle 250 µm:n kokoisten partikkelien massa näytteissä inkubaation aikana 

gravimetrisesti mitattuna. Lyhenne gl tarkoittaa glukoosilisäystä. Käyrien virhepalkit kuvaavat 

keskivirhettä. HSD(A) = 0,73 ja HSD(B) = 0,33. 

 

 

3.1.2 Kolloidiaineksen määrä ja keskikoko 

Dynaamisella valonsironnalla mitattiin näytteistä johdettu laskentataajuus, joka kertoo 

näytteestä siroavan valon intensiteetin. Sitä käytettiin kuvaamaan kolloidiaineksen (alle 2 µm) 

pitoisuutta vesisuspensiossa. Gravimetrinen menetelmä antoi tuloksena kolloidiaineksen 
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massan. Näiden menetelmien antamien tulosten verrannollisuutta testattiin korrelaation avulla. 

Kun A- ja B-horisontit olivat samassa tarkastelussa, menetelmien antamat tulokset olivat 

samansuuntaisia (r = 0,47**, n = 60). Horisontteja erikseen tarkasteltaessa menetelmien 

antamat tulokset eivät vastanneet toisiaan A-horisontin näytteissä (r = 0,31, n = 30), eivätkä 

myöskään B-horisontin näytteissä (r = 0,28, n = 30). DLS:n antamissa tuloksissa 

kolloidiaineksen määrän vaihtelu kokeen kuluessa oli merkittävästi gravimetrisesti mitattuja 

tuloksia pienempää.  

 

Gravimetrisissä mittauksissa A-horisontin kontrollinäytteiden ja B-horisontin 

glukoosikäsiteltyjen näytteiden kolloidiainespitoisuudet olivat suurimmillaan kahden viikon 

kuluttua inkuboinnin aloittamisesta ja lähtivät sitten laskuun (kuva 9). A-horisontin 

glukoosikäsiteltyjen näytteiden kolloidiainespitoisuus taas oli suurimmillaan vasta kolmen 

viikon jälkeen ja laski sitten. Kolloidiainespitoisuuden ollessa näytteissä suurimmillaan A-

horisontin kaikista näytteistä sekä B-horisontin glukoosikäsitellyistä näytteistä irtosi 2-3 

kertaa enemmän kolloidiainesta kuin lähtötilanteessa. Kokeen loppua kohti kolloidiaineksen 

määrät kuitenkin pienenivät ja olivat neljän viikon inkuboinnin kuluttua enää 26-38 % 

lähtötasoa suuremmat. B-horisontin kontrollinäytteissä kolloidiainespitoisuus nousi hieman 

kokeen aikana. DLS-mittauksissa B-horisontin glukoosikäsiteltyjen näytteiden 

kolloidiainespitoisuus kasvoi inkubaation loppua kohden toisin kuin gravimetrisessä 

mittauksessa (kuva 10).  

 

DLS-mittauksissa näytteiden johdetut laskentataajuudet vaihtelivat 25 000:n ja 120 000:n 

välillä. Se tarkoittaa, että niiden konsentraatiot vastasivat esikokeen näytteiden pitoisuuksia 

16- ja 128-kertaisten laimennosten välillä. Kaikkien laimennosten välillä keskihajonta oli 32-

39 %, mutta tällä alueella enää 7-9 %, joten konsentraation vaikutusta tuloksiin voidaan 

varsinaisten näytteiden osalta pitää kohtuullisen pienenä. 

 

DLS:n antamissa tuloksissa hajonta oli suurta, minkä takia kolloidiaineksen määrän vaihtelu 

kokeen aikana ei ollut tilastollisesti merkitsevää muissa kuin B-horisontin 

glukoosikäsitellyissä näytteissä. Glukoosikäsittelyn aiheuttama ero A-horisontin näytteissä oli 

havaittavissa myös tässä mittaustavassa, mutta se ei ollut tilastollisesti merkitsevä. 

 

Z-keskikoko on hiukkasten keskimääräinen hydrodynaaminen halkaisija, joka on painotettu 

siroavan valon intensiteetillä. Kokeen alussa Z-keskikoon arvolla ei ollut tilastollista eroa 

näytteiden välillä (kuva 11). Kokeen aikana keskikoko pysyi B-horisontin näytteissä melko 

muuttumattomana. Glukoosikäsitellyissä A-horisontin näytteissä keskikoko oli pienin 
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kolmannella viikolla, kun taas A-horisontin kontrollinäytteissä keskikoko pieneni 

huomattavasti neljännellä viikolla, jolloin se putosi 560 nm:in. Pienimmilläänkin se oli siis 

suurempi kuin esikokeiden dispergoitujen näytteiden Z-keskikoko, joka oli noin 400 nm.  

 

 

 
Kuva 9. Kolloidiaineksen ( Ø < 2 µm:n hiukkaset) massa näytteissä inkubaation aikana gravimetrisesti 

mitattuna. Lyhenne gl tarkoittaa glukoosilisäystä. Käyrien virhepalkit kuvaavat keskivirhettä. HSD(A) 

= 23,9 ja HSD(B) = 34,3. 

 

 

 
Kuva 10. Kolloidiaineksen ( Ø < 2 µm:n hiukkaset) konsentraatio näytteissä inkubaation aikana 

dynaamisella valonsironnalla mitattuna. Lyhenne gl tarkoittaa glukoosilisäystä. Käyrien virhepalkit 

kuvaavat keskivirhettä. HSD(A) = 57 600 ja HSD(B) = 35 600. 
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Kuva 11. Kolloidiaineksen ( Ø < 2 µm:n hiukkaset)  Z-keskikoko näytteissä inkubaation aikana 

dynaamisella valonsironnalla mitattuna. Lyhenne gl tarkoittaa glukoosilisäystä. Käyrien virhepalkit 

kuvaavat keskivirhettä. HSD(A) = 534 ja HSD(B) = 329. 

 

3.2 Redox-potentiaali, johtokyky ja pH 

Redox-potentiaali laski merkittävästi inkubaation ensimmäisen viikon aikana sekä A- että B-

horisontin glukoosikäsitellyissä näytteissä (kuva 12). Myöhemmin redox-potentiaalin 

muutokset näissä näytteissä eivät enää olleet tilastollisesti merkitseviä. A-horisontin 

kontrollinäytteissä redox-potentiaali laski koko kokeen ajan. Lasku oli kuitenkin hitaampaa 

kuin glukoosikäsitellyissä näytteissä. Merkittävintä lasku oli kokeen ensimmäisellä viikolla. 

Kolmen viikon inkubaation kuluttua A-horisontin kontrollinäytteiden redox-potentiaali oli 

samalla tasolla glukoosikäsiteltyjen näytteiden kanssa. B-horisontin kontrollinäytteet 

käyttäytyivät muihin näytteisiin verrattuna poikkeavasti. Näissä näytteissä redox-potentiaali 

laski hieman ensimmäisen viikon aikana, mutta nousi sitten uudelleen ja päätyi lopulta 

lähtötilannetta vastaavaan arvoon.  

 

Johtokyky kasvoi kaikissa näytteissä lähes koko inkubaation ajan (kuva 13). Voimakkainta 

kasvu oli A-horisontin näytteissä. Glukoosilisäys nopeutti johtokyvyn kasvua. Inkubaation 

aikainen pH-arvojen vaihtelu on esitetty kuvassa 14. A-horisontin kontrollinäytteiden pH 

nousi ensimmäisen viikon aikana 6,1:stä 6,7:ään ja pysyi sitten samalla tasolla. 

Glukoosikäsiteltyjen näytteiden pH:n nousu oli hitaampaa. Se nousi kolmen viikon kuluessa 

samalle tasolle kontrollinäytteiden pH:n kanssa eikä kasvanut enää siitä. Päinvastoin kuin A-

horisontin näytteissä B-horisontin glukoosikäsitellyissä näytteissä pH laski ensimmäisen 

viikon aikana ja lähti sen jälkeen nousuun. Kontrollinäytteissä pH taas laski hieman 

inkubaation aikana. 
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 Kuva 12. Näytteiden redox-potentiaali inkubaation aikana. Lyhenne gl tarkoittaa glukoosilisäystä. 

Virhepalkit kuvaavat keskivirhettä. 

 

 

 
Kuva 13. Näytteiden johtokyky inkubaation aikana. Lyhenne gl tarkoittaa glukoosilisäystä. 

Virhepalkit kuvaavat keskivirhettä. 

 

 

 
 
Kuva 14. Näytteiden pH inkubaation aikana. Lyhenne gl tarkoittaa glukoosilisäystä. Virhepalkit 

kuvaavat keskivirhettä. 
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3.3 Vesiliukoisen raudan, mangaanin ja alumiinin pitoisuudet 

Vesiliukoisen raudan määrä kasvoi glukoosikäsitellyissä näytteissä huomattavasti inkubaation 

aikana (kuva 15): A-horisontin näytteissä pitoisuus kasvoi toiseen viikkoon asti, minkä 

jälkeen muutokset eivät enää olleet tilastollisesti merkitseviä. B-horisontin 

glukoosikäsitellyissä näytteissä sen sijaan vesiliukoisen raudan pitoisuus alkoi kasvaa 

inkuboinnin toisella viikolla ja jatkoi nousua kokeen loppuun asti. Kolmen viikon inkubaation 

jälkeen lähes kaikkiin glukoosikäsiteltyihin näytteisiin tuli suodatuksen jälkeen punaista 

sakkaa, joka sisälsi todennäköisesti rautaa. Neljän viikon inkubaation jälkeen sakkaa ei enää 

esiintynyt. Kontrollinäytteissä vesiliukoisen raudan pitoisuus kasvoi vain vähän verrattuna 

glukoosikäsiteltyihin näytteisiin. B-horisontin näytteissä rautaa ei juuri liuennut veteen. Myös 

vesiliukoisen mangaanin ja alumiinin konsentraatiota näytteissä seurattiin inkubaation aikana, 

mutta ne olivat hyvin pieniä raudan pitoisuuksiin verrattuna. Korkeimmillaankin niitä oli vain 

hieman yli 1 mg/l. 

 

 

 
Kuva 15. Vesiliukoisen raudan pitoisuus näytteissä inkubaation aikana. Lyhenne gl tarkoittaa 

glukoosilisäystä. Virhepalkit kuvaavat keskivirhettä. Pisteet ”A 21vrk” ja ”B + gl 21 vrk” kuvaavat 

rinnakkaisnäytteitä (1/3), jotka on jätetty pois tarkastelusta. 
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4 Tulosten tarkastelu 

4.1 Mittausmenetelmien väliset erot 

Partikkelilaskuri ja gravimetrinen mittaus 

Alle 250 µm:n kokoisten partikkelien määrää mitattiin sekä partikkelilaskurilla että 

gravimetrisesti. Horisonttien välisistä eroista saatiin kummallakin mittaustavalla 

samansuuntaisia tuloksia. Tämän kokeen kannalta kiinnostavampia olivat kuitenkin eri 

ajankohtien väliset erot inkubaation aikana saman horisontin näytteillä. Eri menetelmillä 

tehtyjen mittausten tulokset vastasivat huonosti toisiaan. Partikkelilaskuriin liittyy muutama 

merkittävä virhelähde. Huomattavan virheen aiheutti se, ettei näyte mennyt 

sedimentoitumisen takia detektoriin tasaisesti. Näytettä sekoitettiin magneettisekoittajalla 

samalla kun näytteensyöttöputki imi näytettä detektoriin, mutta sekoitus ei ollut riittävän 

tehokas nostamaan suurimpia partikkeleita putkeen asti. Myös näytesuspension 200-kertainen 

laimennus aiheutti virhettä. Kun 80 ml:n suspensiosta pipetoitiin vain 0,5 ml:n erä, ei pipettiin 

välttämättä osunut edustava osa näytettä. Koska laimennusliuos oli johtokyvyltään erilainen 

kuin alkuperäinen suspensio, se saattoi suolapitoisuudesta riippuen joko dispergoida tai 

flokkuloida näytteen maapartikkeleita. Laimennusliuoksen vaikutus ei kuitenkaan voinut ollut 

kovin suuri, koska esikokeen perusteella laimennusliuoksesta johtuva partikkelimäärän 

vaihtelu ei ollut tilastollisesti merkitsevää (kuva 5). 

 

Laskettaessa partikkelilaskurin antamien tulosten perusteella näytteen maa-aineksen massaa 

jouduttiin tekemään oletuksia, jotka eivät täysin pidä paikkaansa. Laitteen mittaamat 

partikkelit oletettiin pallon muotoisiksi, vaikka pallon muotoiset maapartikkelit ovat 

todellisuudessa harvinaisia. Lisäksi partikkelien tiheydeksi oletettiin 2,65 g cm-3. Tiheys 

kuitenkin vaihtelee suuresti partikkelien koostumuksesta riippuen. Näytteiden aggregaatit 

saattoivat sisältää ilmaa ja orgaanista ainesta, jotka pienentävät tiheyttä huomattavasti. 

Gravimetrisessä mittauksessa ei havaittu yhtä suuria virhelähteitä, joten inkubaatiokokeen 

tulosten tarkastelussa ja johtopäätösten teossa käytettiin alle 250 µm:n kokoisten partikkelien 

osalta sen avulla saatuja tuloksia.   

 

Dynaaminen valonsironta ja gravimetrinen mittaus  

Alle 2 µm:n kokoisten partikkeleiden määrän mittaamiseen käytettiin dynaamista 

valonsirontaa ja gravimetristä mittausmenetelmää. Kolloidiaineksen mittaaminen tarkkuudella, 

jolla eri inkubointiaikojen väliset erot saataisiin esiin, oli vaikeaa kummallakin mittaustavalla, 

ja DLS:llä ja gravimetrisesti saadut tulokset vastasivat huonosti toisiaan. Dynaamisella 
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valonsironnalla mitattujen, kolloidiaineksen määrää kuvaavien tulosten suurimpana 

ongelmana oli rinnakkaisnäytteiden välinen suuri hajonta. Tätä olisi luultavasti saatu 

pienennettyä, jos samasta näytteestä olisi tehty useampia mittauksia ja tulosten laskennassa 

käytetty näiden keskiarvoa. Suuren hajonnan takia DLS-mittauksia ei käytetty inkuboinnin 

aikana irronneen kolloidiaineksen määrää kuvaavien mittaustulosten tarkastelussa, vaan 

tarkastelu on tehty gravimetristen mittausten pohjalta. 

 

Gravimetrisen mittauksen ongelmia olivat ilmankosteuden vaihtelu kokeen aikana sekä 

glukoosilisäys, joka lisäsi kolloidiaineksen massaa. Näytteet olivat gravimetrisen mittauksen 

aikana nikkeliupokkaissa, joiden massa punnittiin ennen inkubaatiokoetta sekä sen jälkeen. 

Sää muuttui inkubaatiokokeen aikana sateiseksi, minkä takia ilmankosteus nousi. Tyhjien 

nikkeliupokkaiden massa oli inkubaatiokokeen jälkeen 2 − 27 % suurempi kuin sitä ennen. 

Massan piti olla upokkaiden kuivapaino, mutta ilmeisesti upokkaat ehtivät imeä kosteutta 

matkalla eksikaattorista vaa’alle. Samalla tavalla ilmankosteus on todennäköisesti vaikuttanut 

näytteiden massoihin. Koska nikkeliupokkaiden tarkkaa massaa inkubaatiokokeen aikana ei 

tiedetä, tulosten laskemisessa käytettiin aina sitä massaa, joka tuotti vähemmän rinnakkaisten 

välistä vaihtelua. Näytteiden massa olisi saatu mahdollisesti mitattua tarkemmin, jos 

nikkeliupokkaat olisi punnittu heti kuivaamisen jälkeen ilman jäähdytystä eksikaattorissa. 

Näin olisi saatu vähennettyä aikaa, jonka näytteet ehtivät olla kosketuksissa huoneilman 

kanssa. 

 

Glukoosikäsitellyistä sokeista näytteistä mitattu alle 2 µm:n kokoisen aineksen määrä vaihteli 

17 ja 32 mg / 80 ml:n välillä lukuun ottamatta yhtä poikkeavaa näytettä, jossa se oli 65,6 mg / 

80 ml. Sokeiden näytteiden perusteella glukoosikäsittely lisäsi kolloidiaineksen massaa 

gravimetrisessä mittauksessa keskimäärin 28 mg inkubaation alussa. Myöhemmin 

glukoosilisäyksen merkitys väheni, koska mikrobit ehtivät tuottaa glukoosista hiilidioksidia, 

joka poistui näytteistä. 

 

4.2 Tulvituksen vaikutus maanäytteiden kemiallisiin 

ominaisuuksiin 

4.2.1 Sähkökemialliset muutokset  

Redox-potentiaali laski näytteissä sitä nopeammin, mitä enemmän niissä oli orgaanista hiiltä 

riippumatta siitä, oliko hiili lisättyä vai luontaista (kuva 12 ja taulukko 3). Vähiten hiiltä 

sisältävissä B-horisontin kontrollinäytteissä redox-potentiaalin muutokset jäivät verrattain 

pieniksi. Redox-potentiaalin vaihtelu näissä näytteissä saattoi johtua siitä, että vähäisen 
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mikrobiaktiivisuuden takia happea kului hitaasti, mutta sitä diffundoitui veteen lisää 

näytepullon yläosaan jääneestä ilmasta.  

 

Myös johtokyky kasvoi sitä nopeammin, mitä enemmän näytteessä oli orgaanista hiiltä (kuva 

13). A-horisontin näytteiden selkeästi B-horisontin näytteitä nopeammin nouseva johtokyky 

aiheutui luultavasti osaksi siitä, että korkeamman mikrobiaktiivisuuden takia näytteisiin 

muodostui enemmän hiilidioksidia, joka kasvatti HCO3
--ionien konsentraatiota.  

 

A-horisontin näytteiden pH-arvot nousivat hapettomissa oloissa (kuva 14), mikä oli 

odotettavissa, sillä redox-potentiaalin laskiessa aineiden pelkistymisreaktiot alkavat nostaa 

pH-arvoa. Glukoosikäsitellyissä näytteissä pH:n nousu oli hitaampaa kuin kontrollinäytteissä. 

Luultavasti korkea mikrobiaktiivisuus aiheutti hiilidioksidin kumuloitumisen maanesteeseen, 

mikä hidasti glukoosikäsiteltyjen näytteiden pH:n nousua. A-horisontin näytteissä pH ei 

noussut enää arvon 6,7 jälkeen. Tässä vaiheessa bikarbonaattipuskuri alkaa säädellä maan pH-

arvoa (Ponnamperuma 1972). Hiilihapon (H2CO3) pKa-arvo on 6,35, joten bikarbonaatti-

puskuri toimii parhaiten siinä pH-arvossa. Se toimii seuraavan reaktioyhtälön mukaan: 

 

H2CO3 + H2O ↔ HCO3
- + H3O+ (15) 

 

Emäksisyyden kasvaessa oksoniumionit vähenevät, jolloin reaktioyhtälön paino siirtyy 

yhtälön oikealle puolelle oksoniumionikonsentraation tasapainottamiseksi.  

 

Hiilidioksidin kertyminen selittää huonosti pH:n laskun B-horisontin glukoosikäsitellyissä 

näytteissä (kuva 14), sillä hiilihappo on heikko happo, joka ei dissosioidu matalassa pH:ssa. 

Mikrobien tuottamat orgaaniset hapot saattoivat aiheuttaa pH:n laskua. On silti yllättävää, 

ettei B-horisontin glukoosikäsiteltyjen näytteiden pH noussut neljän viikon inkubaation 

aikana lähtötilanteen arvoa (5,7) korkeammaksi, vaikka rautaa selvästi pelkistyi näytteissä 

(luku 4.3.2).  

 

4.2.2 Muutokset vesiliukoisen raudan pitoisuudessa 

Glukoosikäsitellyissä näytteissä redox-potentiaali laski jo inkubaation ensimmäisen viikon 

aikana niin alas, että rauta saattoi alkaa pelkistyä. Taulukosta 1 nähdään, että raudan 

pelkistymiseen tarvittava redox-potentiaali pH:ssa 7 on suuruusluokkaa -100 – 100 mV. 

Kuvasta 12 taas nähdään, että glukoosikäsiteltyjen näytteiden pH-korjattu redox-potentiaali 

oli viikon inkubaation jälkeen n. 100 mV. A-horisontin glukoosikäsitellyissä näytteissä 

vesiliukoisen raudan konsentraatio ei enää juuri noussut kahden viikon inkubaation jälkeen, 
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kun taas B-horisontin glukoosikäsitellyissä näytteissä vesiliukoisen raudan pitoisuus lisääntyi 

kokeen loppuun asti. A-horisontin glukoosikäsitellyissä näytteissä pelkistynyt rauta saattoi 

alkaa saostua inkubaation puolen välin jälkeen (kuva 15) maanesteen ylikyllästymisen takia 

(ks. luku 1.4.2) Tätä oletusta tukevat näytteistä silmämääräisesti tehdyt havainnot: Kahden 

viikon inkubaation jälkeen ja siitä eteenpäin märkäseulonnassa irronneet hiukkaset tulivat 

pinnalta punertaviksi sen jälkeen, kun ne oli kuivatettu lämpökaapissa (kuva 16). Vastaavaa 

punertumista ei tapahtunut B-horisontin glukoosikäsitellyille näytteille, joten vesiliukoisen 

raudan suuri määrä A-horisontin glukoosikäsitellyssä näytteessä ei luultavasti aiheuttanut 

punertumista. Lisäksi kolmannella ja neljännellä viikolla A-horisontin glukoosikäsiteltyjen 

inkubaationäytteiden pinnalla kellui oransseja lauttoja. Rautasulfidien muodostuminen 

näytteissä ei ole luultavaa, koska sulfaatin pelkistys alkaa vasta, kun redox-potentiaali laskee 

reilusti alle 0 mV:n (taulukko 1). B-horisontin glukoosikäsitellyissä näytteissä alhainen pH 

(alle 5,7) saattoi estää Fe2+-ionien saostumisen. 

 

Myös A-horisontin kontrollinäytteen redox-potentiaali laski kokeen loppupuolella tasolle, 

jossa rauta alkaa pelkistyä. Vesiliukoisen raudan konsentraatio nousikin hieman näissä 

näytteissä kokeen viimeisillä viikoilla, mutta nousu oli pientä glukoosikäsiteltyjen näytteiden 

rautapitoisuuksien nousuun verrattuna. Voi olla, että myös A-horisontin kontrollinäytteissä 

vesiliukoisen raudan pitoisuus olisi alkanut nousta huomattavasti, jos koetta olisi vielä jatkettu.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Kuva 16. Märkäseulonnassa 0,250 µm:n seulan läpi tullut, lämpökaapissa kuivattu maa-aines kahden 

viikon inkuboinnin kuluttua. Vasemmalla glukoosikäsitelty A-horisontin näyte ja oikealla A-

horisontin kontrollinäyte. Glukoosikäsitellyn näytteen väri on selvästi punertava. 

 

 

Kolmannella viikolla glukoosikäsitellyissä A- ja B-horisontin näytteissä suodatuksen jälkeen 

havaitut sakat aiheutuivat luultavasti näytteiden käsittelystä inkuboinnin jälkeen. 

Todennäköistä on, että tällöin näytteisiin pääsi happea, minkä seurauksena vesiliukoinen rauta 

sakkautui rautahydroksidina (Fe(OH)3).  
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4.3 Tulvituksen vaikutus aggregaattien stabiilisuuteen  

4.3.1 Muutokset makroaggregaattien stabiilisuudessa 

A-horisontista irtosi tulvituksen seurauksena 3-4 kertaa enemmän alle 250 µm:n kokoisia 

partikkeleita kuin B-horisontista (kuva 8). Havainto oli yllättävä, sillä suuremman orgaanisen 

aineksen pitoisuuden ja nopeampien kastumis-kuivumissyklien takia A-horisontin murujen 

oletettiin olevan B-horisontin muruja kestävämpiä. Koska A-horisontti edustaa 

muokkauskerrosta, sen rakennetta on häiritty mekaanisesti. Tämä voi huonontaa aggregaattien 

stabiilisuutta (Carter 1992 ja Beare ym. 1994). Suurempi rauta- ja alumiinioksidien pitoisuus 

saattoi stabiloida B-horisontin muruja (taulukko 3). 

 

A-horisontin näytteistä irronneen maa-aineksen määrä lisääntyi inkubaation aikana kokeen 

kolmannelle viikolle asti, jolloin alle 250 µm:n kokoisia maapartikkeleita irtosi 30-50 % 

enemmän kuin kokeen alussa. Toisin sanoen makroaggregaatteja hajosi inkubaation kuluessa. 

Tämä saattoi johtua siitä, että mikrobit hajottivat makroaggregaatteja koossa pitäviä juuria ja 

sienirihmastoa. Suolaväkevyyden kasvu (kuva 13) saattaa osaltaan selittää irronneen maa-

aineksen määrän vähenemistä inkubaation neljännen viikon aikana, sillä korkea 

suolapitoisuus flokkuloi maapartikkeleita. 

 

Gravimetrisessä mittauksessa rinnakkaisnäytteiden välinen hajonta A-horisontin näytteissä 

kasvoi kokeen aikana. Neljän viikon jälkeen variaatio oli jo yli 30 %. Suureen hajontaan 

saattoi olla syynä reaktioiden tapahtuminen näytteissä eri nopeuksilla. 

 

4.3.2 Muutokset kolloidiaineksen sitoutumisessa 

Glukoosikäsitellyissä näytteissä glukoosin massa tuli mukaan kolloidiaineksen mittaukseen 

inkubaatiokokeen alussa, koska se ei ollut ehtinyt vielä hajota. Siksi kokeen alussa 

kolloidiaineksen todellinen massa oli mittaustulosta pienempi. Glukoosin hajoaminen 

mikrobiologisesti inkubaation edetessä sai siis luultavasti aikaan mittaustuloksen 

pienenemisen. Näin ollen inkubaation alussa saadut tulokset eivät ole todellisia 

glukoosikäsiteltyjen näytteiden osalta. 

 

B-horisontin näytteissä glukoosilisäys lisäsi huomattavasti kolloidiaineksen irtoamista 

erityisesti inkubaation puolivälissä (kuva 9). Tulos saattaa selittyä raudan pelkistymisellä 

(kuva 15). Vesiliukoisen raudan pitoisuus lisääntyi B-horisontin glukoosikäsitellyissä 

näytteissä koko inkubaation ajan. A-horisontin näytteisiin verrattuna B-horisontin näytteissä 
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orgaanisen aineksen osuus oli pienempi, joten sen merkitys aggregaattien luontaiseen 

stabiilisuuteen oli luultavasti vähäisempi. B-horisontin kontrollinäytteissä, joissa rautaa ei 

pelkistynyt, ei myöskään aggregaattien stabiilisuus juuri heikentynyt kokeen aikana. Näissä 

näytteissä mikrobiaktiivisuus oli alhainen, mikä voidaan havaita redox-potentiaalin muutosten 

pienuudesta inkubaation aikana (kuva 12). Alhaisen mikrobiaktiivisuuden sai luultavasti 

aikaan helposti hajoavan orgaanisen aineksen vähäinen pitoisuus B-horisontissa, sillä 

glukoosikäsitellyissä näytteissä mikrobitoiminta oli aktiivista. Myös näytteiden happamuus 

(kuva 14) saattoi vähentää mikrobiaktiivisuutta. 

 

A-horisontissa glukoosilisäys ei lisännyt irtoavan kolloidiaineksen määrää, mutta aiheutti 

kolloidiaineksen huippupitoisuuden ajoittumisen noin viikkoa myöhemmäksi kuin 

kontrollinäytteissä (kuva 9). Havainto oli yllättävä, sillä glukoosilisäyksen oletettiin 

nopeuttavan kolloidiaineksen irtoamista siksi, että rauta pelkistyisi näytteissä nopeammin. 

Rauta pelkistyikin odotusten mukaisesti glukoosikäsitellyissä A-horisontin näytteissä paljon 

nopeammin kuin kontrollinäytteissä (kuva 15). Raudan pelkistyminen ei kuitenkaan vaikuta 

selittävän muutoksia A-horisontin näytteiden kolloidiaineksen pitoisuudessa. 

Kontrollinäytteissä kolloidiaineksen maksimi oli samalla tasolla glukoosikäsiteltyjen 

näytteiden kanssa, vaikka niissä rautaa pelkistyi merkittävästi vähemmän. Thompson ym. 

(2006) tutkivat redox-tilan vaihtelun vaikutusta kolloidien mobilisaatioon runsaasti orgaanista 

ainesta sisältävässä maassa. He ehdottivat artikkelissaan, että kolloidien mobilisaatio olisi 

yhteydessä redox-tilan muutoksista aiheutuvaan pH:n vaihteluun eikä rautaoksidien 

liukoisuuteen, kuten heidän alkuperäisessä hypoteesissaan. Happamuuden väheneminen 

saattaisi selittää kolloidien irtoamista myös tämän tutkimuksen A-horisontin näytteissä. Tosin 

pH:n nousu oli niissä melko vähäistä (kuva 14).  

 

A-horisontin näytteissä suolaväkevyyden kasvu (kuva 13) voi selittää märkäseulonnassa 

irronneen kolloidiaineksen vähenemisen inkubaation loppua kohti. Myös Li ym. (1997) 

huomasivat suolaväkevyyden kasvun lisäävän flokkuloitumista vedellä kyllästetyssä maassa. 

A-horisontin glukoosikäsitellyissä näytteissä johtokyky nousi jo inkubaation ensimmäisellä 

viikolla niin korkeaksi, että se mahdollisesti ehkäisi aggregaattien dispergoitumista.  

 

Märkäseulonnassa irtoavien alle 0,250 mm:n ja alle 2 µm:n kokoisten partikkeleiden määrät 

olivat vain heikosti yhteydessä toisiinsa (r = 0,46*, n = 20). Tämä viittaa siihen, että erilaiset 

reaktiot säätelevät erikokoisten aggregaattien muodostumista ja siten myös niiden hajoamista, 

kuten Tisdall ja Oades (1982) esittävät teoriassaan aggregaattien hierarkiasta.  
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4.3.3 Muutokset kolloidiaineksen keskikoossa 

Varsinaisissa kokeissa näytteiden Z-keskikoko oli keskimäärin noin 1000 nm (kuva 11), eli se 

oli huomattavasti suurempi kuin esikokeiden dispergoiduissa näytteissä, joissa Z-keskikoko 

oli noin 400 nm (luku 2.3.2). Tämän tuloksen perusteella aggregoitumisen aste oli siis 

varsinaisten kokeiden näytteissä suurempi kuin esikokeiden dispergoiduissa näytteissä, mikä 

on hyvin todennäköistä. On mahdollista, että DLS:llä mitatut Z-keskikoon arvot todella 

kertovat näytteen partikkelikoosta. Vertailevaa tutkimusmetodia ei tässä kokeessa kuitenkaan 

ollut mukana. Kuten esikokeiden yhteydessä mainittiin, näytteen polydispersiivisyys aiheuttaa 

Z-keskikoon painottumisen kohti suurempia partikkeleita. Absoluuttisen keskikoon 

määrittämisessä virhe saattaa siis olla suuri, mutta mahdollisesti laitetta voi käyttää eri 

näytteiden sisältämien partikkeleiden keskikoon vertailuun.  

 

Tässä tutkimuksessa mitatuista eroista näytteiden keskikokojen välillä on vaikeaa vetää 

johtopäätöksiä niihin vaikuttavista tekijöistä. A-horisontin glukoosikäsitellyissä näytteissä Z-

keskikoko pieneni, kun gravimetrisesti mitattu kolloidiaines lisääntyi (r = -0,74**, n = 15), 

mutta muissa näytteissä vastaavaa yhteyttä ei ollut.  

 

4.4 Tulosten soveltaminen käytäntöön 

Tutkimuksessa tehtyjä havaintoja ei voida suoraan soveltaa kenttäolosuhteisiin. Kentällä 

tilanne on inkubaatiokokeeseen verrattuna erilainen, koska maanesteeseen joutuneet aineet 

pääsevät huuhtoutumaan pois maaperästä. Kenttäolosuhteissa aggregaattien stabiilisuutta 

lisäävät tekijät kuten korkea johtokyky eivät välttämättä säilyisi samanlaisena kuin 

astiakokeessa, jossa huuhtoutumista ei tapahdu. Lisäksi laboratoriokokeessa maanäytteiden 

esikäsittely muutti niiden ominaisuuksia kenttäolosuhteisiin verrattuna. Suurin vaikuttava 

tekijä oli näytteiden ilmakuivaus, joka aiheuttaa muutoksia aggregaattien stabiilisuudessa 

(Alderfer 1946, Haynes 1993). Kuivaaminen lujittaa aggregaatteja, mutta toisaalta ilmakuivat 

murut hajoavat kosteita muruja helpommin, kun ne kastuvat äkillisesti. Myöskään 2-5 mm:n 

kokoisten aggregaattien valitseminen koetta varten ei vastannut tilannetta kentällä. 

 

Saatujen tulosten käytännön merkitystä voi kuitenkin tietyin oletuksin arvioida laskemalla 

kuinka paljon hehtaarin kokoiselta pellolta erodoituisi vuodessa kolloidiainesta, jos eroosio 

olisi yhtä suuri kuin se tässä kokeessa suurimmillaan oli kontrollinäytteillä. Oletukseksi 

voidaan asettaa, että sadanta olisi 660 mm (Hyvärinen 2003), josta valunnan osuus olisi 46 % 

(Kortelainen ym. 1997). Irtoavan kolloidiaineksen määrän oletetaan olevan suhteessa 

vesimäärään sama kuin tässä kokeessa ja veden aiheuttaman eroosion katsotaan vaikuttavan 
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samalla tavalla koko ylimpään 36 cm:n maakerrokseen, jossa Ap- ja Bg1-horisontit sijaitsevat. 

Sitä alempana veden ei oleteta aiheuttavan eroosiota. Näiden oletusten mukaan laskettuna 

tulvitetusta maasta erodoituvan kolloidiaineksen määrä olisi suurimmillaan 2800 kg/ha/v. 

Samoin oletuksin ennen tulvitusta irtoavan kolloidiaineksen määrä olisi 990 kg/ha/v. Laskut 

on esitetty liitteessä 2. Turtolan ym. (2007) tutkimalla suomalaisella savipellolla salaojien 

kautta ja pintavaluntana tapahtuva maa-aineksen eroosio oli yhteensä 407-1700 kg/ha/v. 

Siihen verrattuna tulvitetusta happamasta sulfaattimaasta irtoavan kolloidiaineksen määrä oli 

melko suuri. Tämän kokeen perusteella tehtyyn arvioon liittyy kuitenkin paljon 

epävarmuustekijöitä. Laskuissa käytetyt oletukset eivät tarkkaan päde kenttäolosuhteissa. 

Luultavasti todellinen eroosio olisi pienempi, koska pellolla aggregaatit eivät altistu yhtä 

kovalle mekaaniselle rasitukselle kuin tässä kokeessa märkäseulonnan aikana. 
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5 Johtopäätökset 
Partikkelilaskurilla voidaan arvioida vesiliuoksessa olevien, 1-200 µm:n kokoisten 

partikkelien kokojakaumaa. Maanäytteiden analysoinnissa ongelmia aiheuttavat kuitenkin 

laitteen vaatima pieni partikkelikonsentraatio sekä suurien partikkeleiden mittaamisen vaikeus. 

Näytteille joudutaan tekemään hyvin suuria laimennoksia luotettavien tulosten saamiseksi, ja 

laimennusliuoksen koostumus vaikuttaa aggregaattien stabiilisuuteen. Suurien partikkeleiden 

mittaamista vaikeuttaa niiden nopea sedimentoituminen, jonka takia ne eivät välttämättä tule 

mitatuiksi. 

 

Dynaamista valonsirontaa käytetään yleensä alle mikrometrin kokoisten partikkeleiden 

kokojakauman mittaamiseen. Tässä kokeessa sillä ei pyritty tarkastelemaan partikkeleiden 

kokojakaumaa. Sen sijaan tutkittiin sen soveltuvuutta alle 2 µm:n kokoisia maapartikkeleita 

sisältävän suspension partikkelikonsentraation mittaamiseen sekä partikkeleiden keskikoon 

muutoksen seuraamiseen inkubaation aikana. Konsentraation mittaamisen ongelmana oli 

rinnakkaisnäytteiden välinen suuri hajonta. Ongelmaa voisi vähentää tekemällä näytteistä 

useampia mittauksia. Erilaisten maasuspensioiden partikkeleiden keskikokojen vertailuun 

dynaaminen valonsironta saattaa olla toimiva menetelmä. 

 

Tulvittamisen vaikutuksesta aggregaattien stabiilisuuteen saatiin tietoa gravimetristen 

mittausmenetelmien avulla. Happaman sulfaattimaan muokkauskerrosta edustava Ap- 

horisontti ei ollut lainkaan hapan, ja sen alapuolinen Bg1-horisonttikin oli vain lievästi hapan. 

Tulosten mukaan Bg1-horisontissa aggregaatit kestävät tulvitusta huomattavasti paremmin 

kuin Ap-horisontissa. Tämän saattaa aiheuttaa Bg1-horisontin suurempi rautapitoisuus. 

Tulvitus heikentää Ap-horisontissa sekä makro- että mikroaggregaattien stabiilisuutta. Myös 

Bg1-horisontissa mikroaggregaattien rakenne heikkenee.  

 

Tulvituksen vaikutus riippuu suuressa määrin maan ominaisuuksista. Vesipeitto estää maan 

kaasunvaihdon ja aiheuttaa maahan ajan kuluessa anaerobiset olosuhteet. Anaerobisten 

olosuhteiden muodostumiseen kuluva aika riippuu mikrobien aktiivisuudesta. Erityisesti suuri 

helposti hajoavan orgaanisen aineksen määrä kiihdyttää mikrobitoimintaa. Koemaissa 

orgaanisen aineksen pitoisuus oli niin alhainen, että redox-potentiaalin lasku oli hidasta. 

Ilman helposti hajoavan orgaanisen aineksen (esim. glukoosin) lisäystä rautaa ei pelkistynyt 

merkittävissä määrin edes kuukauden kestäneen tulvituksen tuloksena. Makroaggregaattien 

stabiilisuuden laskuun saattaa olla syynä niitä koossa pitävien juurten mikrobiologinen 

hajoaminen. On mahdollista, että Bg1-horisontin mikroaggregaattien stabiilisuus väheni 

kolmenarvoisen raudan pelkistymisen takia. Ap-horisontissa se ei kuitenkaan selitä 
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stabiilisuuden laskua. Syyt mikroaggregaattien stabiilisuuden heikkenemiseen vaativatkin 

lisätutkimusta. Anaerobisten olosuhteiden aikaansaama johtokyvyn nousu ilmeisesti stabiloi 

aggregaatteja tulvituksen jatkuessa. 

  



43 
 

6 Kiitokset 
Haluan kiittää Helsingin yliopiston Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitosta taloudellisesta 

tuesta, joka mahdollisti tutkimuksen tekemisen kesällä 2009. Suuri kiitos MMT Asko 

Simojoelle arvokkaista neuvoista sekä huolellisesta paneutumisesta työni ohjaamiseen. 

Kiitokset myös professori Helinä Hartikaiselle opastuksesta työni loppuvaiheessa sekä tutkija 

Seija Virtaselle avusta näytteiden analysoinnissa. 



44 
 

7 Viitteet 
Alderfer, R. B. 1946. Seasonal variability in the aggregation of Hagerstown silt loam. Soil 

Science 62: 151-168. 

 

Bartlett, R. J. 1999. Characterizing soil redox behavior. Teoksessa: Sparks, D. L. (toim.). Soil 

physical chemistry. 2. p. Boca Raton: CRC Press. ISBN 0-87371-883-6. s. 371-398. 

 

Beare, M. H., Hendrix, P. F. & Coleman, D. C. 1994. Water-stable aggregates and organic 

matter fractions in conventional and no-tillage soils. Soil Science Society of America Journal 

58: 777-786. 

 

Bohn, H. L., McNeal, B. L. & O’Connor, G. A. 2001. Soil chemistry. 3. painos. New York: 

John Wiley & Sons. 307 s. ISBN 0-471-36339-1. 

 

Bärlund, I., Tattari, S., Yli-Halla, M. & Åström, M. 2005. Measured and simulated effects of 

sophisticated drainage techniques on groundwater level and runoff hydrochemistry in areas of 

boreal acid sulphate soils. Agricultural and Food Science 14: 98-111. 

 

Carter, M. R. 1992. Influence of reduced tillage systems on organic matter, microbial biomass, 

macro-aggregate distribution and structural stability of the surface soil in a humid climate. 

Soil and Tillage Research 23: 361-372. 

 

Chaney, K. & Swift, R. S. 1986. Studies on aggregate stability. II. The effect of humic 

substances on the stability of re-formed soil aggregates. The Journal of Soil Science 37: 337-

343. 

 

Dent, D. L. & Pons, L. J. 1995. A world perspective on acid sulphate soils. Geoderma 67: 

263-276. 

 

Durgin, P. B. & Chaney, J. G. 1984. Dispersion of kaolinite by dissolved organic matter from 

Douglas-fir roots. Canadian Journal of Soil Science 64: 445-455. 

 

Elonen, P. 1971. Particle-size analysis of soil. Acta Agriculturae Fennica, nro 122. Suomen 

maataloustieteellisen seuran julkaisuja. Hämeenlinna: Karisto. 122 s. 

 



45 
 

Essington, M. E. 2004. Soil and water chemistry. An integrative approach. Boca Raton: CRC 

Press. 534 s. ISBN 0-8493-1258-2. 

 

Filella, M., Zhang, J., Newman, M. E. & Buffle, J. 1997. Analytical applications of photon 

correlation spectroscopy for size distribution measurements of natural colloidal suspensions: 

capabilities and limitations. Colloids and Surfaces. A: Physicochemical and Engineering 

Aspects 120: 27-46. 

 

Goldberg, S., Kapoor, B. S. & Rhoades, J. D. 1990. Effect of aluminum and iron oxides and 

organic matter on flocculation and dispersion of arid zone soils. Soil Science 150: 588-593. 

 

Goldberg, S., Lebron, I. & Suarez, D. L. 2000. Soil colloidal behavior. Teoksessa: Sumner, M. 

E. (toim.). Handbook of soil science. Boca Raton: CRC Press. ISBN 0-8493-3136-6. s. B-195 

- B-240. 

 

Grim, R. E. 1953. Clay mineralogy. New York: McGraw-Hill Book Company. 384 s. 

 

Grolimund, D., Borkovec, M., Barmettler, K. & Sticher, H. 1996. Colloid-facilitated transport 

of strongly sorbing contaminants in natural porous media: A laboratory column study. 

Environmental Science & Technology 30: 3118-3123  

 

Gupta, R. K., Bhumbla, D. K. & Abrol, I. P. 1984. Effect of sodicity, pH, organic matter, and 

calcium carbonate on the dispersion behaviour of soils. Soil Science 137: 245-251. 

 

Hayes, M. H. B. & Swift, R. S. 1978. The chemistry of soil organic colloids. Teoksessa: 

Greenland, D. J. & Hayes, M. H. B. (toim.). The chemistry of soil constituents. New York: 

John Wiley & Sons. s. 169-320. ISBN 0 471 99619. 

 

Haynes, R. J. 1993. Effect of sample pretreatment on aggregate stability measured by wet 

sieving or turbidimetry on soils of different cropping history. Journal of Soil Science 44: 261-

270. 

 

Haynes, R. J. & Naidu, R. 1998. Influence of lime, fertilizer and manure applications on soil 

organic matter content and soil physical conditions: a review. Nutrient Cycling in 

Agroecosystems 51: 123–137. 

 



46 
 

Heinonen, R. 1992. Maan rakenne. Teoksessa: Heinonen, R. (toim.). Maa, viljely ja ympäristö. 

Helsinki: WSOY. ISBN 951-0-17090-9. s. 90-141.  

 

Hillel, D. 1971. Soil and water. Physical principles and processes. New York: Academic Press. 

288 s. ISBN 0-12-348550-9. 

 

Hudd, R. & Leskelä, A. 1998. Acidification-induced species shifts in coastal fisheries off the 

river Kyrönjoki, Finland: a case study. Ambio 27: 535-538. 

 

Hyvärinen, V. 2003. Trends and characteristics of hydrological time series in Finland. Nordic 

Hydrology 34: 71-90. 

 

James, B. R. & Bartlett, R. J. 2000. Redox phenomena. Teoksessa: Sumner, M. E. (toim.). 

Handbook of soil science. Boca Raton: CRC Press. ISBN 0-8493-3136-6. s. B-169 – B-194. 

 

Jonge, L. W., Kjaergaard, C. & Moldrup, P. 2004. Colloids and colloid-facilitated transport of 

contaminants in soils: an introduction. Vadose Zone Journal 3: 321-325.  

 

Kirk, G. 2004. The biogeochemistry of submerged soils. Wiltshire: John Wiley & Sons. 291 s. 

ISBN 0-470-86301-3. 

 

Kortelainen, P., Saukkonen, S. & Mattsson, T. 1997. Leaching of nitrogen from forested 

catchments in Finland. Global Biogeochemical Cycles 11: 627-638. 

 

Le Bissonnais, Y. 1996. Aggregate stability and assessment of soil crustability and erodibility: 

I Theory and methodology. European Journal of Soil Science 47: 425-437. 

 

Li, Z., Horikawa, Y. & Tamagawa, S. 1997. Stability behavior of soil colloidal suspensions in 

relation to sequential reduction of soils. I. Turbidity of soil colloidal suspensions and change 

induced by submergence of paddy soils. Soil Science and Plant Nutrition 43: 719-728. 

 

Malvern Instruments 2007. Zetasizer Nano user manual. Man0317 Issue 3.1. 

 

McBride, M. B. 1994. Environmental chemistry of soils. Oxford: Oxford University Press. 

406 s. ISBN 0-19-507011-9. 

 



47 
 

McCarthy, J. F. & Zachara, J. M. 1989. Subsurface transport of contaminants. Environmental 

Science and Technology 23: 496-502. 

 

Minh, L.Q., Tuong, T. P., van Mensvoort, M. E. F. & Bouma, J. 1997. Soil and water table 

management effects on aluminum dynamics in an acid sulphate soil in Vietnam. Agriculture, 

Ecosystems and Environment 68: 255-262.  

 

Motomura, S. 1962. Effect of organic matters on the formation of ferrous iron in soil. Soil 

Science and Plant Nutrition 8: 20-29. 

 

Myllynen, K., Ojutkangas, E. & Nikinmaa, M. 1997. River water with high iron concentration 

and low pH causes mortality of lamprey roe and newly hatched larvae. Ecotoxicology and 

Environmental Safety 36: 43–48. 

 

Nearing, M. A. & Bradford, J. M. 1985. Single waterdrop splash detachment and mechanical 

properties of soils. Soil Science Society of America Journal 49: 547-552. 

 

Nichol, W. E. & Turner, R. C. 1957. The pH of non-calcareous near neutral soils. Canadian 

Journal of Soil Science 37: 96-101. 

 

Oades, J. M. & Waters, A. G. 1991. Aggregate hierarchy in soils. Australian Journal of Soil 

Research 29: 815-828. 

 

Panabokke, C. R. & Quirk, J. P. 1957. Effect of initial water content on stability of soil 

aggregates in water. Soil Science 83: 185-195. 

 

Ponnamperuma, F.N. 1972. The chemistry of submerged soils. Advances in Agronomy 24: 

29-96. 

 

Ranville, J. F., Chittleborough, D. J. & Beckett, R. 2005. Particle-size and element 

distributions of soil colloids: implications for colloid transport. Soil Science Society of 

America Journal 69: 1173-1184. 

 

Reddy, K. R., D’Angelo, E. M. & Harris, W. G. 2000. Biogeochemistry of wetlands. 

Teoksessa: Sumner, M. E. (toim.). Handbook of soil science. Boca Raton: CRC Press. ISBN 

0-8493-3136-6. s. G-89 – G-119. 



48 
 

 

Ritsema, C. J., van Mensvoort, M. E. F., Dent, D. L., Tan Y., van den Bosch, H. & van Wijk, 

A. L. M. 2000. Acid sulfate soils. Teoksessa: Sumner, M. E. (toim.). Handbook of soil 

science. Boca Raton: CRC Press. ISBN 0-8493-3136-6. s. G-121 – G-154. 

 

Shaw, D. J. 1970. Introduction to colloid and surface chemistry. 2. p. Butterworth & Co. 

Publishers. 236 s. ISBN 0 408 70021 1.  

 

Sposito, G. 1984. The surface chemistry of soils. New York: Oxford University Press. 234 s. 

ISBN 0-19-503421-X. 

 

Sposito, G. 1989. The chemistry of soils. New York: Oxford University Press. 277 s. ISBN 0-

19-504615-3. 

 

Suarez, D. L., Rhoades, J. D., Lavado, R. & Grieve, C. M. 1984. Effect of pH on saturated 

hydraulic conductivity and soil dispersion. Soil Science Society of America Journal 48: 50-55. 

 

Thompson, A., Chadwick, O. A., Boman, S. & Chorover, J. 2006. Colloid mobilization 

during soil iron redox oscillations. Environmental Science and Technology 40: 5743-5749.  

 

Tisdall, J. M. & Oades, J. M. 1982. Organic matter and water-stable aggregates in soils. The 

Journal of Soil Science 33: 141-163. 

 

Toivonen, H. & Huttunen, P. 1995. Aquatic macrophytes and ecological gradients in 57 

small lakes in southern Finland. Aquatic Botany 51: 197-221. 

 

Turner, B. L., Kay M. A. & Westermann D. T. 2004. Colloidal phosphorus in surface runoff 

and water extracts from semiarid soils of the western United States. Journal of Environmental 

Quality 33: 1464-1472. 

 

Turtola, E., Alakukku, L., Uusitalo, R. & Kaseva, A. 2007. Surface runoff, subsurface 

drainflow and soil erosion as affected by tillage in a clayey Finnish soil. Agricultural and 

Food Science 16: 332-351. 

 



49 
 

Uusitalo, R., Turtola, E., Kauppila, T. & Lilja T. 2001. Particulate phosphorus and sediment 

in surface runoff and drainflow from clayey soils. Journal of environmental quality 30: 589-

595. 

 

van Mensvoort, M. E. F. & Dent, D. L. 1997. Acid sulfate soils. Teoksessa: Lal, R., Blum, W. 

H., Valentine, C., Stewart, B. A. (toim.). Methods for assessment of soil degradation. Boca 

Raton: CRC Press. s. 301-333. 

 

Vinten, A. J. A., Yaron, B. & Nye, P. H. 1983. Vertical transport of pesticides into soil when 

adsorbed on suspended particles. Journal of Agricultural and Food Chemistry 31: 662-664. 

 

Visser, S. A. & Caillier, M. 1988. Observations on the dispersion and aggregation of clays by 

humic substances, I. Dispersive effects of humic acids. Geoderma 42: 331-337. 

 

Yli-Halla, M., Puustinen, M. & Koskiaho, J. 1999. Area of cultivated acid sulphate soils in 

Finland. Soil Use and Management 15: 62-67. 

 

Yli-Halla, M., Mokma, D. L., Wilding, L. P. & Drees, L. R. 2008. Morphology, genesis and 

classification of acid sulfate soils of Finland. Teoksessa: Lin, C., Huang, S. & Li, Y. (toim.). 

Proceedings of the joint conference of the 6th international acid sulphate soil conference and 

the acid rock drainage symposium. Guangzhou: Guangdong Press Group. s. 224-228.  

 

Zaher, H. & Caron, J. 2008. Aggregate slaking during rapid wetting: Hydrophobicity and pore 

occlusion. Canadian Journal of Soil Science 88: 85-97. 

  



50 
 

LIITE 1. Näytteen partikkelien massan laskeminen partikkelilaskurin 

antamasta tuloksesta 

 

Luokat (yksikkö µm): 
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Jokaisesta luokasta laskettiin luokkakeskiarvoon perustuva pallon tilavuus kaavalla 
4
3  

Jokaisen luokan partikkelimäärä kerrottiin luokkakeskiarvosta saadulla pallon tilavuuden 

arvolla ja eri luokkien partikkeleiden tilavuudet laskettiin yhteen. Jotta tilavuuden yksikkö 

(µm3) saatiin muutettua cm3:eiksi, luku kerrottiin 10-12:lla. Näin saatu tilavuus kerrottiin 

partikkelitiheydellä 2,65 g cm-3. 
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LIITE 2. Erodoituvan kolloidiaineksen määrän laskeminen 

 

sadanta: 660 mm/v = 6,6 dm/v 

valunta: 46 % sadannasta 

valunta (ha-1v-1): 6,6 dm * 0,46 * (1000 dm)2 = 3 036 000 dm3 = 3 036 000 l 

  

Horisontti Kerrospaksuus 

dm 

Irtotiheys

kg dm-3 

Massa pinta-

alayksikköä kohti 

kg dm-2 

Osuus 

maaprofiilin 

massasta 

Ap 2,8  1,15  3,22 0,753 

Bg1 0,8 1,32 1,056  0,247 

Yhteensä 3,6  - 4,276  1 

 

Horisontti Eroosiohuippu 

mg / 80 ml 

Eroosio

g l-1 

Eroosio 

lähtötilanteessa 

mg / 80 ml 

Eroosio 

lähtötilanteessa 

g l-1 

Ap 90,13 (vk 2)  1,13 30,93 0,39 

Bg1 20,27 (vk 3) 0,25 11,73 0,15 

 

Eroosio kilogrammoina vuodessa hehtaaria kohti saadaan, kun kummankin horisontin osalta 

kerrotaan valunta, osuus maaprofiilin massasta ja eroosio keskenään ja nämä summataan 

yhteen: 

 

Eroosiohuippu  

3036000 l x (1,13 g x 10-3 kg g-1) l-1 x 0,753 + 3036000 l x (0,25 g x 10-3 kg g-1) l-1 x 0,247  

= 2800 kg 

 

Eroosio lähtötilanteessa 

3036000 l x (0,39 g x 10-3 kg g-1) l-1 x 0,753 + 3036000 l x (0,15 g x 10-3 kg g-1) l-1 x 0,247  

= 990 kg  
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LIITE 3. Aggregaattien stabiilisuusmittausten varianssianalyysien 

tulokset 

 
ANOVA-taulukot on tehty SPSS-tilasto-ohjelmalla. 

 
Märkäseulonnassa irronnut maa-aines (Ø < 250 µm) partikkelilaskimella mitattuna  

A-horisontti 

Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model ,994(a) 9 ,110 3,236 ,015 
Intercept 52,123 1 52,123 1527,822 ,000 
glukoosi ,001 1 ,001 ,030 ,864 
vko ,832 4 ,208 6,094 ,002 
glukoosi * vko ,160 4 ,040 1,174 ,353 
Error ,648 19 ,034    
Total 54,063 29     
Corrected Total 1,642 28     

a  R Squared = ,605 (Adjusted R Squared = ,418) 
 

B-horisontti 

Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model ,082(a) 9 ,009 3,074 ,017 
Intercept 2,358 1 2,358 792,028 ,000 
glukoosi ,005 1 ,005 1,703 ,207 
vko ,039 4 ,010 3,257 ,033 
glukoosi * vko ,039 4 ,010 3,235 ,034 
Error ,060 20 ,003    
Total 2,500 30     
Corrected Total ,142 29     

a  R Squared = ,580 (Adjusted R Squared = ,392) 
 

Märkäseulonnassa irronnut maa-aines (Ø < 250 µm) gravimetrisesti mitattuna  

A-horisontti 

Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 3,093(a) 9 ,344 5,427 ,001 
Intercept 100,467 1 100,467 1586,572 ,000 
glukoosi ,000 1 ,000 ,002 ,966 
vko 2,633 4 ,658 10,393 ,000 
glukoosi * vko ,460 4 ,115 1,817 ,165 
Error 1,266 20 ,063    
Total 104,826 30     
Corrected Total 4,359 29     

a  R Squared = ,709 (Adjusted R Squared = ,579) 
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B-horisontti 

 Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model ,138(a) 9 ,015 1,215 ,340 
Intercept 7,291 1 7,291 576,249 ,000 
glukoosi ,037 1 ,037 2,904 ,104 
vko ,066 4 ,016 1,295 ,306 
glukoosi * vko ,036 4 ,009 ,713 ,593 
Error ,253 20 ,013    
Total 7,683 30     
Corrected Total ,391 29     

a  R Squared = ,353 (Adjusted R Squared = ,063) 
 
Märkäseulonnassa irronnut kolloidiaines (Ø < 2 µm) dynaamisella valonsironnalla mitattuna  

A-horisontti 

 Source 
Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Corrected Model 4920768293(a) 9 546752033 1,380 ,261 
Intercept 335274636228 1 335274636228 846,238 ,000 
glukoosi 33210168 1 33210168 ,084 ,775 
vko 3549833816 4 887458454 2,240 ,101 
glukoosi * vko 1337724309 4 334431077 ,844 ,514 
Error 7923886409 20 396194320    
Total 348119290931 30     
Corrected Total 12844654703 29     

a  R Squared = ,383 (Adjusted R Squared = ,105) 
 
B-horisontti 

Source 
Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Corrected Model 5892143680(a) 9 654682631 4,332 ,003 
Intercept 63805332163 1 63805332163 422,164 ,000 
glukoosi 429059581 1 429059581 2,839 ,108 
vko 1909837314 4 477459329 3,159 ,036 
glukoosi * vko 3553246785 4 888311696 5,877 ,003 
Error 3022775992 20 151138800    
Total 72720251836 30     
Corrected Total 8914919672 29     

a  R Squared = ,661 (Adjusted R Squared = ,508) 
 
Märkäseulonnassa irronnut kolloidiaines (Ø < 2 µm) gravimetrisesti mitattuna  

A-horisontti 

 Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 14012,075(a) 9 1556,897 22,892 ,000 
Intercept 70044,672 1 70044,672 1029,907 ,000 
glukoosi 196,608 1 196,608 2,891 ,105 
vko 8226,475 4 2056,619 30,240 ,000 
glukoosi * vko 5588,992 4 1397,248 20,545 ,000 
Error 1360,213 20 68,011    
Total 85416,960 30     
Corrected Total 15372,288 29     

a  R Squared = ,912 (Adjusted R Squared = ,872) 
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B-horisontti 

Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 11978,225(a) 9 1330,914 9,445 ,000 
Intercept 24361,143 1 24361,143 172,882 ,000 
glukoosi 4978,286 1 4978,286 35,329 ,000 
vko 4372,533 4 1093,133 7,758 ,001 
glukoosi * vko 2081,333 4 520,333 3,693 ,022 
Error 2677,333 19 140,912    
Total 40396,800 29     
Corrected Total 14655,559 28     

a  R Squared = ,817 (Adjusted R Squared = ,731) 
 
Märkäseulonnassa irronneen kolloidiaineksen (Ø < 2 µm) Z-keskikoko  

A-horisontti 

 Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 1920667(a) 9 213407,481 6,260 ,000 
Intercept 37118341 1 37118340,867 1088,841 ,000 
glukoosi 56463 1 56463,408 1,656 ,213 
vko 762943 4 190735,651 5,595 ,003 
glukoosi * vko 1101261 4 275315,329 8,076 ,000 
Error 681796 20 34089,779    
Total 39720804 30     
Corrected Total 2602463 29     

a  R Squared = ,738 (Adjusted R Squared = ,620) 
 
B-horisontti 

 Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 583779(a) 9 64864,350 4,999 ,001 
Intercept 26466468 1 26466468,280 2039,918 ,000 
glukoosi 99775 1 99774,867 7,690 ,012 
vko 466114 4 116528,581 8,982 ,000 
glukoosi * vko 17890 4 4472,490 ,345 ,845 
Error 259486 20 12974,279    
Total 27309733 30     
Corrected Total 843265 29     

a  R Squared = ,692 (Adjusted R Squared = ,554) 
 
 


