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1. JOHDANTO

Itämeren altaan pohjan hypoksia on ollut laajamittaista toistuvasti viimeisen 8000 vuoden
aikana (Zillén et al. 2008). Pohjanlahden alueella esiintyvistä laminoiduista sedimenteistä
on päätelty, että hypoksia on leimannut koko Litorinameren varhaisvaiheita (~8000–6000
cal BP) altaan pohjoisosissa (Zillén et al. 2008) holoseenin lämpömaksimin (HTM,
~9000–5000 cal BP) aikana (Snowball et al. 2004). Myös Länsi-Suomen
rannikkoalueiden laajat sulfidisavikerrokset on yhdistetty hapettomaan tai vähähappiseen
Litorinameren kehitykseen (Sohlenius ja Öborn 2004). Itämeren altaan happiolosuhteita
on kuitenkin rekonstruoitu pääasiallisesti syvänteistä kerätyistä sedimenttisarjoista eikä
rannikkoalueiden pohjan redox-olosuhteiden kehityksestä holoseenin aikana tiedetä
paljoa (van Helmond et al. 2017). Sen lisäksi nykyisen merentason yläpuolelle
nousseiden sedimenttien tarkemmasta syntytavasta ja ympäristöstä tiedetään verrattain
vähän (Sohlenius ja Öborn 2004).

Ympäristömagneettisilla menetelmillä tutkitaan materiaalin magneettista mineralogiaa
(esim. Thompson ja Oldfield 1986, Evans ja Heller 2003, Liu et al. 2012). Niitä on
mikrofossiilien ja muiden paleoympäristöproksien ohella käytetty paljon
ympäristötutkimuksessa. Magneettinen suskeptibiliteetti on nopeasti mitattava yleisesti
ympäristörekonstruoinneissa käytetty menetelmä. Suskeptibiliteettiarvojen vaihtelu
sedimenttisarjassa ilmentää muutosta magneettisissa mineraaleissa tai niiden määrässä
(Mullins 1977, Hrouda 1994, Dearing et al. 1996, Liu et al. 2012).  Muut
ympäristömagneettiset menetelmät antavat avaimen suskeptibiliteetin arvojen vaihtelun
syyn tulkintaan ja näin ollen magneettinen suskeptibiliteetti voi toimia
biogeokemiallisten sedimentaatioprosessien, kuten esimerkiksi redox-olosuhteiden ja
siten sedimentaatioympäristön muutoksien indikaattorina (esim. Mullins 1977, Maher
2007, Liu et al. 2012, Roberts et al. 2018).

Greigiitti on rautasulfidi, jota syntyy hapettomissa ympäristöissä (Berner 1970, Berner et
al. 1979, Mann et al. 1990, Fu et al. 2008, Blanchet et al. 2009, Roberts et al. 2011,
Roberts et al. 2018). Se on verrattain uusi ympäristömagnetismin tutkimuskohde ja siitä
tiedetään vielä vähän verrattuna muihin magneettisiin mineraaleihin kuten magnetiittiin
(Roberts 1995, Dunlop ja Özdemir 1997, Snowball 1997). Greigiittiä on löydetty useista
erilaisista ympäristöistä ja se on hyvä paleoympäristön indikaattori, koska sen
esiintyminen sedimentissä osoittaa hapettomia pohjaolosuhteita (Berner 1970, Roberts
1995, Roberts et al. 2011, Roberts et al. 2018). Greigiitti voidaan tunnistaa sedimentissä
sen kyvystä saada rotationaalista remanenttia magnetoitumaa (Snowball 1997,
Stephenson ja Snowball 2001). Sen lisäksi greigiitin magneettisia ominaisuuksia voidaan
tutkia muiden ympäristömagneettisten parametrien avulla. Magneettiset ominaisuudet
kertovat mm. greigiitin synty-ympäristön redox-olosuhteista (Roberts et al. 2011, Roberts
et al. 2018).

Etelä-Pohjanmaalla sijaitseva Kurikka on ollut Litorinameren aikaan suojainen
mataloituva merenlahti. Muinaiseen kalliopainanteeseen on kerrostunut kymmeniä
metrejä pitkä sedimenttisarja paikallisen deglasiaation ja kuroutumisen välillä. Sarjan
tarjoaman poikkeuksellisen korkean aikaresoluution avulla voidaan selvittää
varhaisholoseenin aikaisia hapettomuuden muutoksia yksityiskohtaisesti.
Itämeritutkimuksessa käytetyt sedimenttisarjat ovat usein vain 5–10 metriä pitkiä ja
saattavat kattaa jopa yli 10 000 vuotta (esim. Sohlenius 1996, Zillén et al. 2008,
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Reinholdsson et al. 2013). Tutkimuksen sedimenttisarja on 40 metriä pitkä ja se käsittää
vain noin 6000 vuoden aikajakson.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on:

1. kuvata Kurikan tutkimuskohteen KY15 sedimenttisukkessio ja

sedimentaatioympäristöt

2. tunnistaa magneettiset mineraalit ympäristömagneettisin menetelmin

3. tutkia hapettomuutta indikoivien magneettisten mineraalien, erityisesti greigiitin

esiintymistä sedimenttisarjassa

4. määrittää greigiitin alkuperä

5. tutkia magneettisten mineraalien, esim. greigiitin synty-ympäristöä

6. tutkia, miten magneettisen suskeptibiliteetin vaihteluita voidaan hyödyntää

hypoksian rekonstruoinnin välineenä

7. rekonstruoida pohjan happiolosuhteiden kehitystä varhaisholoseenin aikana

Litorinameren litoraalivyöhykkeen sedimenttisarjassa.

2. GREIGIITTI HAPETTOMIEN POHJAOLOSUHTEIDEN

INDIKAATTORINA

2.1. Greigiitin synty ja magneettiset ominaisuudet

Kun materiaali altistetaan ulkoiseen magneettikenttään, atomin ja parittomien elektronien
rataliikkeet muuttuvat ja synnyttävät indusoidun magnetoituman. Syntyneen indusoidun
magnetoituman perusteella materiaalit jaetaan diamagneettisiin, paramagneettisiin ja
ferromagneettisiin. Indusoidun magnetoituman lisäksi ferromagneettisten aineiden
ominaisuus on remanentti magnetoituma, joka havaitaan ilman ulkoista magneettikenttää.
Remanentti magnetoituma perustuu aineen kvanttifysikaalisiin ominaisuuksiin, ja johtuu
kahden eri elektronin spinien suhteellisesta asemasta toisiinsa nähden (Thompson ja
Oldfield 1986, s. 3–5). Ferromagneettiset aineet jaetaan momenttien järjestäytymisen ja
niiden aikaansaaman nettomagnetoituman perusteella puhtaasti ferromagneettisiin,
antiferro- sekä ferrimagneettisiin aineisiin (Kuva 1).
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Diamagnetismi Paramagnetismi Ferromagnetismi Ferrimagnetismi Antiferromagnetismi

Magneettiset

momentit

Netto-
magnetoituma

– – 0

Kuva 1. Magnetismin eri lajit, magneettisten momenttien järjestäytyminen ilman ulkoista magneettikenttää ja niiden
synnyttämä nettomagnetoituma (mukaillen: Thompson ja Oldfield 1986).

Ferromagneettisten mineraalien remanentin magnetoituman stabiiliuteen ja
voimakkuuteen vaikuttavat nk. magneettiset alkeisalueet (magnetic domain) ja niiden
määrä (Weiss 1907, Thompson ja Oldfield 1986 s. 8) (Kuva 2). Magnetoituma on kaikilla
alkeisalueilla yhtä voimakasta mutta se voi olla alkeisalueiden välillä erisuuntaista.
Yhdestä alkeisalueesta koostuvien rakeiden (single domain, SD) magnetoituma on
stabiilia ja voimakkaampaa kuin useista alkeisalueista koostuvien rakeiden (multi-
domain, MD) magnetoituma (Moskowitz 1991). Jos MD-rakeessa on vain vähän
alkeisalueita, se käyttäytyy monin tavoin kuten SD-rae, jolloin se luokitellaan PSD-
rakeeksi (pseudo single domain). Hyvin pienet SP-rakeet (superparamagnetic)
värähtelevät huoneenlämmössä ja niiden magnetoituma suuntautuu jatkuvasti, tehden
remanentista magnetoitumasta epästabiilin. SD-rakeilla on suurempi koersiivisuus, eli
kyky säilyttää magnetoituma ulkoisessa magneettikentässä, kuin MD-rakeilla.

Kuva 2. Alkeisalueet eri kokoluokan magneettisissa rakeissa. SD-rakeissa on vain yksi alkeisalue (A). MD-rakeissa on
useita alkeisalueita joiden väliset magneettiset momentit eroavat toisistaan (B). (mukaillen: Butler 1992)

Greigiitti (Fe3S4) on autigeeninen ferrimagneettinen rautasulfidi, jota syntyy sedimenttiin
hapettomissa sulfaattia pelkistävissä oloissa diageneesin aikaisissa vaiheissa. Sitä syntyy
pyriitin (FeS2) muodostuksen välituotteena, kun anaerobisten bakteerien sulfaatista
pelkistämä rikkivety (H2S) reagoi raudan kanssa ja muodostaa rauta(II)sulfidia joka
kiteytyy greigiitiksi ja muiksi rautamonosulfideiksi kuten mackinaviitiksi sekä
magneettikiisuksi (Fe7S8), mutta sulfaattia ei pelkisty riittävästi pyriitin muodostukselle
(Berner 1970). Sulfaatti voi pelkistyä myös metaanin anaerobisen hapettumisen
aikaansaamana, muodostaen greigiittiä ja muita rautamonosulfideja (Kasten et al. 1998).
Lisäksi magnetotaktiset bakteerit tuottavat sedimentääristä greigiittiä magnetosomien

A B
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biomineralisaation kautta hapettomissa, sulfidirikkaissa oloissa (Mann et al. 1990,
Bazylinski et al. 1991, Roberts et al. 2011). Mikäli rautaa ja sulfidia on läsnä liuenneessa
muodossa, greigiittiä voi kiteytyä myös diageneesin myöhemmissä vaiheissa.

Autigeeniselle greigiitille on esitetty useita syntymalleja, jotka selittävät greigiitin
esiintymistä sedimentissä pyriitin sekä muiden metastabiilien monosulfidien rinnalla
(mm. Kao et al. 2004, Fu et al. 2008, Blanchet et al. 2009).  Pyriitin, ja siten myös
greigiitin syntyä sedimenteissä rajoittavat ensisijaisesti 1) liuenneen sulfaatin saatavuus
sedimentin huokosvedessä, 2) soveltuvien rautamineraalien pitoisuus ja 3) reaktiivisen
(mikrobien aineenvaihduntatuotteeksi kelpaavan) orgaanisen aineksen tai hapettuvan
metaanin pitoisuus (Berner 1970, Fu et al. 2008). Orgaanisen aineksen määrä säätelee
sulfaatinpelkistäjäbakteerien tuottaman vetysulfidin (HS-) määrää, joka yhdessä
rauta(II):n kanssa muodostaa rautamonosulfidia (FeS), greigiitin edeltäjää. Vetysulfidia
syntyy myös metaanin anaerobisen hapettumisen yhteydessä. Reaktiotuotteiden pitoisuus
ja syntytapa vaihtelee sedimenttipatsaassa redox-vyöhykkeiden välillä, joiden
suhteellinen syvyys myös vaihtelee usein sedimentaation eri vaiheissa (nonstready-state
diagenesis) (Kuva 43) (Froelich et al. 1979, Thomson et al. 1984). Greigiittiä voi syntyä
rautamonosulfidista kahdessa eri vyöhykkeessä: raudan redox-rajan alapuolella
hapellisen vyöhykkeen laskun myötä rautamonosulfidien hapettuessa osittain, sekä
paikallaan olevassa sulfaatti–metaani-transitiovyöhykkeessä (SMT) rautamonosulfidien
epätäydellisen sulfidisaation seurauksena (Kuva 43) (Fu et al. 2008).

Greigiitin syntyä ja säilymistä sedimentissä suosii tilanne, jossa reaktiivisten
rautayhdisteiden pitoisuus sedimenttipatsaassa on reaktiivisen orgaanisen aineksen
pitoisuutta korkeampi, jolloin ympäristö ei ole pyriitin muodostumiselle suotuisa (Kasten
et al. 1998, Kao et al. 2004, Blanchet et al. 2009). Terrigeenisen aineksen ja
rautamineraalien rikastuminen merenpohjan sedimentteihin indikoi korkeampaa
sedimentaationopeutta, joka voi linkittyä useisiin ympäristön ja ilmaston muutoksiin,
kuten esimerkiksi eroosion kiihtymiseen, sadannan lisääntymiseen ja merenpinnan tason
vaihteluihin, (Oda ja Torii 2004, Blanchet et al. 2009, Chen et al. 2021). Greigiitti on
yhdistetty mm. merenpinnan tason noususta seuranneeseen lisääntyneeseen
sedimentaatioon (Chen et al. 2021),  matalamman suolapitoisuuden ajanjaksoihin (Berner
et al. 1979, Chen et al. 2021), Heinrich-tapauksiin (Heinrich events) (Blanchet et al.
2009), metaanihydraattien esiintymiseen (Kars et al. 2021) sekä hypoksiaan (Pan et al.
2017).

Greigiitti kuuluu linneiittiryhmään, sillä on kuutiollinen kidejärjestelmä ja käänteinen
spinellirakenne (Kuva 3) (Skinner et al. 1964, Hytönen 1999). Se on magneettiselta
rakenteeltaan kollineaarinen R-tyypin ferrimagneetti, jossa magneettisuus syntyy
vastakkain suuntautuneiden Fe-kationeiden magneettisista momenteista (Kuva 3) (Chang
et al. 2009).
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Kuva 3. Greigiitin kide- ja magneettinen rakenne. Greigiitillä on käänteinen spinellirakenne ja sen Fe2+ ja Fe3+-
kationien magneettiset momentit ovat suuntautuneet vastakkain (ks. ferrimagneettinen Kuva 1). Mustat nuolet
osoittavat yksittäisten Fe-kationeiden magneettisten momenttien suuntia. (mukaillen: Chang et al. 2009, Roberts et al.
2011)

Syntytapa ja kiderakenne vaikuttavat greigiitin magneettisiin ominaisuuksiin ja
alkeisalueiden määrän mukaiseen raekokoluokitukseen. Magnetotaktisille bakteereille
SD-kokoluokan rakeet ovat käyttökelpoisimpia navigaation apuvälineitä, joten ne
pyrkivät tuottamaan etupäässä SD-mineraaliainesta eivätkä kasvata usein magnetosomeja
stabiileita SD-rakeita isommiksi (Bazylinski ja Frankel 2004). Biogeeniselle,
magnetotaktisten bakteerien tuottamalle MTB-greigiitille luokitellaan lähteestä riippuen
ideaaliksi SD-raekooksi ~50–115 nm (Roberts et al. 2011). Autigeenisella, diageneesissa
syntyneellä greigiitillä on MTB-greigiittiä suurempi SD-raekokojakauma, arvioiden
vaihdellessa 200–1000 nm välillä, mutta ymmärrys autigeenisen greigiitin magneettisista
ominaisuuksista on vielä vähäistä (Roberts et al. 2011). SP-ominaisuuksia greigiittirakeet
saavat keskimäärin alle 30 nm:n kokoisina (Roberts et al. 2011).

2.2. Greigiitin tunnistus magneettisin menetelmin

Sedimentin magneettisia ominaisuuksia tutkitaan usein eri magneettisin menetelmin.
Näiden perusteella voidaan sekä tunnistaa sedimentissä olevat magneettiset mineraalit ja
niiden raekokoluokka että määrittää sedimentin sisältämän magneettisen materiaalin
määrää.

Tetraedrinen (A) sijainti Oktaedrinen (B) sijainti
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2.2.1. Magneettinen mineralogia

Kiviin ja sedimentteihin voi syntyä luonnollista remanenttia magnetoitumaa (Natural
Remanent Magnetization, NRM) useiden eri prosessien kautta. Sedimenteissä NRM on
tyypillisesti joko kerrostumisen aikaista detritaalista remanenttia magnetoitumaa
(Detrital Remanent Magnetization, DRM) tai myöhemmin esim. diageneesin aikana
syntynyttä kemiallista remanenttia magnetoitumaa (Chemical Remanent Magnetization,
CRM). Mineraalirakeiden kyky kantaa remanenttia magnetoitumaa riippuu
mineralogiasta sekä raekoosta. Paleomagneettisessa tutkimuksessa eri NRM:n
komponentit erotellaan ja niiden alkuperä pyritään tunnistamaan. Sedimentin
kerrostuessa (tai kiven syntyhetkellä) siihen tallentunutta Maan magneettikentän suuntaa
käytetään paleomagneettisessa ajoituksessa. Magneettisten mineraalien diageneesi voi
muuttaa tätä alkuperäistä magnetoitumaa (Roberts et al., 2018).

Remanenssin mittaamisen jälkeen näytteet tyypillisesti demagnetoidaan. Vaihtovirta
(alternating field, AF) demagnetoinnissa näyte altistetaan muuttuvalle magneettikentälle,
joka poistaa askeleittain näytteen magnetoitumaa. Menetelmä perustuu siihen, että
jokaisessa askeleessa magneettikentän suuntaa käännetään useita kertoja vastakkaiseksi
siten, että kullakin käännöksellä magneettikentän voimakkuutta hieman pienennetään
(Kuva 4) (Butler 1992 s. 81–82). MDF-arvo (mean destructive field) vastaa sitä
demagnetointikentän voimakkuutta, joka vaaditaan että 50% näytteen alkuperäisestä
magnetoitumasta demagnetoituu. MDF-arvo indikoi koersiivisuutta, jonka perusteella
magneettiset mineraalit voidaan luokitella matalan koersiivisuuden magneettisesti
pehmeiksi (esim. isorakeinen magnetiitti), melko alhaisen koersiivisuuden magneettisesti
keskikoviksi (magnetiitti ja greigiitti) ja korkean koersiivisuuden magneettisesti koviksi
(esim. götiitti ja hematiitti) (Dunlop 1972). Esimerkiksi magnetiitilla on raekoosta ja
kemiallisesti koostumuksestaan riippuen matalampi koersiivisuus (MDF ~40 mT) kuin
greigiitillä (MDF ~60 mT, riippuu raekoosta).

Kuva 4. AF-demagnetoinnissa näyte altistetaan askeleittain (mustat nuolet) kasvavalle magneettikentälle, joiden välillä
näytteessä jäljellä oleva magneettinen momentti mitataan (mustat pisteet). Jokaisessa askeleessa magneettikenttä
pienenee samalla kun magneettikentän suuntaa käännetään.
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Yksi tärkeimmistä greigiitin tunnistustavoista on sen ominaisuus saada vahva
rotationaalinen remanentti magnetoituma (RRM) (Stephenson 1976, Snowball 1997,
Stephenson ja Snowball 2001). RRM on yksi gyroremanentin magnetoituman (GRM)
muoto (Stephenson 1976). SD-luokan greigiitillä on erityinen kyky saada vahva
rotationaalinen remanentti magnetoituma (Stephenson 1980). Syynä ajatellaan olevan
SD-rakeiden momenttien nopeat käännökset (Stephenson 1980). Useimmat
ferromagneettiset aineet eivät reagoi vahvasti RRM:ään (Stephenson ja Snowball 2001).
Magnetiitilla on tavattu rotationaalista remanenttia magnetoitumaa, mutta sen MDF-arvo
jää matalammaksi kuin greigiitin (Snowball 1997).

Anhystereettinen remanentti magnetoituma (ARM) syntyy, kun materiaaliin kohdistetaan
samanaikaisesti pieni, maan magneettikentän suuruusluokkaa (Suomessa n. 50 µT) oleva
tasavirtakenttä (direct current, DC) sekä sinimuotoinen vaihtovirtakenttä (alternating
current, AC) (Kuva 5). Menetelmä synnyttää AC-kentän taajuudesta riippuen erityisesti
ferrimagneettisiin SD- ja PSD-rakeisiin DC-kentän suuntaisen remanenssin (Dunlop ja
Özdemir 1997, s. 296–297).

Kuva 5. ARM-menetelmässä näytteeseen kohdistetaan samanaikaisesti heikkenevä vaihtovirtakenttä (punainen, AC)
ja pieni tasavirtakenttä (vihreä, DC). (mukaillen: Chadima 2019)

Laskemalla RRM/ARM-suhde ja kertomalla se ARM:n tuottamisessa käytetyn
tasakentän arvolla, voidaan laskea tehollinen gyrokenttä (effective gyro field, Bg). Tämän
gyrokentän voidaan ajatella synnyttävän RRM:n (Potter ja Stephenson 1986, Stephenson
ja Snowball 2001).  Snowballin (1997) mukaan greigiitille on tyypillistä, että sen
tehollinen gyrokenttä voi saada samoja arvoja kuin ARM:n tuottamisessa käytetty kenttä
(esim. 100 µT).

Bg =  b × RRM
ARM

 , (1)

missä Bg on efektiivinen gyrokenttä, b on ARM-mittauksessa käytetty tasavirran
synnyttämä magneettikenttä (100 µT), ARM (Am2kg-1) ja RRM (Am2kg-1).

Laboratoriossa näytteisiin voidaan tuottaa myös isotermistä remanenttia magnetoitumaa
(IRM), kohdistamalla materiaaliin pulssimainen DC-magneettikenttä. Askeleittain
IRM:ää kasvattamalla voidaan näytteisiin tuottaa IRM:n saantikäyrä. Kun käytetty
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magneettikenttä on näytteen magneettisen materiaalin koersiivisuutta vahvempi, IRM ei
enää kasva ulkoista magneettikenttää kasvatettaessa.  Tällöin materiaali on saavuttanut
saturaatioisotermisen remanentin magnetoituman (SIRM). Ferrimagneettiset mineraalit
saturoituvat pienemmillä kentän arvoilla (n. 300 mT) kuin esimerkiksi
antiferromagneettiset (~2–9 T), ja näin ollen saantikäyriä voidaan käyttää magneettisten
mineraalien tunnistamisessa. Greigiitin saturaatiomagnetoituman voimakkuus on 59
Am2kg-1 (Chang et al. 2008).

Nk. S-suhteen avulla tutkitaan näytteessä olevien ferrimagneettisten mineraalien määrää
(Stober ja Thompson 1979). S-suhde lasketaan kaavalla:

S − suhde = IRM−100mT
SIRM3 T

 , (2)

missä IRM-100 mT on –z-akselin suunnassa 100 mT voimakkuudella annettu IRM (Am2kg-

1) ja SIRM3 T on +z-akselin suuntaan 3 T voimakkuudella annettu SIRM (Am2kg-1).

Magneettisten mineraalien tunnistuksessa voidaan käyttää myös termomagneettista
analyysiä, jossa mitataan suskeptibiliteetin lämpötilariippuvuutta (Stephenson ja De Sa
1970, Hrouda 1994). Ferromagneettisen materiaalin suskeptibiliteetilla on voimakas
lämpötilariippuvuus (Néel 1955) ja Curie-pisteen yläpuolella ferromagneettinen aine
muuttuu paramagneettiseksi.

2.2.2. Magneettisen materiaalin määrä

Magneettisen materiaalin määrää tutkitaan magneettisen suskeptibiliteetin (χ),
anhystereettisen remanentin magnetoituman (ARM) sekä saturaatioisotermisen
remanentin magnetoituman (SIRM) avulla.

Magneettinen suskeptibiliteetti kuvaa aineen kykyä reagoida ulkoisessa
magneettikentässä. Suskeptibiliteetti yhdistää magneettivuon tiheyden magneettikenttään
(Evans ja Heller 2003, s. 51):

𝐵 = 𝜇0(𝐻 + 𝑀) , (3)

missä B on magnettivuon tiheys (yksikkö T), H on magnettikentän voimakkuus (yksikkö
Am-1), M on magnetoituma (yksikkö Am-1) ja μ0 on tyhjiön permeabiliteetti (μ0=4π∙10−7

Hm−1). Suskeptibiliteetti on magneettikentän ja siitä syntyvän magnetoituman suhde
(Evans ja Heller 2003, s. 9):

𝜅 = 𝑀
𝐻

 , (4)

missä κ on materiaalin tilavuussuskeptibiliteetti (yksikötön SI-järjestelmässä, käytetään
SI), M on magnetoituman voimakkuus tilavuusyksikköä kohden (yksikkö Am-1) ja H on
magneettikentän voimakkuus (yksikkö Am-1). Massasuskeptibiliteetti saadaan
tilavuussuskeptibiliteetista jakamalla se näytteen tiheydellä:
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𝜒 = 𝜅
𝜌
 , (5)

missä ρ näytteen tilavuus ja χ on massasuskeptibiliteetti (m3kg−1).

Ferrimagneettinen materiaali saa korkeita suskeptibiliteetin arvoja, mm. greigiitin
suskeptibiliteetti on luokkaa χ ≈ 3,2*10-4  m3kg-1 (Roberts et al. 2011). Paramagneettisen
materiaalin suskeptibiliteetti on positiivinen, mutta jää lähelle nollaa (esim. biotiitti 79
*10-8 m3kg-1) (Moskowitz 1991). Diamagneettisella materiaalilla on lievästi negatiivinen
suskeptibiliteetti (esim. kvartsilla -0,62 *10-8 m3kg-1) (Moskowitz 1991).

Suuremmat remanentin magnetoituman (NRM ja SIRM) arvot indikoivat myös
suurempaa magneettisen materiaalin kokonaismäärää (Evans ja Heller 2003, s. 19).

2.2.3. Magneettinen raekoko

ARM:n arvo korreloi vahvasti magnetiittikiteiden koon kanssa siten, että pienimmät SD-
kiteet voivat saada suurimmat remanenssin arvot (Potter ja Stephenson 1986, Maher
1988). Sen sijaan suuret, useita alkeisalueita sisältävät MD-mineraalirakeet tai hyvin
pienet SP-rakeet eivät saa anhystereettistä remanenttia magnetoitumaa. Koska tuotettu
ARM on verrannollinen sen synnyttämisessä käytettyyn magneettikenttään,
normeerataan ARM:n arvo yleensä tällä kentän arvolla. Normeerattua arvoa kutsutaan
ARM:n suskeptibiliteetiksi (χARM) (Evans ja Heller 2003, s. 21):

χARM = ARM
Hdc

, (6)

missä χARM on ARM-suskeptibiliteetti (yksikkö m3kg-1), ARM on magnetoituma ARM:n
antamisen jälkeen (yksikkö Am2kg-1) ja Hdc on tasavirtakentän voimakkuus (yksikkö Am-

1). Käytetty B on 100 µT, ja sen avulla määritetään H:

H = B
0

= 0,1 x 10−3

410−7
A
m

= 79,5774 A/m. (7)

SP-kokoluokan rakeet voidaan havaita mittaamalla näytteen suskeptibiliteetti vähintään
kahdella eri taajuudella, joiden välillä on vähintään kertaluokan ero (Dearing et al. 1996,
Evans ja Heller 2003, s. 21). Mittaustaajuutta muuttamalla muutetaan aikaa, joka rakeilla
on muuttuvaan kenttään reagoimiseen. Taajuus määrittää, kuinka suuret magneettiset
mineraalirakeet ehtivät reagoida muuttuvaan kenttään. Taajuusriippuvainen
suskeptibiliteetti, χfd (%) lasketaan:

𝜒𝑓𝑑(%) = 100 × 𝜒𝑙𝑓−𝜒ℎ𝑓
𝜒𝑙𝑓

, (8)

missä χlf (χhf) on näytteen magneettinen suskeptibiliteetti alhaisemmalla (korkeammalla)
taajuudella mitattuna. Yli kahden prosentin taajuussuskeptibiliteettiarvot indikoivat SP-
rakeiden läsnäoloa (
Taulukko 1) (Dearing et al. 1996).
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Taulukko 1. Taajuussuskeptibiliteettiarvojen luokat ja tulkinnat (mukaillen: Bućko 2012).

χfd

Matala < 2 Ei juuri SP-rakeita

Keskitaso 2–10 SP-rakeet < 0,05 µm tai SP-rakeiden ja karkeiden sekoitus

Korkea 10–14 Lähes pelkästään SP-rakeita

Hyvin korkea > 14 anisotropia, heikko näyte, mittaushäiriö tai kontaminaatio

3. TUTKIMUSALUE

Tutkimusalue sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla Kurikan taajamassa Kyrönjoen jokilaaksossa
(58 m m.p.y.) (Kuva 7). Tutkimusalue sijaitsee kallioperän ruhjeessa, jossa on virrannut
ennen jääkausiaikaa Eridanos -jokisysteemiin kuulunut virta (Gibbard ja Lewin 2016,
Hall et al. 2021). Muinainen jokilaakso on vuoroin täyttynyt glasiaali- sekä
interglasiaalisedimenteillä ja erodoitunut seuraavan jäätiköitymisen yhteydessä
Pleistoseenikauden aikana (2,6–0,11 Ma). Myöhäis-Veikselin deglasiaatiossa alue
sijoittui Suupohjan passiivisen jään alueen ja Näsijärvi-Jyväskylä virtauskielekkeen
saumaan (Boulton et al. 2001) (Kuva 6). Deglasiaation loppuvaiheissa
virtauskielekkeiden sauma vaelsi muutamia kilometrejä lateraalisesti Kurikan alueella,
jättäen jälkeensä kielekkeiden välisen saumaharjun (Niemelä et al. 1993) sekä
moreenivaltaisia jään reuna-asemia jotka ovat myöhemmin peittyneet
hienoaineskerrosten alle (Putkinen et al. 2020) (Kuva 7). Vasta ilmaston lämmetessä jään
kontaktialtaan deglasiaation edetessä alueen halki n. 10,8 ka sitten (Boulton et al. 2001)
jään lateraalireuna-asemien välinen alue täyttyi Itämeren viimeisten vaiheiden
sedimenteillä (Kuva 8).

Kuva 6. Myöhäis-Veikselin deglasiaation aikana Kurikka (punainen piste) sijaitsi Näsijärvi-Jyväskylän
virtauskielekkeen ja Suupohjan passiivisen jään alueen välisellä lateraalisaumalla. Numeroidut viivat indikoivat
jäätikön vetäytymisnopeuden perusteella Keski-Suomen päätemoreenista (CFEM) lähtien laskettuja deglasiaation
vaiheita Etelä-Pohjanmaalla. Kurikan arvioidaan vapautuneen jäästä n. 10,8 ka sitten. Mukaillen: Boulton et al. (2001).
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Kuva 7. Tutkimusalue sijoittuu Kurikan taajamaan, Etelä-Pohjanmaalle. Taajaman läpi virtaa Kyrönjoki.
Tutkimusalueen maaperä on kerrostunut kallioruhjeeseen, joka on täyttynyt Myöhäis-Veikselin aikaisista moreeneista,
viimeisen deglasiaatiovaiheen saumaharjun lajittuneista sedimenteistä sekä deglasiaation jälkeisistä Itämeren altaan
hienosedimenteistä. Saumaharjun kulku alueen halki osoitettu katkoviivalla. Karkeat sedimentit painottuvat joen
itäpuolelle, jossa kalliopaljastumia ympäröi hiekkamoreeni ja alavilla mailla hienoainessedimentit ovat usein hietoja
verrattuna joen länsipuolelle jossa savikot ovat laajempia ja glasiaalisedimentit hienoainesmoreenia. Kartta:
Geologian tutkimuskeskus (2021).
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Kuva 8. Kurikan taajaman alueen geoteknisten kairausten maalajitulkintoihin perustuvan 3D-mallin poikkileikkaukset
tutkimuspisteen KY15 halki länsi–itä ja pohjois–etelä –suunnissa. Kallionruhjeeseen kerrostuneet sedimentit
muodostavat poikkeuksellisen paksun hienoaineskerrostuman jonka pohjalla tavataan moreeneja ja paikoin
saumaharjun distaaliosien hiekkoja. Geologinen malli: Juvonen (2021).

Deglasiaation aikana tutkimusalue oli peittynyt Yoldiameren alle, jonka aikana
Pohjanlahden alueelle kerrostui tyypillisesti proksimaalisia kerrallisia glasiaalilustoja
(Winterhalter 1992). Voimakkaan maankohoamisen seurauksena valtamerimeriyhteys
katkesi läntisellä Itämerellä ja allas vaihettui Ancylusjärveksi n. 10,7 ka BP, jonka ylin
taso heti deglasiaation jälkeen arvioidaan olleen Kurikan alueella n. 200m nykyisen
merenpinnan yläpuolella. Lustokronologian mukaan Pohjanlahti vapautui lopullisesti
jäästä 10,3 ka BP (Johansson et al. 2011). Tanskan salmien jokisysteemin yhdistettyä
Itämeren allas Atlantin valtamereen n. 9,8 ka BP suolapitoisuus altaassa nousi hieman
muodostaen Litorinan varhaisvaiheen (Initial Littorina stage), jonka aikana orgaanisen
aineksen määrä sedimenteissä tyypillisesti nousee vähittäin (Andren et al. 2000). Muutos
n. 8,5–8 ka BP korkeamman orgaanisen tuotannon vaiheeseen merkitsi viimeisimmän
Itämeren vaiheen, eli Litorinameren alkua. Litorinameren korkein ranta sijaitsee
Kurikassa 94 m nykyisen merenpinnan yläpuolella, ja se muodosti suojaisen merenlahden
tutkimuspaikan ympärille (Kuva 9).
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Kuva 9. Tutkimusalue oli kauttaaltaan veden peitossa deglasiaation aikaisen Yoldiameren ja deglasiaation jälkeisen
Ancylusjärven aikana. Litorinavaiheessa tutkimusalue muodostui matalaksi ja suojaiseksi merenlahdeksi, johon on
sedimentoitunut poikkeuksellisen paksu hienoainessedimenttisarja. Kartta: Geologian tutkimuskeskus (2021).

Kuva 10. Painovoimakartta jossa näkyy kallionpinta ja ruhjelaakson syvyys. Sedimenttisarja on kerrostunut kallion
ruhjelaaksoon. Tutkimussijainti merkitty musta-valkoisella merkillä.



16

4. AINEISTO JA MENETELMÄT

4.1. Maaperäkairaus ja näytteenotto

Jatkuva 41,6m pitkä sedimenttisarja kerättiin 2019 huhtikuussa GM 200GT -tyypin
kairauskoneella kohtisuorassa maanpintaan nähden (Kuva 11). Kairausurakoitsijana
toimi Ramboll Finland Oy. Näytteenotossa seurattiin Breilinin ja Putkisen (2012)
kuvaamaa menetelmää. Näytteet kerättiin läpinäkyvään 100 cm pitkään, halkaisijaltaan
50/46,4 mm paksuun PVC-muoviputkeen (Kuva 12). Sedimenttinäytteet kerättiin
muoviputkiin 39 m syvyydelle asti, jonka jälkeen näytteenottimen sisäputki poistettiin
käytöstä ja näytteet otettiin metallisesta näytteenottimesta muovipussiin. Kairausta
jatkettiin kallion pintaan näytesyvyydelle 41,6 m asti ja kalliovarmistus porattiin 44 m
syvyydelle. Kairauksen yhteydessä menetettiin kokonaan näytemetrit 22–23 ja 37–38,
joiden lisäksi muutamat putket jäivät 5–30 cm vajaiksi. Näyteputkien yläosiin syntyi
useimmiten 5–30 cm häiriintynyt kerros ajoputken huuhtelusta. Kairauksen yhteydessä
sedimentistä tehtiin alustavia aistinvaraisia havaintoja.

Kuva 11. Tutkimuksessa käytetty näytesarja kerättiin GM 200GT -tyypin kairakoneella huhtikuussa 2019.
Tutkimuspaikka on Kurikan taajaman läheisyydessä.
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Kuva 12. Näytteet kerättiin läpinäkyvään 100*50 mm PVC-muoviputkeen Putkien päät täytettiin paperilla sedimentin
liikkumisen minimoimiseksi ja suljettiin muovikorkeilla.

Näyteputket halkaistiin pituussunnassa sedimenttiä halkaisematta ja säilytettiin +6
°C:ssa. Sedimentti halkaistiin rautalangan avulla litologian kirjaamisen yhteydessä
Helsingin yliopiston sedimentologian laboratoriossa 2019–2020. Sedimentin pinta
kaavittiin lasilevyllä hapettuneen kerroksen ja mahdollisen rautalangasta aiheutuneen
kontaminaation poistamiseksi. Näytesarjasta otettiin osanäytteet rakeisuusanalyysejä ja
happamien sulfaattimaiden inkubaatiota varten yhden metrin välein sekä orgaanisen
aineksen pitoisuuden (LOI) analyysejä varten puolen metrin välein. Lisäksi rakeisuus- ja
LOI –näytteet otettiin sedimentin asun tai raekoon muuttuessa raidasta tai mahdollisen
kontaktin molemmilta puolin. Osanäytteitä säilytettiin +6 °C:ssa analysointiin asti.
Inkubaationäytteiden pH mitattiin ja näytteet inkuboitiin muovirasioissa.

Ympäristömagneettisia mittauksia varten kerättiin yhteensä 23 osanäytettä syvyyksiltä
7,2–7,9, 15,15–15,95, 19,3, 19,9, 20,9, 21,4 ja 27–27,9 m keväällä 2021. Akryylikuutio
(~8 cm3) upotettiin sedimenttiin hapettuneita kohtia välttäen. Näytteen z-akseli on
sedimentin kerrosten suuntainen (Kuva 13). Näytteet pakastekuivattiin Scanvac
kuivurilla. Kuutiot punnittiin kuivina ja massoista poistettiin tyhjän näytekuution massa.
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Kuva 13.  Ympäristömagneettisten tutkimuksien osanäytteet otetiin akryylikuutioihin (A) keraamisen veitsen avulla
välttäen hapettunutta sedimenttiä (B). Näytteen z-suunta on kerrosten suuntainen.

4.2. Sedimentin kuvaus, radiohiiliajoitus ja happamien sulfaattimaiden inkubointi

Litologian rakenteet jäljennettiin millimetripaperille (Kuva 14) ja havainnot kirjattiin.
Raekoko tunnistettiin aistinvaraisesti hiekkaisista osuuksista geoteknisellä asteikolla.
Sedimentin väri määritettiin Munsellin® värikartalla (Kuva 15) (Munsell 1912).

Kuva 14. Sedimentin rakenteet jäljennettiin millimetripaperille ja väri määriteltiin Munsellin® värikartan avulla.
Näytteet rakeisuus- ja LOI-analyysejä varten otettiin suljettaviin muovipusseihin.

BA
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Kuva 15. Sedimentin väri määritettiin Munsellin värikartan avulla laboratoriovalaistuksessa.

Happamien sulfaattimaiden tunnistamiseksi näytteiden pH-arvon muutosta seurattiin
sedimentin hapettuessa huoneenlämmössä GTK:n inkubointiprotokollan mukaisesti
(Beucher et al. 2015). Happamien sulfaattimaiden inkubointia varten näytteistä mitattiin
ottohetkellä pH-arvo Schott Handylab 2 -mittaria ja BlueLine 27 pH-
kombinaatioelektrodia (SI Instruments) käyttäen. Lisäksi näytteistä mitattiin lämpötila.
Inkubaationäytteitä säilytettiin ilmavasti muovirasioissa ja näytteitä kostutettiin tasaisin
väliajoin Milli-Q-vedellä (Kuva 16). Näytteiden pH mitattiin kahdeksan viikon sijasta
yhdeksän viikon inkuboinnin jälkeen, jonka jälkeen elektrodi rikkoutui eikä inkubointia
voitu jatkaa.

Kuva 16. Sedimenttiä inkuboitiin eli hapetettiin happamien sulfaattimaiden tunnistamiseksi muovirasioissa 9 viikon
ajan jonka jälkeen mitattiin pH:n muutos. Sedimenttiä kostutettiin Milli-Q-vedellä pyrkien säilyttämään sedimentin
luonnollinen kosteus.
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Näytesarjasta ajoitettiin radiohiilitekniikalla (De Vries ja Barendsen 1954) kaksi
terrestristä ja yksi mariininen makrofossiilinäyte Helsingin yliopiston
Luonnontieteellisen keskusmuseon ajoituslaboratoriossa AMS-menetelmällä (De Vries
ja Barendsen 1954, Tikkanen et al. 2004, Reimer et al. 2020). Ajoitustulokset kalibroitiin
kalenterivuosiksi käyttäen IntCal20-korjauskäyrää (Reimer et al. 2020) ja Oxcal-
ohjelmistoa (Bronk-Ramsey 2009). Mariinisen simpukankuoren ikä kalibroitiin
kalenterivuosiksi ilman mariinista korjausta (marine reservoir correction), sillä näyte on
rannan välittömästä läheisyydestä.

4.3. Orgaanisen aineksen pitoisuuden määritys

Orgaanisen aineksen pitoisuus määritettiin sedimenttinäytteistä
hehkutushäviömenetelmällä (Loss on Ignition, LOI) (Heiri et al. 2001)
termogravimetrisella analysaattorilla (TGA701, LECO Corp.) Helsingin yliopiston
Hellabs-laboratoriossa. Määritys tapahtui neljässä lämpötilassa: vesipitoisuus (105°C),
orgaanisen aineksen pitoisuus (550°C), karbonaattipitoisuus (750°C) ja epäorgaanisen
hiilen pitoisuus (950 °C). Laite pitää lämpötilan stabiilina niin kauan, että näytteiden
massat vakiintuvat. Orgaanisen aineksen prosentuaalinen pitoisuus laskettiin vertaamalla
näytteen massaa 550 °C:ssa kuumentamisen jälkeen kuivan näytteen (105 °C
kuumentamisen jälkeen) massaan. Analyysin laadun valvomiseksi joka 18. näyte oli
rinnakkaisnäyte ja kussakin ajossa määritettiin Kekkilän mullasta koostuva
standardinäyte.

4.4. Raekoon määritys

4.4.1. Esikäsittely

Rakeisuusanalyysia varten näytteet esikäsiteltiin Helsingin yliopiston Hellabs-
laboratorioissa. Näytteestä poistettiin orgaaninen aines, karbonaatit sekä piilevät
märkäpoltattamalla, jotta tulokset heijastaisivat mineraalimaa-aineksen raekoostumusta
ja kerrostumisympäristön olosuhteita. Osanäytteestä otettiin litran dekantteriin n. 5 ml
verran sedimenttiä joka liuotettiin pieneen määrään tislattua vettä. Näytettä
kuumennettiin lämpölevyllä ja siihen lisättiin 5–10 ml 10% vetyperoksidia (H2O2)
orgaanisen aineksen poistamiseksi näytteestä (Kuva 17). Kun reaktio vaimeni,
vetyperoksidia lisättiin ~5 ml annoksissa. Näytteisiin lisättiin ajoittain tislattua vettä
kuivumisen välttämiseksi. Vetyperoksidia lisättiin, kunnes näkyvää reaktiota ei enää
syntynyt. Näytteisiin lisättiin vettä ja loppu vetyperoksidi pyrittiin keittämään pois.
Vetyperoksidikäsittelyn jälkeen näytteisiin lisättiin ~80 ml 10% natriumhydroksidia
(NaOH) ja näytteitä kiehutettiin viisi minuuttia piilevien erottamiseksi sedimentistä.
Kiehutuksen jälkeen näytteen annettiin jäähtyä ja näytteisiin lisättiin 5 ml 10%
suolahappoa (HCl) karbonaatin poistamiseksi. Suolahapon annettiin kiehua 60 sekuntia,
jonka jälkeen dekantteri seinämät putsattiin ja dekantteri täytettiin tislatulla vedellä.
Sedimentin annettiin laskeutua vähintään yön yli, jonka jälkeen suurin osa vedestä
imettiin alipaineletkulla sedimentin päältä. Näyte sekoitettiin 0,0134 M
natriumpyrofosfaattiliuokseen (Na4P2O7) rakeiden flokkulaation välttämiseksi (Kuva 18).
Näyteliuos käsiteltiin ultraäänellä ennen rakeisuusanalyysiä.
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Näytteille syvyyksiltä 0,7–9,7 m esikäsittely suoritettiin ilman
natriumhydroksidikäsittelyä. Näytteille syvyyksiltä 10,7–15,7 m tehtiin
suolahappokäsittely, sedimentin laskeutus ja dekantointi ennen natriumhydroksidikeittoa.
Natriumhydroksidikäsittelyn jälkeen näytteet laskeutettiin ja dekantoitiin uudelleen,
sekoitettiin natriumpyrofosfaattiliuokseen ja käsiteltiin ultraäänellä.

Kuva 17. Näytteet esikäsiteltiin orgaanisen aineksen, karbonaatin sekä piilevien poistamiseksi
märkäpolttomenetelmällä. Näytteitä kiehutettiin ensin vetyperoksidin, sitten natriumhydroksidin ja viimeiseksi
suolahapon kanssa litran dekanttereissa.

Kuva 18. Esikäsittelyn jälkeen näytteistä poistettiin vesi, näytteet siirrettiin pieniin dekanttereihin ja niihin sekoitettiin
natriumpyrofosfaattia flokkulaation välttämiseksi. Näytteille annettiin ultraäänikäsittely juuri ennen raekokoanalyysin
suorittamista.



22

4.4.2. Raekokoanalyysi

Näytteen raekoko määritettiin laserdiffraktiomenetelmällä (LDM) Malvern Masterisizer
2000 raekokoanalysaattorilla Helsingin yliopiston Hellabs-laboratoriossa. Raekoko
määritettiin viiden mittauksen keskiarvona (mittauksen kesto 30 s, mittausten välissä 15
s, pumpun nopeus 2100 kierrosta minuutissa ja sekoittimen nopeus 550 kierrosta
minuutissa). Ennen mittausta laite antoi näytteelle 15 s ultraäänikäsittelyn. Raekoko
laskettiin Mien teorian mukaisesti >1 µm raekoolle ja Fraunhoferin approksimaation
avulla sitä karkeammalle ainekselle. LDM-menetelmässä laite mittaa sironneen valon
intensiteettiä, kun lasersäde läpäisee dispersiossa olevan sedimentin. Ohjelma laskee
näytteen raekoostumuksen käytetyn mallin mukaisesti aineksen synnyttämän
sirontakuvion perusteella kuitenkin olettaen, että partikkelit ovat muodoltaan pallomaisia.
Sillä kiillemineraaleista koostuvat savipartikkelit ovat usein levymäisiä sekä pitkulaisia,
aliarvioi laite systemaattisesti saveksen osuuden verrattuna areometrimenetelmään
(pipette technique) (Konert ja Vandenberghe 1997). Virhe korjattiin käyttäen saveksen
raja-arvona 2 µm sijasta 6,2 µm:ä (Ramaswamy ja Rao 2006).

4.5. Magneettisen suskeptibiliteetin määritys

Sedimenttinäytesarjan magneettisten mittaukset tehtiin Helsingin yliopiston Kiinteän
maan geofysiikan laboratoriossa. Koko sedimenttisarjan pituudelta määritettiin
tilavuussuskeptibiliteetti. Erillisille näytteille mitattiin taajuusriippuvainen
suskeptibiliteetti, sekä kahdelle näytteistä määritettiin suskeptibiliteetin
lämpötilariippuvuus.

Tilavuussuskeptibiliteetti mitattiin SM-30 suskeptibiliteettimittarilla (ZH Instruments,
taajuus: 9 kHz) 10 cm resoluutiolla koko sarjasta ja 1 cm resoluutiolla neljästä erikseen
valitusta sarjan kohdasta (6,8–8 m, 15–17 m, 19–21,8 m ja 27–28 m) (Kuva 19).

Kuva 19. Sedimenttisarjan tilavuussuskeptibiliteetti analysoitiin ZH Instrumentsin käsikäyttöisellä SM30-
suskeptibiliteettimittarilla suoraan puolitettujen muovikääreeseen pakattujen osanäytesarjojen pinnalta.



23

Tajuusriippuvainen massasuskeptibiliteetti mitattiin SM100-suskeptibiliteettimittarilla
(ZH Instruments; χhf 8000 Hz ja χlf 512 Hz; 320 Am−1).

Termomagneettiset analyysit suoritettiin kahdelle jauhetulle näytteelle 15,6 ja 27,68 m
syvyyksiltä (AGICO KLY-3S, 300 A/m, 875 Hz). Näytettä lämmitettiin
huoneenlämpötilasta 700 °C:een ja jäähdytettiin takaisin huoneenlämpötilaan mitaten
jatkuvasti magneettista suskeptibiliteettia. Tulokset analysoitiin Cureval 8.0.2 -
ohjelmistolla (Agico 2012).

4.6. Ympäristömagneettiset menetelmät

Sedimenttinäytesarjan ympäristömagneettisten mittaukset tehtiin Helsingin yliopiston
Kiinteän maan geofysiikan laboratoriossa. Magnetoituma mitattiin ja demagnetoitiin 2G
SQUID-magnetometrillä. Sekä NRM että kukin laboratoriossa tuotettu remanentti
magnetoitumatyyppi demagnetoitiin käyttäen samoja demagnetointikentän askeleita 100
mT asti (0, 2,5, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100). Tarvittaessa demagnetointia
jatkettiin 160 mT asti (120, 140 ja 160 mT). Mittaustulokset normeerattiin näytteiden
kuivamassalla. NRM demagnetoitiin ennen pakastekuivausta.

RRM annettiin Molspin demagnetoijalla (5 rps, AF: 100 mT, 50 Hz) ensin näytteen +z-
suunnassa, ja sen jälkeen näytteen –z-suunnassa. Magnetoituma mitattiin kummankin
askelen jälkeen.

ARM tuotettiin näytteen +z-suunnassa käyttäen AGICO LDA-3A AF-demagnetoijaa ja
AMU-1A ARM magnetoijaa (AF: 100 mT, DC: 100 µT).

SIRM tuotetiin näytteen +z-akselin suunnassa käyttäen 3 T kenttää ja IRM –z-akselin
suunnassa käyttäen 100 mT kenttää (MMPM10).  Kahdelle näytteistä (27,68 m ja 15,6
ja) synnytettiin SIRM askeleissa +z-akselin suuntaisesti (20, 40, 60, 80, 100, 150, 200,
250, 300, 350, 400, 500, 600, 800, 1000, 2000, 3000 mT).

5. TULOKSET

5.1. Sedimenttisarjan karakterisointi

Sedimenttisarja jaettiin sedimentin asun, värin, orgaanisen aineksen pitoisuuden, raekoon
sekä magneettisen suskeptibiliteetin avulla viiteen yksikköön, joista ylin jaettiin edelleen
kahteen alayksikköön. Sedimentin ominaisuudet on esitetty (Taulukko 2 ja Kuva 21).
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Taulukko 2. Litologisten yksiköiden ominaisuudet.

 Yksikkö Syvyys (m) Maalaji (geotekninen luokitus) saves-% 1 LOI 2 κ (SI) 3

KY15-Y5B 0,5–3,0 Karkea siltti (paikoin hiekkainen) 8,1 ~1,0 % 0,24×10-3

KY15-Y5A 3,0–7,0 Siltti 20,1 1,2 % 0,45×10-3

KY15-Y4 7,0–16,0 Siltti, Liejuinen laiha savi* 26,0, 32,6 2,9 % 0,50×10-3

KY15-Y3 16,0–20,9 Liejuinen laiha savi, siltti** 31,5, 27,0 2,4 % 0,50×10-3

KY15-Y2 20,9–33,0 Liejuinen laiha savi, Siltti*** 36,6, 24,4 ~2,0 % 0,36×10-3

KY15-Y1 33,0–39,0 Karkea siltti, hieno hiekka**** <1,0 % 1,24×10-3

Kairaus-

havainnot

39,2–40,8 Keskihiekka

40,8–41,6 Hieno hiekka
1 Yksiköiden savespitoisuuksien keskiarvot. Savespitoisuus on korjattu vastaamaan areometrimenetelmää. Mikäli
yksikössä on useampaa maalajia, pitoisuus on ilmoitettu kummallekin maalajille erikseen.
2 Orgaanisen aineksen määrän keskiarvo yksikössä hehkutushäviömenetelmällä määritettynä (LOI).
3 Taajuussuskeptibiliteetti (κ).
* Yksikön yläosa (7,0–10,0 m) on silttiä ja alaosa (10,0–16,0 m) on laihaa savea. Muutos on vähittäinen.
** Koko yksikön raekoko on määritysrajan tuntumassa ja hetkellisesti siltin puolella.
*** Yksikössä on sekä laihan saven että siltin osuuksia, joiden joukossa on myös karkeampia silttisiä kerroksia.
**** Yksikön yläosa (33,0–35,3 m) on aistinvaraisesti määritettynä karkeaa hiekkaista silttiä. Yksikön alaosa (35,3–30,0
m) on hienoa hiekkaa, jossa on silttisiä ja karkeampia hiekkaisia kerroksia.

Yksiköstä KY15-Y4 ajoitettujen makrofossiilinäytteiden analysoidut ja kalibroidut iät on
esitetty (Taulukko 3 ja Kuva 20). Näytteen syvyydeltä 16,5 m ajoitustuloksen kalibraatio
muodostaa kaksi todennäköisyyspiikkiä, raportoitu ikä on otettu piikkien välistä.

Taulukko 3. Sedimenttisarjasta tehdyt radiohiiliajoitukset ja kalenterivuosiksi ennen vuotta 1950 kalibroidut ajat.

Syvyys (m) C14 BP ± cal BP Näytetyyppi

9,3 5657 33 6420 Terrestrinen kasvinjäänne

10,5 5881 34 6700 Mariininen simpukankuori

16,5 6495 38 7400 Terrestrinen kasvinjäänne

Kuva 20. Radiohiiliajoitusten tulokset yksiköstä KY15-Y4.   Luvut vasemmalla (9,3, 10,5 ja 16,5) viittaavat näytteiden
syvyyksiin. Näytteet syvyyksiltä 9,3 ja 16,5 m ovat terrestrisiä makrofossiileita ja näyte syvyydeltä 10,5 m on
mariininen simpukankuori. Huom. näytteen syvyydeltä 16,5 m ajoitustuloksen kalibraatio kaksipiikkinen.
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Kuva 21. Kurikka KY15 näytesarjan litologiset yksiköt, sedimentin raekoon D90-arvo, magneettinen suskeptibiliteetti, hehkutushäviö (LOI), maalajitteiden prosentuaaliset osuudet geoteknisen luokituksen mukaan,
saveksen osuus korjattuna (<6,2 µm: savi, 6,2–60,0 µm: hieno- ja keskisiltti, 60,0–200,0 µm: karkea siltti, >200,0 µm: hiekka), ajoitusten pohjalta lineaarisesti laskettu ikämalli sekä sedimentin pH näytteenotossa
sekä yhdeksän viikon inkuboinnin jälkeen.
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5.2. Sedimenttiyksiköiden kuvaus

Kurikka KY15-Y1 (39–33 m). Sedimenttisarjan ensimmäinen yksikkö koostuu
vaaleanharmaasta (Munsellin® värikartassa sävy 5Y: 7/1) hiekasta, johon on sekoittunut
tummahkon harmaata (5Y: 5/1–4/1) karkeaa silttiä. Pohjalla silttiä on vain vähän ja se on
sekoittunut hiekkaan melko tasaisesti, tehden pohjan sedimentistä kirjavaa ja lähes
homogeenista (Kuva 22). Siltin määrä kasvaa 37 m:stä ylöspäin. Se muodostaa paikoin
muutaman sentin paksuisia kerroksia jotka ovat deformoituneet voimakkaasti kairauksen
yhteydessä. (Kuva 23). Hiekka ja siltti ovat suurelta osin sekoittuneet, antaen kirjavalle
sedimentille oliivinharmaan (5Y: 5/2) sävyn ja tehden siitä aistinvaraisesti määritettynä
hienoa hiekkaa. Paikoin esiintyy vaaleanharmaita karkeampia hiekkaisia kerroksia.
Hiekkaiset ja silttiset kerrokset ohentuvat ~1,5 mm:n juoviksi ja ~3–5 mm:n kerroksiksi
ja hiekan osuus sedimentissä laskee kokonaisuudessaan (Kuva 24). Hienoa hiekkaa
leikkaa 35,3 m:n korkeudella pääsääntöisesti lähes homogeeninen kiiltävä harmaa (5Y:
5/1) karkea, hiekkainen siltti, jossa esiintyy muutamia tummanharmaita (5Y: 4/1) raitoja
(Kuva 25). Raekokoeroa tummanharmaiden raitojen ja harmaan siltin välillä ei ole
havaittavissa. Raidat ovat aluksi paksuja (~2 cm) ja ylempänä ohuita (~2 mm) juovia.
Hiekkaisen siltin yläkontakti jäi osanäytesarjojen väliin ja on tuntematon. Magneettisen
suskeptibiliteetin vaihteluväli on sedimenttiyksikössä suuri (Kuva 21). Suskeptibiliteetti
saavuttaa korkeimmat arvonsa ~36 m:ssä, ja se laskee hiekan vaihtuessa siltiksi.
Vastaavasti orgaanisen aineksen pitoisuus on hyvin matala (<1 %) kunnes se nousee n.
34 m:ssä (Kuva 21).

Kuva 22. Sedimenttisarjan pohjaosa (39–38 m, osanäytesarjan yläosa oikealla) koostuu vaaleanharmaasta hiekasta,
johon on sekoittunut tummahkon harmaata karkeaa silttiä, tehden asusta kirjavan ja lähes homogeenisen. Pohjan
hienoaines (~10 cm tummempi osio osanäytesarjan päässä vasemmalla) on todennäköisesti työntynyt putkeen
kairauksen yhteydessä. Sedimentin reunat ovat värjääntyneet hapettumisen seurauksena.

Kuva 23. Tummanharmaat silttikerrokset ja vaaleanharmaat hiekkakerrokset muodostavat raitoja jotka ovat
voimakkaasti deformoituneita. Paikoin sedimentit ovat sekoittuneet täysin muodostaen oliivinharmaata hienoa hiekkaa.
Kuva syvyydeltä 37–36 m, osanäytesarjan yläosa oikealla.

Kuva 24. Hiekkaiset ja silttiset kerrokset ohenevat deformoituneiksi juoviksi. Hienoa hiekkaa leikkaa 35,3 m
syvyydellä lähes homogeeninen karkea siltti. Kuva syvyydeltä 35,5–35,0 m, osanäytesarjan yläosa oikealla.

Kuva 25. Yksikön KY15-Y1 yläosa (35,3–33 m) koostuu kiiltävästä ja tiiviistä harmaasta lähes homogeenisesta
karkeasta siltistä jossa esiintyy muutamia tummanharmaita raitoja.  Kuva syvyydeltä 33,6–33,4 m, osanäytesarjan
yläosa oikealla.
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Kurikka KY15-Y2 (33–20,9 m). Yksikön alakontaktia ei voida kuvata, sillä se jää
osanäytesarjojen väliin. Yksikköä luonnehtii vihertävä tummanharmaa (väri välillä
10GY: 4/1 ja N: 4/1) liejuinen laiha savi jossa esiintyy harvakseltaan hieman tummempia,
”tikkuisia” raitoja ja useita karkeampia silttisiä 2–10 mm paksuisia kerroksia (Kuva 26
Kuva 27). Raekooltaan karkeammat kerrokset (D50 = 15 µm) ovat toisinaan tarkkarajaisia
ja toisinaan karkeampi aines on sekoittunut hienoainekseen (D50 = 10 µm). Yksikön
alaosassa karkeat kerrokset ovat deformoituneet kairauksen yhteydessä kaartuen
reunoiltaan alas (Kuva 26). Sedimentistä tulee liukkaampaa 25 metristä lähtien, siinä
esiintyy muutamia tummia raitoja ja ”tikkuja” on siellä täällä. Magneettinen
suskeptibiliteetti ja orgaanisen aineksen pitoisuus pysyvät verrattain tasaisina:
suskeptibiliteetti on keskimäärin ~0,35*10-3(SI) oskilloiden >0,1*10-3(SI) amplitudilla,
ja orgaanisen aineksen pitoisuus pysyttelee 2–2,5 %:n välillä (Kuva 21).

Kuva 26. Yksikön KY15-Y2 vihertävänharmaassa savessa olevat karkeat silttiset kerrokset ovat toisinaan tarkkarajaisia
ja toisinaan karkea aines on sekoittunut hienosedimenttiin. Karkeat kerrokset ovat yksikön alaosassa kaartuneet
kairauksen yhteydessä. Kuva syvyydeltä 32,6–32,2 m, osanäytesarjan yläosa oikealla.

Kuva 27. Lähes homogeenisessa vihertävän tummanharmaassa liejuisessa laihassa savessa esiintyy harvakseltaan
tummia, ”tikkuisia” raitoja. Kuva syvyydeltä 29,8–29,6 m, osanäytesarjan yläosa oikealla.

Kurikka K15-Y3 (20,9–16 m). Sedimentti vaihettuu 20,9–20,6 m välillä harmaasta
savesta sulfidisedimenttiin (Kuva 28) ja on aina 19,6 metriin asti heikosti
sulfidiraidallista, väriltään oliivinharmaata (5Y: 4/1,5). Sulfidisedimentti on hieman
harmaata savea karkeampaa, määritysrajan tuntumassa olevaa liejuista laihaa savea.
Mustat sulfidiraidat (N: 2,5/0) paksuuntuvan alaosan 2–3 millimetristä 5–10 millimetrin
vahvuisiksi, kunnes paksut sulfidiraidat vähenevät ja n. 19 metrin syvyydellä sedimentti
muuttuu lähes homogeeniseksi, vihertävän mustaksi (10Y: 2.5/0) ja
tummanharmaatikkuiseksi (5Y: 4/1) (Kuva 29). Sedimentti on tummimmillaan 18–17
metrissä jonka jälkeen se vaalenee hyvin tummaksi harmaaksi (N: 3/0) jossa esiintyy
muutamia lähes valkoisia pisteitä ja heikkoa raidallisuutta. Yksikön keskivaiheilla on
kaksi raekooltaan karkeampaa kerrosta (18,9 m ja 18,5 m). Yksikköä karakterisoi
magneettisen suskeptibiliteetin arvojen syklisesti nouseva trendi (Kuva 21).
Magneettinen suskeptibiliteetti laskee 17 metrin kohdalla pysyen metrin verran hyvin
tasaisina. Orgaanisen aineksen pitoisuus pysyy melko tasaisesti ~2,5 %:ssa kunnes
nousee 18 metrissä ~3 %:iin. Sedimentin raekoko pysyy verrattain tasaisena (D50-arvo:
~10 µm) (Kuva 21).

Kuva 28. Vihertävänharmaa lähes homogeeninen yksikön KY15-Y2 laiha savi vaihettuu raidalliseksi, oliivinharmaaksi
sulfidisedimentiksi 21,0–20,6 m syvyydellä. Osanäytesarjan yläosa oikealla.
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Kuva 29. Laminoitunut sulfidisedimentti muuttuu ~19 m syvyydellä lähes homogeeniseksi, vihertävän mustaksi ja on
tummimmillaan 18–17 m syvyydellä. Kuva syvyydeltä 17,9–17,3 m, osanäytesarjan yläosa oikealla.

Kurikka K15-Y4 (16–7 m). Liejuinen, laiha savi tummenee hieman, pysyen edelleen
hyvin tummana harmaana (GLEY1: 2,5/N) ja vaihettuu lähes homogeenisesta vahvasti
raitaiseksi 16–15,5 m välillä (Kuva 30). Raidat ovat vaihtelevan paksuisia ja väriltään
harmaita (5Y: 5,5/1), tummentuen ja yleistyen edelleen n. 12 metriin (5Y: 3/1). Yksikön
ala- ja keskiosissa esiintyy paikoin lähes valkoisia, selvärajaisia <1 mm paksuisia juovia
(Kuva 31). Sedimentti muuttuu vähittäin siltiksi ja sulfidiraitojen osuus sedimentissä
vähenee hiljalleen 11 metristä alkaen: raitaisuus on häilyvää muutamia paksuja
sulfidiraitoja sekä vaaleita raitoja lukuun ottamatta (Kuva 32). Raidallisuus jatkuu
häilyvänä ja vaihtelevana yksikön yläosaan asti. Magneettisen suskeptibiliteetin arvo
vaihtelee yksikössä syklisesti (Kuva 21). Orgaanisen aineksen pitoisuus on n. 3 % ja
pysyy yksikön alaosasta 9 metriin asti verrattain tasaisena, jonka jälkeen pitoisuus laskee
n. 1 %:iin. Raekoko pysyy yksikön keskiosan muutamia karkeampia n. 2–3 mm paksuisia
laminoita ja yläosan jopa sentin paksuisia kiillemineraaleista rikkaampia karkeita raitoja
lukuun ottamatta vakiona (D50 = 10 µm) n. 9 metriin asti, kunnes se alkaa kasvaa.
Yksiköstä löytyneet makrofossiilit (Kuva 33) (syvyydet 9,3 m, 10,5 m ja 16,5 m) on
ajoitettu AMS-menetelmällä 6420–7400 cal BP (Taulukko 3).

Kuva 30. Yksikön KY15-Y3 yläosan heikosti raidallinen tumma siltti vaihettuu vahvasti raidalliseksi 16–15,5 m välillä.
Sedimentin vaaleammat harmaat raidat ovat vaihtelevan paksuisia. Kuva syvyydeltä 15,8–15,2 m, osanäytesarjan
yläosa oikealla

Kuva 31. Laminoituneessa sulfidisedimentissä esiintyy paikoin lähes valkoisia, selvärajaisia <1 mm paksuisia juovia.
Kuva syvyydeltä 14,8–14,4 m, osanäytesarjan yläosa oikealla.

Kuva 32. Sulfidiraidat vähentyvät 11 m:stä alkaen ja raidallisuus on häilyvää yksikön yläosassa. Kuva syvyydeltä 11,0–
10,5 m, osanäytesarjan yläosa oikealla.

Kuva 33. Yksiköstä löytyneet makrofossiilit ajoitettiin AMS-menetelmällä. Makrofossiilit syvyyksiltä 9,3 m (A) ja
16,5 m koostuvat kasvinjäänteistä. Makrofossiili 10,5 m syvyydeltä koostuu simpukankuorista (B).

A B
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Kurikka K15-Y5 (7–0,4 m). Viimeinen yksikkö on jaettu 5A ja 5B alayksiköihin
sedimentin asun, raekoon sekä suskeptibiliteetin muutoksen perusteella. Yksikön
pohjaosa (yks. KY15-Y5A, 7–3 m) on laminoitunutta sulfidiraitaista  silttiä (Kuva 34)
johon yksikön KY15-Y4 sedimentti vaihettuu. Vaaleat raidat (5Y: 4/1) ovat raekooltaan
hivenen karkeampia kuin tummat (N: 2.5/0). Erityisesti paksummat vaaleat lustot ovat
karkeampia, alakontaktiltaan teräviä ja vaihettuvat tummaan hienompirakeiseen
sedimenttiin. Raidat ovat vaihtelevan paksuisia mutta pohjan tiheästä n. 1 mm
sulfidiraitaisuudesta niiden keskipaksuus kasvaa 4,8 metriin asti raitojen ollessa
paksuimmillaan n. 10mm. Välillä 4,8–3 m sedimentti säilyy saman värisenä mutta selvää
kerrallisuutta ei ole havaittavissa (Kuva 35). Haaleita, tyypillisesti 1–3 mm paksuja
sulfidiraitoja esiintyy kuitenkin paikoitellen. Karkeamman lajitteen osuus sedimentissä
alkaa kasvaa n. 4 metrin syvyydellä (Kuva 21) ja ensimmäinen hiekkainen kerros on 3,4
m syvyydellä. Magneettinen suskeptibiliteetti on hieman matalampi kuin yksikössä
KY15-Y4 eikä syklisyys ole yhtä säännöllistä. Orgaanisen aineksen pitoisuus on niin
ikään pieni.

Kuva 34. Yksikön pohja koostuu laminoituneesta sulfidiraidallisesta sedimentistä. Erityisesti paksummat vaaleat lustot
ovat karkeampia, alakontaktiltaan teräviä ja vaihettuvat tummaan hienompirakeiseen sedimenttiin. Huomaa iso noduli
ylhäällä oikealla. Kuva syvyydeltä 7,0–6,5 m, osanäytesarjan yläosa oikealla.

Kuva 35. Sedimentti säilyy ominaisuuksiltaan samanlaisena mutta kerrallisuutta ei ole havaittavissa 4,8m syvyydeltä
alkaen. Kuva syvyydeltä 4,9–4,6 m, osanäytesarjan yläosa oikealla.

Yksikössä KY15-Y5B (3–0,5 m) magneettinen suskeptibiliteetti laskee minimiinsä,
orgaanisen aineksen pitoisuus kohoaa hetkellisesti ja raekoko kasvaa. Sedimentti
vaihettuu yksikön KY15-Y5A sulfidisedimentistä karkeaksi siltiksi, jossa esiintyy
muutamia hiekkaisia kerroksia ja osioita. Sedimentti ei ole enää selväasti laminoitunutta.
Sedimentin väri on pääsääntöisesti tummanharmaata (N: 2.5/0) ja vaalenee 1,7 metristä
lähtien (Kuva 36). Paikoin yksikössä on havaittavissa ohuita vaaleita kerroksia (2.5Y:
4/2) ja yksittäisiä sulfidiraitoja on havaittavissa 2,5–1,2 m välillä. Syvyydellä 0,95–0,70
m sedimentti on hiekkaista, paikoin kivistä ja hapettuneen raudan värjäämää (Kuva 37).
Näytteen ylin 15 senttiä on tummaa hienodetritusliejua.

Kuva 36. Sedimentti vaalenee 1,7 metristä lähtien, yksittäisiä sulfidiraitoja ja vaaleita raitoja esiintyy enää paikoin.
Kuva syvyydeltä 2–1 m, osanäytesarjan yläosa oikealla.

Kuva 37. Sedimenttisarjan yläosassa sedimentti on hiekkaista, paikoin hapettuneen raudan värjäämää ja kivistä. Ylin
15 cm sedimenttisarjasta on hienodetritusliejua. Kuva syvyydeltä 1–0,5 m, osanäytesarjan yläosa oikealla.
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5.3. Sedimentin ympäristömagneettiset ominaisuudet

Ympäristömagneettisten menetelmien mittaustulokset yksiköistä KY15-Y2, -Y3 ja –Y4
on esitetty (Kuva 38 ja Taulukko 4). Tilavuussuskeptibiliteetin (κ) arvot ovat yksikössä
KY15-Y2 keskimäärin 0,35 x 10-3 SI ja syklisiä, vaihteluvälin ollessa melko pieni (ks.
Taulukko 4). Arvot kasvavat n. kolmen metrin matkalla yksikköön KY15-Y3, jossa arvot
ovat syklisiä (amplitudi n. 0,1 x 10-3 SI), mutta niiden vaihteluväli on suurempi kuin
yksikössä KY15-Y2. Yksikön KY15-Y3 yläosassa tilavuussuskeptibiliteetin arvot
pysyvät metrin verran matalina ja hyvin tasaisina. Yksikössä KY15-Y4
tilavuussuskeptibiliteetin arvot ovat sedimenttisarjan suurimman ja vaihteluväli on
suurin. Tilavuussuskeptibiliteetti laskee yksikköön KY15-Y5A. Arvot ovat hieman
korkeampia ja vaihteluväli on suunnilleen yhtä suuri kuin yksikössä KY15-Y2, mutta
oskillaatio on harvempaa ja vaihtelevaa. Tilavuussuskeptibiliteetti laskee edelleen
yksikössä KY15-Y5B sedimenttisarjan yläosaan asti melko tasaisesti ja oskillaatio pysyy
vaihtelevana.

Erillisistä näytteistä mitatut massasuskeptibiliteetin (χ) arvot vastaavat
tilavuussuskeptibiliteettimittauksia. Massasuskeptibiliteetti, saturaatioisoterminen
remanentti magnetoituma (SIRM), luonnollisen remanentin magnetoituman koersiivisuus
(NRMMDF), rotaationaalinen remanentti magnetoituma (RRM) ja anhystereettisen
remanentin magnetoituman suskeptibiliteetti (χARM) saavat tilavuussuskeptibiliteetin
tavoin matalia vaihteluväliltään pieniä arvoja KY15-Y2 yksikössä, arvot kasvavat
yksikössä KY15-Y3 ja ovat sarjan korkeimpia yksikössä KY15-Y4 (ks. Kuva 38).
Erityisesti SIRM:n, RRM:n ja ARM:n suskeptibiliteetin arvot kasvavat toisen ja
kolmannen yksikön välillä (20,9 m ja 19,9 m) yli kertaluokkaa suuremmiksi (ks.
Taulukko 4). Massasuskeptibiliteetin, SIRM:n, RRM:n ja ARM:n suskeptibiliteetin
arvojen vaihtelu on suurinta yksikössä KY15-Y4. NRM:n MDF-arvot pysyvät
päinvastoin yksikön KY15-Y4 alaosassa hyvin tasaisina. Yksikön yläosan NRM:n
MDF:n arvot ovat yksikön alaosan arvojen suuruusluokassa, mutta maksimiarvot jäävät
pienemmiksi, tosin myös näytetiheys on pienempi.

Taajuussuskeptibiliteetti käyttäytyy eri tavoin kuin muut parametrit. Yksikön KY15-Y2
keskiosassa (Kuva 38 alimmat näytepisteet) taajuussuskeptibiliteetin arvot ovat sarjan
korkeimpia. Yksittäiset näytteet saavat myös ylemmissä yksiköissä kohonneita arvoja,
mutta suurin osa näytteistä yksiköissä KY15-Y3 ja –Y4 on negatiivia, ja muutamat jäävän
lähelle nollaa.
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Kuva 38. KY15 sedimenttisarjan litologiset yksiköt, karkean aineksen raekoko (D90) ja ympäristömagneettiset mittaustulokset. Tilavuussuskeptibiliteetti (κ) mitattu sedimenttisarjasta 10 cm resoluutiolla (musta) ja
1 cm resoluutiolla (oranssi). Osanäytteiden sijainnit ovat nähtävillä tilavuussuskeptibiliteettikäyrän vierellä (×). Massasuskeptibiliteetti (χ, 512 Hz), saturaatioisoterminen remanentti magnetoituma (SIRM, 3 T),
luonnollisen remanentin magnetoituman MDF-arvo (NRMMDF), rotationaalinen remanentti magnetoituma (RRM, 100 mT), anhystereettisen remanentin magnetoituman suskeptibiliteetti (χARM) ja
taajuussuskeptibiliteetti (χfd, 512 Hz & 8 kHz). Syvyysakseli on lyhennetty 30 metriin. SIRM, RRM ja χARM on esitetty logaritmisella asteikolla. Yksikössä KY15-Y2 on useita hiekkaisia kerroksia, joista kaksi
analysoitua (syvyydet 24,7 ja 28,7 m) on esitetty kuvassa, ks. sedimentin tarkempi kuvaus luku 5.2.

(●) →
18,5%
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Taulukko 4. Ympäristömagneettisten mittausten minimi- ja maksimiarvot yksiköittäin [min…max.].

Yksikkö 1 κ 3

10-3 SI

χ 4

10-6 m3kg-1

SIRM 5

10-3 Am2kg-1

NRMMDF
6

mT

RRM 7

10-6 Am2kg-1

χARM
 8

10-6m3kg-1

χfd
 9

%

KY15-Y5B [0,03…0,53]

KY15-Y5A [0,31…0,61]

Y4 yläosa2 [0,41…0,83] [0,81…1,38] [4,51…25,74] [23…34] [3…91] [0,98…2,78] [-1,56…3,99]

Y4 alaosa2 [0,17…0,84] [0,61…2,56] [3,76…95,48] [35…47] [11…991] [0,76…17,07] [-7,40…3,55]

KY15-Y3 [0,14…0,84] [0,85…1,09] [12,77…42,03] [42…48] [54…213] [1,58…3,86] [-0,21…2,18]

KY15-Y2 [0,18…0,50] [0,48…0,67] [1,84…3,65] [23…29] [0,6…1] [0,51…0,89] [-5,98…18,47*]

KY15-Y1 [0,34…2,26]
1 Yksiköiden syvyydet ks. Taulukko 2.
2 Yksikön KY15-Y4 yläosa (alaosa) viittaa näytteisiin syvyyksiltä 7–8m (15–16m).
3 Tilavuussuskeptibiliteetti (κ) mitattu koko sedimenttisarjasta. Suskeptibiliteetin arvot koko yksikössä KY15-Y4
vastaavat esitettyjä.
4 Massasuskeptibiliteetti (χ, 512 Hz)
5 Saturaatioisoterminen remanentti magnetoituma (SIRM, 3 T)
6 Luonnollisen remanentin magnetoituman MDF-arvo (NRMMDF)
7 Rotationaalinen remanentti magnetoituma (RRM, 100 mT)
8 Anhystereettisen remanentin magnetoituman suskeptibiliteetti (χARM)
9 Taajuussuskeptibiliteetti (χfd, 0,5 kHz & 8 kHz)
* maksimiarvo anomaalisen korkea, kyseinen arvo pois jättämällä yksikön maksimiarvo 4,64 %.

Suskeptibiliteetin lämpötilariippuvuus näytteille syvyyksiltä 27,7 m (KY15-Y2) ja 15,6
m (KY15-Y4) on esitetty (Kuva 39). Näytteen 27,7 m (KY15-Y2) suskeptibiliteetti pysyy
lähes vakiona 400 °C asti ja sen jälkeen lämmityskäyrä muodostaa näkyvän huipun 475
ja 560 °C:n välillä. Jäähdytyskäyrä nousee jyrkästi välillä 600–515 °C, minkä jälkeen
suskeptibiliteetti kasvaa hieman 335 °C:een asti.

Näytteen 15,6 m (KY15-Y4) suskeptibiliteetti kasvaa lämmityksen aikana noin 350
°C:een asti. Sen jälkeen suskeptibiliteetti pienenee loivasti välillä 350 ja 535 °C ja jyrkästi
välillä 565 ja 600 °C. Jäähdytyksen aikana suskeptibiliteetti nousee jyrkästi välillä 595–
570°C, 525–485 °C ja 325–310 °C.

Kuva 39. Termomagneettiset analyysit näytteille 27,7 m (KY15-Y2) ja 15,6 m (KY15-Y4). Suskeptibiliteettia mitattiin,
kun näyte lämmitettiin huoneenlämpötilasta 700 °C:een (oranssi) ja jäähdytettiin takaisin huoneenlämpötilaan
(sininen).
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6. TULOSTEN TARKASTELU

6.1. Kurikan sedimentaatioympäristöt

Yli 40 metrin sedimenttisarja edustaa arviolta vain hieman yli kuuden tuhannen vuoden
aikaikkunaa paikallisesta deglasiaatiosta altaan kuroutumiseen holoseenin
lämpömaksimin ajalta, indikoiden keskimäärin lähes 0,7 cm vuosittaista sedimentaatiota.
Tyypillisesti holoseenin aikaiset mariiniset ja lakustriset sedimenttisarjat ovat Itämerta
ympäröivillä alueilla alle 10 m pitkiä. Sedimentti on radiohiiliajoitettu kolmella
näytteellä, jotka kaikki sijoittuvat samaan yksikköön (KY15-Y4). Mariininen fossiili
päädyttiin kalibroimaan ilman mariinista korjausta, sillä lähialueille ei olla määritetty r-
arvoja ja mariinisella kalibraatiolla kyseisen näytteen ikä olisi tullut alla olevaa näytettä
vanhemmaksi. Työssä esiteltävää aika-syvyysmallia voidaan pitää viitteellisenä, eikä
sedimentaationopeuksien sekä aikaresoluution muutoksiin sedimenttisarjassa oteta
kantaa.
Kurikan ympäristön deglasiaatiodynamiikka kahden jäämassan lateraalisaumassa on ollut
monivaiheinen ja tavanomaisesta poikkeava (Putkinen et al. 2020). Perääntyvän
mannerjäätikön asema esti kallioperän muinaista laaksoa (Hall et al. 2021) täyttymästä
Kurikan ympäristölle tyypillisillä paksuilla karkearakeisilla jään reunavyöhykkeeseen
kerrostuneilla deglasiaatiosedimenteillä. Tämä mahdollisti poikkeuksellisen pitkän
Itämeren sedimenttien sarjan kerrostumisen kalliopainanteeseen Kurikan taajaman
itäpuolelle Kyrönjoen jokilaaksoon. Tutkimuskohteelta KY15 puuttuu alueelle
tyypillinen muutaman metrin moreenikerros (Kuva 8). Kallionpintaa pääsääntöisesti
Kurikassa verhoavan moreenin puuttuminen viittaa jään alapuolisen sulavesitoiminnan
huuhdelleen sen pois ennen allassedimentaation alkua. Aluetta halkoo Läntisen Suomen
laajin harjusysteemi, (Niemelä et al. 1993), jonka pohjoispää vapautui jäästä arvioiden
mukaan 10 500 (Stroeven et al. 2016) – 10 800 (Boulton et al. 2001) vuotta sitten.
Tutkimuskohteen sedimenttisarjan pohja (KY15-Y1) koostuu kyseisen harjun hiekoista
jatkuen korkeaenergisenä allassedimentaationa, jossa harjun distaaliosien
laminoituneessa hiekassa hiekkarakeiden välejä täyttää vesi-sedimentti suspensiosta
laskeutunut hienoaines. Sedimenttisyöttö ja sulaveden määrä on ollut todennäköisesti
deglasiaation edetessä vaihtelevaa jään reuna-aseman oskilloidessa, tehden sedimentin
laminat vaihtelevaksi. Vastaavia sedimenttejä on kuvattu Itämeren alueella
glasilakustrisiksi rytmiiteiksi (mm. Virtasalo et al. 2016). Deglasiaatio alueella on ollut
todennäköisesti hyvin nopeaa, sillä allassedimentaatiossa kerrostunut
deglasiaatiosedimentti on ohut. Vaikka yksittäiset laminat eivät osoita vuosilustoisuutta,
laminoiden pieni määrä indikoi deglasiaatiosedimentaation olleen ohi muutamassa
vuodessa. Myös arviot jään perääntymisnopeudesta tukevat hyvin nopeaa jään
loittonemista (Boulton et al. 2001).

Laminoitunutta hiekkaa leikkaa yksikön KY15-Y1 yläosassa karkea silttikerros, jonka
kerrostuminen viittaa syvempään allassedimentaatioon vaiheessa, jossa jään reuna on jo
loitontunut alueelta eikä vaikuta enää sedimentaatioon pulssimaisesti, mutta on edelleen
läsnä altaassa. Kyseinen sedimentti on saattanut kerrostua Yoldiameren viimeisissä
vaiheissa, mutta tästä ei ole suoria viitteitä. Tyypillisesti Pohjanlahden sedimenteissä
esiintyy paikallisen deglasiaation jälkeen lustoja, (Hyttinen et al. 2017), mutta niitä ei
tavata sedimenttisarjassa. Yksikön KY15-Y2 sedimenttien kuvaus vastaa pääpiirteittäin
Ancylusjärvivaiheesta kuvattuja sedimenttejä (mm. Winterhalter 1992, Andren et al.



34

2000, Harff et al. 2011). Suuret jään alta paljastuneet eroosioherkät ja edelleen karut maa-
alueet Itämeren valuma-alueella kerrostuivat sulaveden mukana altaaseen. Tekijöiden
seurauksena järvivaihe oli vähäravinteinen ja orgaaninen tuotanto oli vähäistä,
aikaansaaden sedimentteihin matalat orgaanisen aineksen pitoisuudet (Harff et al. 2011).
Ancylusjärven savissa ei kuitenkaan nähdä selviä sulfidikerroksia, poiketen muista
tutkimuksista. Sen sijaan yksikön yläpäätä kohti yleistyvä sedimentin asun ”tikkuisuus”
on luultavasti seurausta konkreetioista, jotka rikkoutuivat ja tahrasivat sedimentin
puhdistuksen aikana.

Yksikön KY15-Y3 nouseva orgaanisen aineksen määrä ja Ancylusjärven savien
vaihettuminen sulfidisedimentiksi indikoi merivaiheen alkua altaan kehityksessä.
Yksikkö voidaan yhdistää Litorinan varhaiseen kehitysvaiheeseen jolle ominaista on
vähittäin nouseva orgaanisen aineksen pitoisuus (Harff et al. 2011). Litorinatransgressio
ei erotu sedimenttisarjasta. Yksiköiden KY15-Y3 ja KY15-Y4 sulfidisedimentit
vastaavat Litorina-vaiheen sedimenttikuvauksia (Winterhalter 1992, Zillén et al. 2008,
Harff et al. 2011, Hyttinen et al. 2017). Sedimentti on pääasiallisesti yksiköissä
laminoitunutta sulfidisedimenttia, mutta ajoittain sedimentti on hyvin mustaa ja melko
homogeenista. Laminoiden puuttumisen ajatellaan usein olevan seurausta lisääntyneestä
bioturbaatiosta ja siten hapellisista pohjaolosuhteista muuten hypoksian vallitsevissa
Litorinan ympäristöissä (Zillén et al. 2008). Sedimentin vaaleat juovat voivat olla
Beggiatoa – bakteerin hapettomissa oloissa tuottamaa kasvustoa. Orgaanisen aineksen
määrän kasvu sedimentissä heijastaa lisääntynyttä orgaanista tuotantoa, mutta
tutkimuskohteen sedimenttisarjassa orgaanisen aineksen määrä pysyy
avomeriolosuhteisiin huomattavan matalana. Altaan suolapitoisuus nousi merenpinnan
tason nousun myötä (Andrén et al. 2011), aikaansaaden laajamittaista hypoksiaa Itämeren
altaassa (Zillén et al. 2008). Yksikön yläosaa kohden yleistyvät satunnaiset silttiraidat
osoittavat satunnaisia häiriöitä muuten rauhallisen merenlahden pohjalla. Silttiset
kerrokset indikoivat joko mataloituvan altaan voimistuvia rantaprosesseja tai hetkittäin
voimakkaasti lisääntynyttä klastisen aineksen syöttöä tutkimusalueelle.

Yksikön KY15-Y4 yläosassa magneettisen suskeptibiliteetin sekä orgaanisen aineksen
pitoisuuden pieneneminen, sulfidiraitaisuuden vähentyminen ja muuttuminen
kerralliseksi, jopa paikoin mahdollisesti vuosilustoiseksi yksikössä KY15-Y5A indikoi
tutkimusalueen pohjan happiolosuhteiden vaihtelun muutosta vaiheeseen, missä
yleistyneet rantaprosessit kenties yhdessä lisääntyneen makean veden syötön kanssa
kontrolloivat pohjan hypoksiaa aiempaa enemmän. Edelleen mataloituvan altaan
sedimenttejä luonnehtii sedimentin karkeutuminen indikoiden korkeaenergisempää
systeemiä jossa altaan reunoilta kulkeutuneen aineksen määrä kasvaa ja aaltotoiminta on
voimakkaampaa. Toisaalta tutkimusalueen sijainti merenlahdessa on suojannut sitä
suurilta aaltovoimilta. Laminoiden kerrallisuus voi indikoida esimerkiksi lähialueiden
kevättulvien synnyttämiä pulsseja jotka peittävät yhtäkkisesti talven aikana kerrostuneita
tummia hienoaineskerroksia, vaihettuen kevään edetessä orgaanisesta aineksesta
rikkaampaan laminaan. Sedimentaatiossa tapahtuu muutos kolmen metrin kohdalla
(KY15-Y5B), jossa suskeptibiliteetti ja orgaaninen aines laskevat minimiin, sedimentin
raekoko kasvaa ja sulfidiraidat häviävät. Karkea siltti indikoi rantaprosessien,
aaltoprosessien ja salmimaisen ympäristön virtausten nyt dominoivan
sedimentaatioympäristöä. Eroosiota sedimentissä ei kuitenkaan havaita. Sedimentissä ei
ole nähtävillä selviä rakenteita, indikoiden että materiaali on mahdollisesti useaan kertaan
uudelleen kerrostunutta. Lopullinen kuroutuminen tapahtuu noin metrin syvyydellä, kun
hiekkaisessa sedimentissä esiintyy kivisiä kerroksia jotka indikoivat mahdollisesti
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pienempien, korkeammalla sijainneiden ja siten aiemmin kuroutuneiden altaiden
purkautumista entiseen merenlahteen. Alue kuroutui muinaisen Itämeren piiristä noin
4500 vuotta sitten. Kuroutumisen jälkeen tutkimusalue muodosti matalan lammen, johon
kerrostui ohut kerros hienodetritusliejua aivan maan pinnan tuntumassa.

6.2. Ympäristömagnetismi Kurikan sedimenttisarjassa

6.2.1. Sedimentin ympäristömagneettiset ominaisuudet

Ympäristömagneettiset mittaustulokset yksiköistä KY15-Y2, -Y3 ja –Y4 ja niistä lasketut
parametrit on jaettu kolmeen ryhmään: magneettisia mineraaleja, magneettisen
mineraalin raekokoa ja määrää indikoiviin parametreihin. Mittaustulokset, lasketut
parametrit (Taulukko 5) ja niiden tulkinta on esitetty (Kuva 40). Ympäristömagneettisten
menetelmien tulosten perusteella sedimenttisarjassa on kolme toisistaan eroavaa
vyöhykettä: 1) KY15-Y2: magneettisen materiaalin määrä on vähäinen ja parametrien
arvot pysyvät tasaisina, 2) KY15-Y3: magneettisen materiaalin määrä kasvaa ja 3) KY15-
Y4: magneettisen materiaalin määrä on suurin, (ns. magneettisen vahvistumisen,
magnetic enhancement).

Taulukko 5. Ympäristömagneettisista mittaustuloksista laskettujen parametrien minimi- ja maksimiarvot yksiköittäin
[min…max].

Yksikkö 1 S-suhde 3

-

Bg 4

µT

χARM/SIRM 5

10-6m3kg-1

KY15-Y4 yläosa 2 [-0,76…-0,72] [3,95…41,15] [10,80…21,77]

KY15-Y4 alaosa 2 [-0,89…-0,62] [18,55…72,99] [9,38…20,26]

KY15-Y3 [-0,65…-0,57] [43,19…69,98] [9,08…12,37]

KY15-Y2 [-0,76…-0,68] [1,13…1,55] [24,22…27,89]
1 Yksiköiden syvyydet ks. Taulukko 2.
2 Yksikön KY15-Y4 yläosa (alaosa) viittaa näytteisiin syvyyksiltä 7–8m (15–16m).
3 -100 mT IRM:n ja 3 T SIRM:n ja suhde (S-suhde)
4 Efektiivinen gyrokenttä (Bg)

Luonnollisen remanentin magnetoituman MDF-arvot (23–48 mT) ja S-suhde indikoivat
ferrimagneettisia mineraaleja koko sedimenttisarjan pituudelta. Koko sedimenttisarjan S-
suhteiden keskiarvo on -0,72, ja yksiköiden minimi- ja maksimiarvot eroavat vain vähän
tästä (ks. Taulukko 5). Matalimmat S-suhteen arvot ovat yksikössä KY15-Y3 ja suurin
vaihteluväli on yksikön KY15-Y4 alaosassa. Yksikössä KY15-Y2 NRM:n MDF-arvot
ovat matalimmat (23–29 mT), nousten yksikössä KY15-Y3 ja yksikön KY15-Y4
alaosassa sarjan korkeimmiksi (42–48 mT). Yksikön KY15-Y4 yläosassa NRM:n MDF-
arvot laskevat ja niissä on enemmän hajontaa (23–35 mT).

Greigiitin esiintymistä tutkittiin RRM:n ja Bg:n avulla. Greigiittiä havaittiin yksiköissä
KY15-Y3 ja -Y4, mutta ei yksikössä KY15-Y2, jossa ferrimagneettinen mineraali on
magnetiitti. Korkeat RRM:n arvot seurailevat korkeita suskeptibiliteetin arvoja.
Efektiivinen gyrokenttä (Bg) käyttäytyy RRM:n tapaan mutta sen vaihteluväli on
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pienempi. Arvot ovat hyvin matalia yksikössä KY15-Y2, mutta nousevat lähes kaksi
kertaluokkaa suuremmiksi yksiköissä KY15-Y3 ja KY15-Y4 (KY15-Y4 alaosa: 49,9–
73,0 µT pl. 15,45m: 18,6 µT). Myös happamien sulfaattimaiden inkuboinnin tulokset
toistavat huomattavan eron yksiköiden –Y2 sekä –Y3 ja –Y4 välillä. Efektiivinen
gyrokenttä saa yksiköissä KY15-Y3 ja KY15-Y4 saman suuruisia arvoja kuin
aikaisemmin greigiittipitoisissa sedimenteissä (Snowball 1997). Matalat arvot yksikössä
KY15-Y2 ja yksikön KY15-Y4 yläosassa indikoivat SD-magnetiittia (Snowball 1997).

Muuhun sedimenttisarjaan nähden korkea χARM/SIRM  yksikössä KY15-Y2 ja yksikön
KY15-Y4 yläosassa indikoi magnetiitin olevan SD-kokoluokassa (Maher 1988). Sen
sijaan matalat χARM/SIRM arvot yhdessä korkeiden RRM ja Bg-arvojen kanssa yksikössä
KY15-Y3 ja yksikön KY15-Y4 alaosassa ovat tyypillisiä SD-greigiitille (Snowball
1997).

Taajuusriippuvainen suskeptibiliteetti (Xfd) indikoi, että erityisesti yksikössä KY15-Y2
sedimentissä on SD-magnetiitin lisäksi SP-magnetiittia (Xfd = ~4–4,5 %). Lisäksi yksikön
KY15-Y4 muutamissa näytteissä taajuusriippuvainen suskeptibiliteetti saa arvoja 3–4 n,
viitaten joko < 0,05 µm kokoisiin SP-rakeisiin (Dearing et al. 1996).

Termomagneettisessa analyysissä (Kuva 39) yksikön KY15-Y2 näytteen (27,7 m)
lämmityskäyrän selkeä Hopkinsonin huippu (Hopkinson’s peak) ja 575°C:een Curie-piste
ovat tyypillisiä magnetiitille ja 640°C:een Neél-piste indikoi hematiittia. Yksikön KY15-
Y4 näytteen (15,6 m) lämmityskäyrän Curie-pisteet ~400°C ja 580°C ovat tyypillisiä
greigiittille ja magnetiitille ja 625°C:een Neél-piste hematiitille. Näytteen 15,6 m
jäähdytyskäyrän kasvaneen suskeptibiliteetin perusteella näytteeseen syntyi lämmityksen
aikana magnetiittia ja magneettikiisua.
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Kuva 40. KY15 sedimenttisarjan litologiset yksiköt, karkean fraktion raekoko (D90) ja ympäristömagneettiset parametrit tulkinnan mukaan ryhmiteltynä. Magneettisten mineraalien määrä: Tilavuussuskeptibiliteetti
(κ), Massasuskeptibiliteetti (χ, 512 Hz), saturaatioisoterminen remanentti magnetoituma (SIRM, 3 T), -100 mT IRM:n ja SIRM:in suhde (S-suhde). Mineralogia: luonnollisen remanentin magnetoituman MDF –arvo
(NRMMDF), rotationaalinen remanentti magnetoituma (RRM, 100 mT), efektiivinen gyrokenttä (Bg). Raekoko: anhystereettisen remanentin magnetoituman suskeptibiliteetti (χARM), χARM:in ja SIRM:in suhde ja
taajuussuskeptibiliteetti (χfd, 512Hz & 8 kHz). SIRM, RRM, Bg ja χARM esitetty logaritmisella asteikolla. Yksikössä KY15-Y2 useita hiekkaisia kerroksia, joista analysoidut (24,7 m ja 28,7 m) esitetty kuvassa.
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6.2.2. Greigiitin alkuperä

Greigiitti voidaan tunnistaa muista ferrimagneettisista mineraaleista eri remanenteista
magnetoitumista laskettujen suhteiden avulla (Kuva 41) (Peters ja Thompson 1998).
Yksikön KY15-Y2 ja yksikön KY15Y4 yläosan näytteet sijoittuvat magnetiitille
määritetylle alueelle, vahvistaen johtopäätöstä magnetiitin esiintymisestä näissä osissa.
KY15-Y3 näytepisteet osuvat greigiitin alueelle. Sen sijaan greigiittiä sisältävät näytteet
yksiköstä KY15-Y4 eivät sijoitu Petersin ja Thompsonin (1998) määrittelemien raja-
arvojen alueelle, mutta kuitenkin greigiitin alueen läheisyyteen siten, että suurin osa
KY15-Y4 alaosan näytteistä osoittaa greigiitille tyypillisiä arvoja (Roberts et al. 2011).

Kuva 41. Suuntaa antava jako ferrimagneettisten mineraalien tunnistamiseen. Greigiittiä indikoi magnetiittia
korkeampi ARM:n koersiivisuus, joka toteutuu lähes kaikille näytepisteille yksiköistä KY15-Y3 ja -Y4. Yksikön
KY15-Y2 näytteet sijoittuvat magnetiitin alueelle  (Mukaillen: (Peters ja Thompson 1998).

Magnetotaktisten bakteerien synnyttämät greigiitti ja magnetiitti magnetosomit saavat
tyypillisesti korkeita χARM/SIRM ja χARM/χlf arvoja (Reinholdsson et al. 2013). Sen sijaan
epäorgaanisesti, kuitenkin bakteerien säätelemänä, syntynyt autigeeninen SD-greigiitti
saa matalampia χARM/SIRM arvoja, jotka ovat tyypillisiä MD-magnetiitille (Snowball
1997b).  Näytepisteet yksiköstä KY15-Y3 ja yksikön K15–Y4 alaosasta osuvat
autigeenisen greigiitin alueelle, joten greigiittin tulkitaan diageneesin yhteydessä
sedimentti-vesi-rajapinnassa joko sulfidisessa tai metaanisessa ympäristössä. Näytteet
yksiköstä K15-Y3 ja yksikön K15-Y4 yläosasta osuvat magnetiitin alueelle (Kuva 42,
vaalea sininen).
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Kuva 42. Näytepisteet suhteessa magnetotaktisten bakteerien tuottamiin magneettisiin mineraaleihin (MTB-greigiitti
ja MTB-magnetiitti), autigeeniseen greigiittiin sekä magnetiittiin Reinholdssonin et al. (2013) ja Snowballin (1994)
aineistoista.

6.3. Greigiitin synty-ympäristö

Magneettisten mineraalien kerrostumisen jälkeiseen diageneesiin liittyy joko
detritaalisten magneettisten mineraalinen muuttuminen tai uusien magneettisten
mineraalien autigeeninen kasvu (Roberts 2015). Koska muutoksia tapahtuu sekä
hapettavissa että pelkistävissä ympäristöissä, voidaan magneettisia mineraaleja käyttää
tutkittaessa sedimenttien diageneettisiä prosesseja ja ympäristöjä (Kuva 44) (Roberts et
al. 2018). Pelkistävää diageneesiä ohjaa orgaanisen aineksen hajoaminen siten, että eri
hapettimet käytetään asteittain seuraavassa järjestyksessä: happi, nitraatti,
magaanioksidit, rautaoksidit, sulfaatti ja orgaaninen aines itse (Kuva 44). Autigeenista
greigiittiä voi syntyä sulfidisessa tai metaanisessa ympäristössä (Roberts et al. 2018).
Sulfidisessa ympäristössä on havaittu syntyvän SP/SD-greigiittiä, kun taas metaanisessa
ympäristössä on havaittu syntyvät stabiilia magnetostaattisesti vahvasti vuorovaikuttavaa
SD-greigiittiä (Roberts et al. 2018). Sen lisäksi metaanisessa ympäristössä on havaittu
syntyvän autigeenista magneettikiisua (Roberts et al. 2018).
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Kuva 43. Sedimenttipatsaan diageneettiset redox-vyöhykkeet. Elektronin vastaanottajien sekä respiraatioprosessien
reaktio- ja lopputuotteiden suhteelliset tyypilliset pitoisuudet sedimentin huokosvedessä esitetty värikaavioin.
Mukaillen: Roberts et al. (2018).

Ympäristömagneettisissa analyyseissa havaittiin yksikössä KY15-Y3 ja yksikön
KY15Y4 alaosassa (SP/)SD-greigiittiä, mutta ei magneettikiisua. Greigiittikiteiden ei
havaittu vuorovaikuttavan magnetosaattisesti keskenään (Maher 1988). Sen lisäksi
termomagneettisessa analyysissa yksikön KY15-Y4 näytteen lämmityksen aikana
näytteeseen syntyi magneettikiisua todennäköisesti pyriitistä. Nämä indikoivat greigiitin
syntyneen sulfidisessa ympäristössä.

Greigiittiä on havaittu Itämeren sedimenteissä myös aikaisemmin (Sohlenius 1996,
Lepland ja Stevens 1998, Kortekaas 2007, Reinholdsson et al. 2013, Holmkvist et al.
2014). Autigeenista greigiittiä tunnistettiin Litorinameren laminoiduista sedimentistä ja
Yoldiameren murtovesivaiheen sedimentistä (Sohlenius 1996), Ancylusjärven
sedimenteistä (Lougheed et al. 2012, Reinholdsson et al. 2013) sekä Litorinameren
sapropelikerroksista (Lepland ja Stevens 1998). Kuitenkin ristiriidassa jälkimmäisen
kanssa myöhemmin Litorinameren sapropelikerroksista tunnistettiin magnetotaktisten
bakteerien synnyttämää SD-greigiittiä (Reinholdsson et al. 2013).

Itämeren syvänteiden sedimenteissä autigeenisen greigiitin synty on yhdistetty erityisesti
kerrostumisen jälkeiseen saostumiseen sulfidin diffusoituessa sedimenttipatsaan yläosista
alapuolisiin sedimentteihin (Sohlenius et al. 2001, Kortekaas 2007, Lougheed et al. 2012,
Reinholdsson et al. 2013). Itämeren syvänteissä olevissa Ancylusjärven rautapitoisissa
sedimenteissä tavattavan greigiitin muodostumiseen vaadittavan sulfidin on tulkittu
tihkuvan yllä olevista Litorinameren sedimenteistä (Reinholdsson et al. 2013, Holmkvist
et al. 2014).

Rannanläheisessä sedimentaatioympäristössä terrestrisen sedimentin akkumulaatio
mataloituvan merenlahden pohjaan on ollut todennäköisesti altaan keskiosien syvänteitä
huomattavasti suurempi. Lisäksi pohjan hypoksia on ollut Itämeren syvänteissä
holoseenin aikana pitkiä aikoja pysyvää (Zillén et al. 2008), kun taas rannikkoalueilla
matalammassa vedessä sekoittuminen on tehokkaampaa ja hypoksia on ollut useimmiten
kausittaista (Ning et al. 2016, van Helmond et al. 2017). On mahdollista, että greigiitin
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syntyä tutkimuskohteen Litorinameren sedimenteissä (KY15-Y3 ja –Y4) on ajanut
tyypillisesti kuvattu syntytapa, jossa reaktiivisen raudan pitoisuus sedimenttipatsaassa on
orgaanista ainesta suurempi. Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että greigiitin
syntytavat voivat olla jopa altaan samoissa sedimenteissä toisistaan poikkeavat, ja että
sedimentaatioympäristö vaikuttaa vahvasti greigiitin syntyyn ja sen säilymiseen
sedimentissä.

6.4. Tulkinta pohjan happiolosuhteiden vaihtelusta Litorinameren mataloituvassa

lahdessa varhaisholoseenin aikana

Sedimenttisarjan ympäristömagneettisien ominaisuuksien muutoksia tutkittiin korkean
resoluution suskeptibiliteettiaineistolla. Suskeptibiliteetin toistotarkkuutta hienosyisen
sedimentin muutoksista tutkittiin neljästä kohtaa eri sedimenttiyksiköistä vertailemalla
koko sarjan pituudelta kerätyn 10 cm resoluutioista suskeptibiliteettiaineistoa 1 cm
resoluutiolla kerättyyn aineistoon (Kuva 44). Vertailun perusteella matalamman
resoluution aineisto toistaa suskeptibiliteetin syklisyyden pääsääntöisesti hyvin tarkasti,
ja osoittaa matalamman resoluution suskeptibiliteetin käyttökelpoiseksi koko
sedimenttisarjan ominaisuuksien yksityiskohtaisessa tarkastelussa. Ainoastaan välillä
16–17 m vaihtelu on tarkemman resoluution aineiston perusteella selvästi
pienipiirteisempää (aallonpituus ~2–3 cm, amplitudi ~0,03–0,04) kuin karkeampi
aineisto indikoi. Alueellisen deglasiaation, ajoitusten ja kuroutumisen pohjalta tehty
karkea arvio sedimenttisarjan aikaresoluutiosta on n. 1,5 a/cm.

Kuva 44. Magneettisen suskeptibiliteetin toistotarkkuutta tutkittiin neljästä kohdasta vertaamalla kahden resoluution
tuloksia. Litologiset yksiköt, tilavuussuskeptibiliteetti kahdella resoluutiolla (10 cm, musta linja, 1 cm, oranssi linja) ja
ympäristömagneettiset näytesyvyydet (×) esitetty kokonaisuudessaan sedimenttisarjalle (pl. KY15-Y1) sekä kolmesta
kohtaa lähemmin (harmaat laatikot). Matalamman resoluution suskeptibiliteetti toistaa hienoresoluutioisen aineiston
syklisyyden tarkasti lukuun ottamatta väliä (15)16–17 m, jossa syklisyys on pienipiirteisempää.
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Suskeptibiliteetin ja ympäristömagneettisten parametrien vertailu osoittaa, että
suskeptibiliteettiaineisto heijastaa ympäristömagneettisten menetelmien tuloksia (Kuva
45). Yksikössä KY15-Y2 suskeptibiliteetin arvot pysyvät verrattain tasaisena ja
vaihteluväli on pieni. Sama toistuu kummankin resoluution suskeptibiliteettiarvoissa
(Kuva 44) sekä ympäristömagneettisissa tuloksissa (Kuva 45, Kuva 40). Yksikössä
KY15-Y3 suskeptibiliteetilla on kummankin resoluution aineistossa kasvava trendi, joka
toistuu myös ympäristömagneettisissa tuloksissa. Yksikössä KY15-Y4 suskeptibiliteetti
on korkeimmillaan ja sen vaihteluväli on suurin. Ympäristömagneettiset tulokset toistavat
yksikössä suskeptibiliteetin syklisyyden ja suuren vaihteluvälin (Kuva 45). Raekoko
pysyy yksiköiden KY15-Y2, -Y3 ja –Y4 välillä verrattain tasaisena, ja orgaanisen
aineksen määrän vaihtelu on pientä yksiköissä, viitaten suhteellisen vakaisiin
sedimentaatio-olosuhteisiin. Näissä yksiköissä suskeptibiliteettia voidaan käyttää
ympäristömagneettisten muuttujien rekonstruoimiseen. Verrattain stabiili
suskeptibiliteetti yksikössä KY15-Y5A indikoi, että tulkintaa voidaan jatkaa
mahdollisesti myös tähän yksikköön siinä tapahtuvasta vähittäisestä raekokomuutoksesta
huolimatta. Yksiköiden KY15-Y1 ja –Y5B selvästi erilainen litologia indikoi
suskeptibiliteetin heijastavan ensisijaisesti muutoksia sedimentin raekoossa
ympäristömagneettisten ominaisuuksien sijasta.

Suskeptibiliteetin ja ympäristömagneettisten tulosten välisen yhteyden perusteella on
perusteltua olettaa, että suskeptibiliteetin vaihtelu heijastaa paitsi greigiitin esiintymistä,
myös sen määrää (Kuva 45). Ympäristömagneettisten tulosten mukaan yksikön KY15-
Y2 magneettinen mineraaliaines on pääasiassa magnetiittia, eikä greigiittiä esiinny.
Yksiköissä KY15-Y3 ja –Y4 greigiitti on tunnistettu, ja RRM:n ja SIRM:n vaihtelut
heijastavat todennäköisimmin muutoksia greigiitin määrässä ja raekoossa. Aineiston
tulkinnassa on oletettu greigiitin esiintymisen kynnysarvoksi kyseisessä
sedimenttisarjassa yksikön KY15-Y2 suskeptibiliteetin keskiarvoa (0,35 *10-3 SI, RRM
0,78 10-3 Am2kg-1).



43

Kuva 45. Suskeptibiliteetin ja ympäristömagneettisten muuttujien vertailun perusteella suskeptibiliteetin vaihtelun
voidaan olettaa heijastavan greigiitin esiintymistä ja sen määrän tai raekoon muutoksia. Harmaa linja esittää greigiitin
esiintymiselle oletettua kynnysarvoa. Harmaat rastit merkitsevät kapeita silttiraitoja. Suskeptibiliteettikäyrään (musta
linja) yhdistetty 10 cm ja 1 cm resoluution aineistot.

Greigiitin esiintyminen indikoi hapettomia pohjaolosuhteita sedimentaation ja
diageneesin aikana. Menetelmän ja tehtyjen oletusten perusteella hypoksia on ollut
Litorinameren aikana merenlahdessa yleistä, mutta ei jatkuvaa (Kuva 45). Isomman
mittakaavan trendit hapettomuuden vaihtelussa ovat olleet perenniaalisia oletetulla
aikaresoluutiolla, mutta aineisto ei sulje pois hapettomuuden kausittaisuutta. Erityisesti
välillä 15–17 m vaihtelu on tiiviimpää, paikoin mahdollisesti vuosittaista. Hapettomuus
vaikuttaa olleen Litorinameren aikana muutamia kertoja pitempiaikaista (~400 a), jolloin
greigiitin pitoisuus nousee sedimentissä korkeimmaksi. Greigiitin määrä kuitenkin
vaihtelee jaksojen aikana, heijastaen vaihtelua pohjaolosuhteissa. Ei ole myöskään
poissuljettua, etteikö greigiitin muodostuminen saattaisi jatkua hapettomuuden lyhyiden
katkoksienkin aikana syvemmällä sedimenttipatsaan diageneesissa. Hapelliset jaksot
(kesto <5 a) ovat selvästi yleistyneet 10–13 m välillä. Ajoitustulosten ja keskimääräisen
sedimentaationopeuden perusteella jakso ajoittuu n. 6500–7000 cal BP. Kyseistä
ajanjaksoa kuvaa Itämeren korkea suolapitoisuus sekä suhteellisen merenpinnan korkea
taso  (Gustafsson ja Westman 2002), mikä on yhdistetty vallitseviin hapellisiin
olosuhteisiin (Zillén et al. 2008). Toisinaan matalampi suskeptibiliteetti sijoittuu
satunnaisten silttisten kerrosten kohdalle (harmaat rastit, Kuva 45). Karkeampi kerros
sedimentissä voi indikoida esimerkiksi merenpinnan tason nousun, lisääntyneen
virtauksen tai aaltotoiminnan seurauksena altaan reunoilta uudelleenkerrostuvaa
sedimenttiä tai lisääntynyttä klastisen aineksen pulssia mantereelta. Kummatkin
skenaariot saattavat selittää myös hypoksian hellittämistä vesipatsaan sekoittuessa.
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7. PÄÄTELMÄT

Kurikan KY15 sedimenttisarja edustaa holoseenin aikaista sedimentaatiota paikallisesta
deglasiaatiosta Itämeren kehityksen vaiheisiin ja alueen kuroutumiseen Litorinamerestä.
Poikkeuksellisen pitkän ja korkean aikaresoluution kattavan sarjan sedimentit kuvattiin
ja sedimentaation eri vaiheet tunnistettiin. Sarja jaettiin viiteen litologiseen yksikköön.
Sarjan ympäristömagneettisia ominaisuuksia tutkittiin ja magneettiset mineraalit
tunnistettiin sarjasta. Työn lopputulokset ovat:

 Sedimenttisarjan pohja koostuu deglasiaation aikana harjun distaaliosissa
kerrostuneesta laminoituneesta hiekasta (KY15-Y1). Karkean sedimentin päälle
kerrostunut harmaa miltei homogeeninen savikerros (KY15-Y2) tulkittiin
Ancylusjärven sedimentiksi. Harmaa savi vaihettuu laminoituneeseen
sulfidisedimenttiin (KY15-Y3) Litorinameren varhaisvaiheiden aikana.
Sulfidisedimentti jatkuu pääsääntöisesti hyvin tummana ja voimakkaan
sulfidiraidallisena Litorinamerivaiheessa (KY15-Y4). Laminat vaihettuvat
kerrallisiksi ja sedimentin raekoko karkeutuu altaan mataloitumisen seurauksena
(KY15-Y5A). Altaan kuroutumisen seurauksena sedimentti on viimeisessä vaiheessa
(KY15-Y5B) hiekkaista ja vaihtelevaa.

 Sedimenttisarjan yksiköissä KY15-Y3 ja –Y4 tunnistettiin autigeenista SD-
greigiittiä. Tulos poikkeaa viimeisimmästä tutkimustuloksesta, joissa Litorinameren
sapropelikerrosten greigiitti tunnistettiin magnetotaktisten bakteerien tuottamaksi.
Yksikössä KY15-Y2 magneettinen mineraaliaines tunnistettiin magnetiitiksi.

 Tutkimuskohteen KY15 sedimenttisarja eroaa muista Itämerestä tutkituista
sedimenttisarjoista erityisesti Ancylusjärven sedimenttien ympäristömagneettisilta
tuloksiltaan. Poiketen syvänteistä kerätyistä sedimenttisarjoista, ei Ancylusjärven
savista (KY15-Y2) tunnistettu greigiittiä, eikä sedimentissä nähty selviä
sulfidikerroksia.

 Ympäristömagneettiset tulokset indikoivat greigiitin alkuperäksi sulfidista
ympäristöä. Litologisten ja ympäristömagneettisten tulosten perusteella vaikuttaa,
että greigiitin syntymekanismi on erilainen, kuin Itämeressä aiemmin greigiitille
kuvattu. Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että greigiitin syntytavat voivat olla
jopa altaan samoissa sedimenteissä toisistaan poikkeavat, ja että
sedimentaatioympäristö vaikuttaa vahvasti greigiitin syntyyn ja sen säilymiseen
sedimentissä.

 Suskeptibiliteetin ja ympäristömagneettisten tulosten välisen yhteyden perusteella on
perusteltua olettaa, että suskeptibiliteetin vaihtelu heijastaa paitsi greigiitin
esiintymistä, myös sen määrää. Kurikan korkean resoluution sedimenttisarjan
suskeptibiliteettia voidaan käyttää happiolosuhteiden rekonstruointiin.

 Menetelmän ja tehtyjen oletusten perusteella hypoksia on ollut Litorinameren aikana
mataloituvassa merenlahdessa yleistä, mutta ei jatkuvaa. Isomman mittakaavan
trendit hapettomuuden vaihtelussa ovat olleet perenniaalisia oletetulla
aikaresoluutiolla, mutta aineisto ei sulje pois hapettomuuden kausittaisuutta.
Litorinameren ajalta voidaan erottaa ainakin kaksi pitempiaikaista, muutamia satoja
vuosia jatkuvaa hapetonta tai vähähappista kautta, joiden välissä vaikuttaa olevan
lyhytaikaisia hapellisia kausia.
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