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1. Johdanto

Turun yliopiston Geologian laitos teki sedimenttitutkimuksen Turun Halisten altaalla keväällä 2010.

Työn tarkoituksena oli selvittää kuinka paljon sedimenttiainesta mahdollisesti lähtee liikkeelle

keväisin jäidenlähdön aikaan Halisten altaasta. Samalla selvitettiin myös fosforin kulkeutumista

samoissa olosuhteissa.

2. Tutkimusmenetelmät

2.1. Maatutkaus

Halisten altaan pohjasedimentti tutkattiin ensimmäisen kerran 24. maaliskuuta 2010 jään pinnalta

seuraten tasaisin välein tiettyjä tutkauslinjoja. Toinen tutkaus tehtiin 11.5.2010 veneestä käsin

seuraten mahdollisimman tarkasti samoja linjoja. Tutkauksissa käytettiin Ramac GPR 230V-tutkaa,

sekä 200 MHz antennia.

Linjojen alku- ja loppukohtien koordinaatit oli tallennettu, joten GPS-paikantimella pystyttiin

suhteellisen tarkasti seuraamaan ensimmäisen tutkauksen linjoja. Myös näytteenottopisteiden

koordinaatit oli tallennettu.

Maatutkalinjoja mitattiin yhteensä 17 kpl, joista poikittaisia 16 ja yksi pitkittäinen linja koko

mitattavan alueen läpi (Kuva 1).
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Kuva 1. Halisten altaan maatutkalinjat.

2.2. Näytteenotto

Linjoilta otettiin sedimenttinäytteet siten, että näytteitä otettiin tiheämmin padon läheisyydestä ja

kauempaa yläjuoksulta vain yksi näyte linjaa kohden. Näytteitä otettiin yhteensä 18 pisteestä

(Kuva 2). Kustakin näytepisteestä nostettiin venäläisellä suokairalla sedimenttiprofiili, joka ulottui

pinnasta tiiviiseen pohjaan asti. Näytteet valokuvattiin ja niistä tehtiin sanallinen

sedimenttikuvaus. Kahden eri näytteenottokerran kuvauksia ja valokuvia verrattiin toisiinsa, joiden

perustella pyrittiin arvioimaan huuhtoutuneen löyhän pintasedimentin määrä yhdistettynä

maatutkalinjojen tarkasteluun. Kustakin profiilista otettiin talteen ylin 0-2 cm, joka pakattiin

ilmatiiviisti minigrip-pusseihin, siirrettiin kylmään ja säilöttiin kylmässä ja pimeässä fosforianalyysia

varten.
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Kuva 2. Halisten altaan näytepisteet.

2.3. Fosforianalyysi

Tutkimuksen pintasedimenttinäytteistä määritettiin vesipitoisuus, hehkutushäviö ja tehtiin

fosforianalyysi. Fosforianalyysissä mitataan fosforin kokonaismäärä sekä sen jakautuminen

erilaisiin jakeisiin. Tulokset on esitetty taulukkomuodossa liitteessä 1.

Näytteiden vesipitoisuus määritettiin Håkansonin & Janssonin (1983) menetelmän mukaan

kuivaamalla näytteitä kiertoilmauunissa +105 C lämmössä kahdentoista tunnin ajan.

Hehkutushäviö, eli orgaanisen eloperäisen aineksen määrä,  määritettiin Håkansonin & Janssonin

(1983) menetelmän mukaan hehkuttamalla kuivattuja näytteitä +550 C:ssa kahden tunnin ajan.

Fosforianalyysit tehtiin kahdella eri menetelmällä. Sedimentin kokonaisfosforipitoisuus

määritettiin käyttämällä Bengtssonin ja Enellin (1986) menetelmää, jossa väkevillä HCl– ja HNO3–

uutoilla pyrittiin pääsemään kuningasvesiuuttoa vastaavaan totaaliuuttoon. Fosforin jakautuminen

puolestaan määritettiin Hieltesin ja Lijkleman (1980) osittaisliuotusmenetelmällä, jossa eri uutoilla

pyrittiin saamaan selville eri tyyppisten fraktioiden osuus kokonaisfosforista.

Osittaisliuotusmenetelmässä käytetyt liuottimet olivat 1 M ammoniumkloridi (NH4Cl),  0,1  M
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natriumhydroksidi (NaOH) ja 0,5 M vetykloridi (HCl). Näistä ammoniumkloridiliuotuksella saadaan

esiin labiili eli löyhästi sitoutunut, useimmiten huokosveden fosfori, joka on periaatteessa suoraan

eliöstön käytettävissä. Ammoniumkloridiliuotuksella näytteistä saadaan lisäksi poistettua

karbonaatteja ja löyhästi sitoutunutta kalsiumia, jotka muuten häiritsevät NaOH-liuotusta. NaOH-

liuotuksella saadaan reaktiiviseksi pääasiassa metallioksideihin (Al, Fe, Mn) sitoutunut fosfori.

Myös muille pinnoille adsorboitunut fosfori, joka on vaihdettavissa OH-ioneihin, saadaan esiin tällä

liuotuksella, samoin kuin mahdolliset emäksiin liukenevat jakeet. HCl-liuotuksella reaktiiviseksi

saadaan apatiittifosfori, karbonaatteihin sitoutunut fosfori sekä mahdollisesti oksideista liuennut

fosfori. Kokonaisfosforin ja eri jakeiden erotuksesta saadaan lisäksi nk. residuaalifosfori, joka

edustaa vaikealiukoista, lähinnä orgaaniseen ainekseen sitoutunutta fosforia. Varsinaisena

osoitusreaktiona kummassakin menetelmässä käytettiin Murphyn ja Rileyn (1962)

molybdeenisininen-menetelmää, jolla liuoksesta pystyttiin spektrofotometrisesti osoittamaan

reaktiivisen fosforin määrä mg/l. Laimennussuhteet huomioiden näistä tuloksista voitiin laskea

alkuperäisen näytteen fosforipitoisuudet mg/l tuoretta sedimenttiä. (Håkanson & Jansson 1983).

3. Tulokset

3.1. Maatutkaus

Maatutkauslinjat, jotka tehtiin jäiltä 24.3.2010, osoittautuivat käyttökelvottomiksi sedimentin

pintaosien tarkastelua silmällä pitäen. Jää mittaushetkellä oli kerroksellista, mikä aiheutti tutka-

aallon liiallisen vaimenemisen, jotta sedimentin pintaosista olisi voinut tehdä minkäänlaisia

tulkintoja (Kuva 3)
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Kuva 3. Maatutkausprofiili (linja 5) jäiltä mitattuna 24.3.2010

Veneestä käsin (11.5.2010) tehdyt mittaukset tuottivat selvät tulokset ja tutkaprofiilit, joista

kuitenkaan ilman vertailukohtaa ei voitu tehdä minkäänlaisia päätelmiä mahdollisesti poistuneen

sedimentin määrästä (Kuva 4)

Kuva 4. Maatutkausprofiili (linja 5) veneestä käsin mitattuna 11.5.2010
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3.2. Sedimenttikuvaus

Molemmilla näytteenottokerroilla kairatuista sedimenttiprofiileista otetuista valokuvista (Liite 2)

sekä piirretyistä sedimenttiprofiileista ja sanallisista kuvauksista pystyttiin karkeasti arvioimaan

pois kulkeutuneen löyhän pintasedimentin määrä cm/näytepiste. Keskimäärin sedimenttiä lähti

liikkeelle 5,375 cm / näytepiste.  Eniten sedimenttiä lähti liikkeelle näytepisteestä 4, josta poistui

12 cm löyhää sedimenttiä. Pisteissä 6 ja 12 jo lähtötilanteessa sedimentti oli tiivistä savea, eikä

löyhää sedimenttiä ollut lainkaan – tämän vuoksi ne on jätetty tarkastelun ulkopuolelle.

Voimakkainta löyhän sedimentin pois kulkeutuminen oli patoa lähimpänä olevissa näytepisteissä,

josta yläjuoksulle mentäessä pois lähteneen sedimentin määrä selvästi väheni ollen pisteillä 15, 17

ja 18 lähes olematonta.

3.3. Fosforianalyysi

Näytepisteiden pintasedimenttien kokonaisfosforipitoisuudet on esitetty taulukossa 1.  Taulukossa

näkyvät myös vesipitoisuus- (w) ja hehkutushäviöarvot (LOI). Fosforin fraktioista tarkasteltaviksi

valittiin herkkäliikkeiset fraktiot (NH4Cl- ja Na OH-fraktio) , jotka ovat oleellisia

ravinnekuormituksen kannalta

Taulukko 1. Halisten altaan sedimenttien vesipitoisuus- (w % tuoresedimentistä) ja hehkutushäviöarvot (LOI % kuiva-

aineksesta)) sekä fosforipitoisuudet (mg/l tuoresedimenttiä)

Näytepiste W LOI NH4Cl (mg/l) NaOH (mg/l) TP (mg/l)
1 66,3 8,3 0,000 311,3 575,0
2 68,0 7,8 0,625 207,5 302,5
3 92,6 18,5 0,000 83,8 106,3
4 91,4 12,8 0,000 66,9 106,3
5 87,3 13,9 0,000 60,6 147,5
7 77,4 9,2 0,000 178,8 250,0
8 82,2 10,3 0,000 207,5 373,8

10 61,0 6,9 1,875 275,0 553,8
11 64,8 6,2 1,875 256,9 428,8
13 63,6 7,4 1,250 311,9 516,3
14 60,7 6,7 2,500 305,0 518,8
15 58,2 7,1 0,000 344,4 520,0
16 59,3 7,1 0,625 346,9 662,5
17 59,9 7,2 0,625 308,1 388,8
18 63,1 6,9 0,000 275,6 515,0
19 55,2 6,8 0,625 313,1 538,8
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4. Kevättulvan aiheuttama sedimentti- ja ravinnekuormitus Halisten patoaltaalta

Kokonaisravinnekuormituksen selvittämiseksi tuli laskea ensinnä pois huuhtoutuneen löyhän

pintasedimentin kokonaismäärä Halisten altaalla. Tätä tarkastelua rajattiin alue, jolta oletettavasti

sedimenttiä lähtee liikkeelle.  Rajauksessa käytettiin apuna tämän tutkimuksen kairaus- ja

maatutkalinjoja, sekä aiemmassa tutkimuksessa (Sihvonen ja Lindroos 2005) havaittuja ja

mitattuja sedimentin rakennetietoja. Kuvassa 5 on harmaalla viivoituksella kuvattu alue, jolta

sedimenttiä oletettavasti lähtee liikkeelle. Tämän viivoitetun alueen pinta-ala kerrottiin

keskimääräisellä kuvista ja profiileista havaitulla löyhän havaintokertojen välillä poistuneen

sedimenttikerroksen paksuudella, jolloin liikkeelle lähteneen sedimentin määräksi saatiin n.  2 274

m3.  Tarkastelu ulottuu luonnollisesti yläjuoksulle luonnollisesti vain alueelle, josta tämän

tutkimuksen puitteissa kerättiin informaatiota.

Kuva 5. Alue, jolta löyhää pintasedimenttiä oletettavasti lähtee liikkeelle.
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Kun laskettu tilavuus kerrottiin keskimääräisillä fosforipitoisuuksilla, voidaan arvioida jäiden

lähdön aikaisen Halisten patoaltaan aiheuttaman ravinnekuormituksen olevan n. 924 kg

kokonaisfosforia, josta 549 kg  herkkäliikkeistä fosforia, josta edelleen 1,4 kg suoraan leville

käyttökelpoista fosforia.

Koska tutkimustulokset perustuvat sekä poistuneen sedimenttimäärän, että analysoitujen

ravinnepitoisuuksien osalta laskennallisiin keskiarvoihin, eikä fosforianalyysejä ole tehty kuin

ylimmästä 0-2 cm sedimenttikerroksesta, voidaan laskettuja fosforimääriä pitää vain suuntaa-

antavina.
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