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TIIVISTELMÄ 
 

Yleiseurooppalaisen metsien terveydentilan seurantaohjelman yhtenä osahankkeena on met-
sämaiden maaveden laadun seuranta. Maaveden keruu metsikkökoealoilla suoritetaan kah-
della toisiaan täydentävällä menetelmällä, alipainelysimetreillä sekä vajovesilysimetreillä. 

 
Tässä työssä on pyritty kuvaamaan kyseiset menetelmät seikkaperäisesti sekä tuomaan esille 
niihin käytännössä liittyviä ongelmia. Lisäksi tavoitteena on ollut selvittää, löytyykö mene-
telmien toimivuudessa ja soveltuvuudessa eroja eri metsikkökoealojen suhteen. Ali-
painelysimetreillä tarkastelun kohteeksi on otettu ainoastaan näytteiden lukumäärät, kun taas 
vajovesilysimetrien näytteistä on lisäksi määritetty maaperän vesiflukseja. 

 
Näytteiden lukumäärien tarkastelun perusteella alipainelysimetrien todettiin soveltuvan pa-
remmin kuusikoihin kuin männiköihin. Vajovesilysimetrien soveltuvuudessa puolestaan ei 
havaittu huomattavaa eroa eri metsiköiden välillä. Maaperän vesifluksien määritys pelkäs-
tään vajovesilysimetrien keräämien näytetilavuuksien perusteella todettiin epäluotettavaksi 
menetelmäksi. Näistä ns. mitatuista vesiflukseista voitiin ainoastaan arvioida todellisten ve-
sifluksien suuntauksia. 
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ABSTRACT 
 

The monitoring of soil solution quality is one part of the Pan-European forest condition 
monitoring programme. On the monitoring plots soil solution is collected by two comple-
mentary sampling techniques. These techniques are tension lysimetry and zero-tension 
lysimetry. 

 
In this study the soil solution sampling methods are described in detail, and some problems 
related to their use in practice are also brought up. In addition, the aim of the study was to 
determine whether there were differences between the applicability of the two methods con-
cerning stand types. This was studied on the basis of the number of samples. Also the vol-
ume of the samples was studied in the case of zero-tension lysimeters in order to determine 
water fluxes.  

 
The results indicate that tension lysimeters obtain samples better from Norway spruce than 
from Scots pine plots. The samples obtained by zero-tension lysimeters showed no clear dif-
ference between the two stand types. Determination of the water fluxes down the soil profile 
on the basis of the measured volumes did not prove to be a very reliable method. 
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1 JOHDANTO 
 

Suomi on vuodesta 1985 lähtien osallistunut yleiseurooppalaiseen metsien terveydentilan 

seurantaohjelmaan, ICP–Forests-ohjelmaan (International Cooperative Programme on the 

Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests). Ohjelman tavoitteena 

on parantaa tietämystä metsien terveydentilan ja ilman epäpuhtauksien sekä muiden 

stressitekijöiden välisistä vuorovaikutussuhteista. Seurantaohjelma koostuu kahdesta toi-

siaan täydentävästä osasta: laaja-alaisesta metsien terveydentilan seurannasta (Taso I) se-

kä intensiivisestä metsäekosysteemien seurannasta (Taso II). Suomessa ICP–Forests-

ohjelmasta vastaa Metsäntutkimuslaitos. Intensiivisessä seurannassa Suomi on ollut mu-

kana vuodesta 1995 lähtien. Intensiiviseurannan koealaverkostoon kuuluu 31 metsikköä, 

joista 16:ssa suoritetaan maaveden sekä laskeuman seurantaa. /15/ 

 

Maaveden seurannan koealoilla maavettä kerätään kahdella eri tavalla – alipainelysimet-

reillä ja vajovesilysimetreillä. Kyseiset lysimetrityypit keräävät maaveden eri fraktioita. 

Täten niiden keräämät näytteet kuvaavat eri prosesseja maaperässä, ja ne täydentävät toi-

siaan. Maaveden keruun tavoitteena on saada kultakin seurantaverkoston koealalta maa-

vesinäytteitä, joista voidaan luotettavasti määrittää kyseisen koealan maaveden kemialli-

sia ominaisuuksia. Samoilla koealoilla suoritetaan myös metsiin ja metsämaahan kohdis-

tuvan laskeuman seurantaa. Maavesi- ja laskeumanäytteistä määritetään koealakohtaiset 

ionitaseet sekä vesifluksit. Seurantatulokset kootaan vuosittain ja niistä muodostetaan ai-

kasarjoja, joista voidaan seurata mm. happamuuden, ravinteisuuden sekä raskasmetallipi-

toisuuksien muutoksia. 

 

Tässä tutkintotyössä esitellään intensiiviseurannan koealoilla käytetyt maaveden keräys-

menetelmät sekä pyritään esimerkein havainnollistamaan menetelmiin liittyviä käytän-

nössä ilmeneviä ongelmia. Lisäksi tarkastellaan menetelmien toimivuutta ja soveltuvuut-

ta kahdeksalla eri koealalla vuosilta 2004-2005 kootun aineiston pohjalta. Menetelmien 

eroista johtuen alipainevesiä tarkastellaan lähinnä laboratorioanalyyseihin toimitettujen 

näytteiden lukumäärän perusteella, kun vajovesien kohdalla otetaan lisäksi tarkasteluun 

todelliset vajovesilysimetrien keräämät näytetilavuudet. Jotta koealakohtaiset vesifluksit 

saadaan määritettyä, otetaan tarkasteluun mukaan myös laskeumanäytteet. 
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2 MAAVEDEN KERÄYSMENETELMIEN KUVAUS 
 

2.1 Alipainelysimetri 
 

Toimintaperiaate ja soveltuvuus 

 

Alipainelysimetrien keräämä maavesi koostuu alaspäin suotautuvan vajoveden lisäksi 

kapillaarivoimin ja adsorptiovoimin maahiukkasten väleihin ja pintaan sitoutuneesta ve-

destä, jota kasvit voivat käyttää kuivinakin aikoina. Vakuumipumpun avulla tuotettu ali-

paine imee maaveden lysimetrin huokoisen osan läpi ja ohutta letkua pitkin lopulta lasi-

pulloon, johon vesinäyte kerätään. Alipainelysimetrin toimintaperiaate on esitetty kuvas-

sa 1. Keräyspullosta lähtevä paksumpi letku on alipaineputki, joka johtaa pumppuyksi-

kölle.  /14, s. 114/ 

 

 

 
Kuva 1 Alipainelysimetrin toimintaperiaate 

 

Koealoilla käytetty alipaine on -0,3...-0,8 bar. Sulan maan aikana keräys on jatkuvatoi-

mista, ja alipaine pyritään pitämään tasolla, joka on hieman suurempi kuin maaveden jän-

nitys. Maaveden jännityksellä tarkoitetaan veden ja ilman paine-eroa maaperässä. Aino-

astaan näytteenoton ajaksi alipaine puretaan. /12, s. 3; 14, s. 114; 1, s. 30/ 

 

Alipainelysimetrejä asennetaan aina 50 cm:n syvyyteen saakka. Niiden on kuitenkin to-

dettu soveltuvan huonosti heti humuskerroksen alle. Tavallisimmin lysimetrit asennetaan 

pystysuoraan, joten heti humuskerroksen alle asennettuna rajoituksena on ensinnäkin ly-

simetrin pituus. Jos huokoinen osa asetettaisiin esim. viiden cm:n syvyyteen, lysimetrin 
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yläosa ulottuisi maanpinnalle. Toisekseen lysimetrin huokoisen pinnan ja humuksen vä-

lille ei saada riittävää kontaktia etenkään kuivina kausina. Koealoilla alipainelysimetrit 

on asennettu kivennäismaakerroksiin 20 ja 40 cm:n syvyyksille maanpinnasta. /8; 9; 12, 

s. 2/ 

 

Alipainelysimetrien keräämän maaveden koostumuksesta saadaan tietoa kasvien ravin-

teidenotosta sekä maan puskurointi ja neutralointiprosesseista eri maakerroksissa. Teori-

assa alipainelysimetrien keräämistä näytteistä voidaan selvittää myös alueen vesiflukseja. 

Tällöin käytetään hyväksi maavedestä määritettyjä alkuainepitoisuuksia sekä vesifluksi-

malleja. /3, s. 71; 9/ 

 

Materiaalit ja kokoaminen 

 

Alipainelysimetreissä huokoisena osana voidaan käyttää joko keraamista materiaalia, 

muovia tai lasisintteriä. Intensiiviseurannan koealoilla käytetty huokoinen kuppiosa on 

keraaminen P80, jonka mitat ovat 12/20x67 mm. Malli on CeramTec-yhtiön valmistama. 

Kupin materiaali on alumiinisilikaatti, ja sen huokoskoko on noin 2 μm. Keraaminen 

kuppi on suhteellisen halpa ja täten laajassa käytössä. Sen myötä myös kupin ominaisuu-

det ovat hyvin tunnetut. Keraamisen materiaalin on todettu mm. pidättävän fosforia sekä 

joissain tapauksissa vapauttavan ioneja (Al, Si). Tutkimukset ovat antaneet viitteitä myös 

siitä, että keraaminen kuppi adsorboi raskasmetalleja (ei Pb), jos maaveden pH > 4.0 

(Grossman et al. 1990). Pitkällä aikavälillä maaperän luonnolliset prosessit voivat aiheut-

taa muutoksia lysimetrin ominaisuuksiin, esim. muuttaa huokoskokoa ja lisätä lysimetrin 

adsorptiokykyä. /14, s. 117; 8; 10/ 

 

Keraaminen osa yhdistetään tilaustyönä valmistettuihin nylonholkkeihin liimaamalla. In-

tensiivikoealan lysimetreissä liimana käytetään Araldit Standard –kaksikomponentti-

liimaa. Liima on testattu ennen käytön aloittamista laboratoriossa. Testeissä on todettu, 

että kyseisestä liimasta ei liukene yhdisteitä näytteisiin. Lysimetrejä on kuitenkin joudut-

tu vaihtamaan, koska joissain tapauksissa liimauksen on todettu ajan kuluessa irtoavan 

nylonholkista. Syynä tähän lienee keraamisen osan ja nylonholkin erilaiset reaktiot läm-

pötilanvaihteluihin. Tästä syystä onkin harkittu elastisemman liiman käyttöä. Vielä ei ole 

kuitenkaan löydetty sopivaa. /13/ 
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Lysimetristä keräyspulloon johtavan ohuen letkun materiaalina intensiiviseurannan koe-

aloilla käytetään LDPE:tä (matalatiheyksinen polyeteeni). Letkun ulkohalkaisija on 3 

mm. Aiemmin käytettiin nylonletkua (PA, polyamidi), mutta sen todettiin nostavan or-

gaanisen liuenneen hiilen, totaalitypen ja totaalirikin pitoisuuksia näytteissä. Kohonneet 

pitoisuudet johtuivat nylonletkussa pehmentimenä käytetyn bentseenisulfonamidin liuke-

nemisesta näytteeseen. Letku kiinnitetään nylonholkkiin helmiliittimen avulla. /10; 14, s. 

117/ 

 

Alipaineen vuoksi keräyspulloina käytetään lasipulloja. Näytteenottoväli on kaksi viik-

koa, joten keräyspullosta aiheutuva kontaminaatio tai aineiden adsorptio voi vääristää 

suuresti näytteen pitoisuuksia. Tästä johtuen ennen kenttäkokeelle sijoittamista pullot tu-

lisi testata laboratoriossa. Intensiiviseurannan koealoilla käytetään nykyään kirkkaita 

boorisilikaattipulloja. Aiemmin käytettiin ruskeita boorisilikaattipulloja, mutta niiden to-

dettiin laboratoriotesteissä lisäävän erityisesti näytteiden natrium-, mutta myös boori- ja 

piipitoisuuksia. Keräyspullojen muovikorkit valmistetaan tilaustyönä. Korkissa tulee olla 

kaksi reikää. Toinen reikä on ohuelle letkulle ja toinen alipaineputkelle; molemmat kiin-

nitetään korkkiin helmiliittimillä.  /14, s. 117; 8; 13/ 

 

Laadunvarmistuksen kannalta oleellista on varmistua näytteen kanssa kosketuksiin jou-

tuvien materiaalien soveltuvuudesta. Alipainelysimetrien tapauksessa näyte on kosketuk-

sissa keraamisen kuppiosan, ohuen LDPE-letkun ja lasisen keräyspullon kanssa, joiden 

kaikkien soveltuvuudesta on varmistuttu. /10/ 

 

Alipainejärjestelmä 

 

Alipainejärjestelmä koostuu pumppuyksiköstä ja alipainelinjasta. Yksinkertaistettu ali-

painejärjestelmän kaavio on esitetty kuvassa 2. Pumppuyksikkö sijoitetaan koealalla ICP-

koppiin, jossa se on suojassa niin säänvaihteluilta kuin muiltakin vahingoilta. Pumppuyk-

sikköön kuuluu vakuumipumppu sekä alipainesäiliö. Pumppu käynnistyy, kun alipaine 

laskee säädettyyn lukemaan (alapaine) ja lopettaa käymästä, kun paine saavuttaa sääde-

tyn yläpaineen. Pumpun käymiseen tarvittava virta joko tuotetaan aurinkokennojärjes-

telmällä tai otetaan suoraan sähköverkosta. Koealan sijainti huomioonottaen valitaan ta-

loudellisin vaihtoehto. /10;13/ 
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Alipainesäiliö pitää alipainetta yllä alipainelinjassa. Alipainelinjat koostuvat alipaineput-

kesta, jota haaroitetaan T-liittimien avulla. Alipainelinjat asennetaan siten, että ne kulke-

vat pitkospuiden kylkiä myöten tai tarvittaessa niiden alitse. Jotta alipaine saadaan puret-

tua linjasta keräyspullojen tyhjennyksen ajaksi, on heti alipainesäiliön jälkeen linjaan lii-

tetty kaksi venttiiliä. Venttiili 1 suljetaan näytteenoton ajaksi ja venttiilin 2 kautta pure-

taan alipaine linjasta. Venttiilin 1 sulkeminen estää alipaineen häviämisen säiliöstä. /13; 

12, s. 2/ 

 

VAKUUMI-
PUMPPU

ALI-
PAINE-
SÄILIÖ

1

2PALLO-
VENTTIILI

T-LIITIN L-LIITIN

KERÄYS-
PULLO

 
Kuva 2 Alipainejärjestelmä 

 

Eri syvyyksissä olevat lysimetrit saattavat vaatia riittävien näytemäärien keräämiseksi eri 

alipaineen. Yleisesti ottaen syvemmällä oleva lysimetri vaatii suuremman alipaineen. 

Tästä syystä 20 ja 40 cm:n syvyyksille asennetut lysimetrit kytketään omiin alipainejär-

jestelmiinsä. Tällöin 40 cm:n syvyydellä olevien lysimetrien alipainetta voidaan tarvitta-

essa lisätä, vaikuttamatta 20 cm:n syvyydestä saataviin näytemääriin. /10/ 

 

 

2.2 Vajovesilysimetri 
 

Toimintaperiaate ja soveltuvuus 

 

Vajovesilysimetri on ainoa keräysmenetelmä, jolla saadaan kerättyä vain tiettyä osaa 

maavedestä. Vajovesilysimetrit keräävät pelkästään vapaasti alaspäin suotautuvaa vajo-

vettä, kun maalajin kenttäkapasiteetti on ylittynyt. Kenttäkapasiteetilla tarkoitetaan vesi-

pitoisuutta, joka jää maalajiin, kun vedellä kyllästyneestä maasta poistuu vesi painovoi-

man vaikutuksesta. Vajovesilysimetreihin luetaan pääsääntöisesti kaksi eri tyyppiä: levy- 
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ja suppilolysimetrit. Tässä työssä keskitytään ainoastaan suppilorakenteisen lysimetrin 

tarkasteluun, josta käytetään yleisesti nimitystä vajovesilysimetri. /14, s. 114; 1, s. 31/ 

 

Vajovesilysimetrin toimintaperiaate on esitetty kuvassa 3. Vajovesilysimetrin rakenne on 

varsin yksinkertainen. Se koostuu suppilosta ja keräyspullosta, johon liitetään maanpin-

nalle johtava letku tyhjennystä varten. /14, s. 119; 13/ 

 

 
Kuva 3 Vajovesilysimetrin toimintaperiaate 

 

Vajovesilysimetrin on todettu olevan paras menetelmä kerätä maavettä heti orgaanisen 

kerroksen alapuolelta. Koealoilla ne on asennettu 5, 20 ja 40 cm:n syvyyksille maanpin-

nasta. Lysimetrien suuri koko asettaa omat rajoituksensa niiden asentamiselle kiviseen 

maaperään. Parhaiten ne soveltuvatkin asennettaviksi lajittuneisiin hiekka- ja soramaala-

jeihin. /9; 14, s. 119/ 

 

Vajovesilysimetrien keräämien näytteiden koostumuksesta saadaan tietoa ionien kulkeu-

tumisesta eri maakerroksissa. Vajoveden virratessa suhteellisen nopeasti eri maakerrosten 

läpi, ei sen ja maahiukkasten välillä synny yhtä voimakasta kontaktia kuin alipainelysi-

metrien keräämällä adsorptiovedellä. Täten vajovesilysimetrien keräämät näytteet tarjoa-

vat tietoa myös olosuhteista ennen maaperän kemiallisten prosessien esim. puskuroinnin 

vaikutusta. /14, s. 114; 3, s. 71; 9/ 
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Vajovesilysimetrien keräämistä vesimääristä voidaan lisäksi selvittää suoraan maaperän 

vesiflukseja. Tosin ns. mitatut vesifluksit ovat, riittämättömän otannan ja keräyspullon ti-

lavuuden rajoittamina, yleensä paljon todellisia vesiflukseja pienemmät. Parempia tulok-

sia saadaan käyttämällä joko kloridi- tai sulfaattitasapainomenetelmää, jota varten täytyy 

selvittää sadeveden sekä lisäksi vajoveden kloridi- tai sulfaattipitoisuudet eri syvyyksissä. 

Suomen oloissa paremmin toimivaksi menetelmäksi on todettu sulfaattipitoisuuksiin pe-

rustuva menetelmä. /7; 10/ 

 

Materiaalit ja kokoaminen 

 

Intensiiviseurannan koealoilla vajovesilysimetreissä ja sadevesikeräimissä käytetään sa-

manlaista suppilo-osaa. Suppilon materiaali on HDPE (korkeatiheyksinen polyeteeni), ja 

sen halkaisija on 20 cm. Myös suppilon pohjalle asetettava sihti on valmistettu HDPE:stä. 

Vajovesilysimetrien suppiloon laitetaan lisäksi kvartsihiekkapussi, jonka läpi vesi suotau-

tuu keräyspulloon. Kvartsihiekka esikäsitellään pesemällä se vesijohtovedellä. Tällä ta-

voin hienompi aines, joka mahdollisesti voisi kulkeutua näytteeseen, saadaan huuhdottua 

pois. Suppilo kiinnitetään keräyspulloon teippaamalla. Keräyspullona käytetään polypro-

peenipulloa, jonka tilavuus on 2 litraa. Pullon yläosaan tehdään reikä tyhjennysletkua ja 

sen suojaletkua varten. Reikä tiivistetään kumisella kalvotiivisteellä. Yleensä suojaletku 

laitetaan paikalleen juuri ennen lysimetrin asennusta ja tyhjennysletku asennuksen yhtey-

dessä viimeisenä. Molempien letkujen materiaali on nykyään LDPE.  

/9; 10/ 

 

 

2.3 Lysimetrien asennus metsämaahan 
 

Keräyssyvyydet 

 

Lysimetrejä on suositeltavaa asentaa vähintään kahteen syvyyteen, juurivyöhykkeeseen 

10 - 20 cm:n syvyyteen sekä juurivyöhykkeen alle 40 - 80 cm:n syvyyteen maanpinnasta. 

Juurivyöhykkeestä kerätyistä näytteistä voidaan seurata ravinteiden sekä haitallisten al-

kuaineiden ja yhdisteiden pitoisuuksia lähellä hienojuuria ja niihin liittyneitä mykorritso-

ja, joiden kautta puut ottavat pääasiallisesti tarvitsemansa veden ja ravinteet. Syvemmällä 

olevista kerroksista puolestaan voidaan seurata, miten maaperän eri prosessit ovat vaikut- 
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taneet maaveden kemialliseen koostumukseen. Näiden syvyyksien lisäksi suositellaan, 

että maavettä kerättäisiin myös heti humuskerroksen alapuolelta 5 cm:n syvyydeltä. /14, 

s. 120/ 

 

Samasta syvyydestä kerätyt näytteet eivät kuitenkaan ole täysin vertailukelpoisia keske-

nään. Maannoksen eri kerrosten paksuus voi vaihdella huomattavasti jo koealankin sisäl-

lä. Edes tietyn koealan samaan syvyyteen asennetut lysimetrit eivät täten välttämättä ke-

rää maavettä samasta kerroksesta. Tästä syystä maavesinäytteiden kemiallisessa koostu-

muksessa, niin koealojen sisällä kuin eri koealojen välilläkin, voi esiintyä paikallista 

vaihtelevuutta, jolla ei ole mitään tekemistä happaman laskeuman tai muiden stressiteki-

jöiden kanssa. /8/ 

 

Alipainelysimetrit keräävät lisäksi maavettä eri maatilavuuksista riippuen käytetystä ali-

paineesta ja maaperän kosteuspitoisuudesta. Esimerkiksi tietty 20 cm:n syvyyteen asen-

nettu alipainelysimetri voi kerätä maavettä 10 cm paksusta maakerroksesta kosteissa olo-

suhteissa, mutta 20 cm paksusta kerroksesta kuivana aikana suuremmalla alipaineella. 

Kun maakerros, josta maavettä kerätään, vaihtelee, ei keräyssyvyys ole tarkka. Vajo-

vesilysimetrit puolestaan keräävät näytettä ainoastaan suppilon yläpuolisista maakerrok-

sista, joten niiden keräyssyvyys on sama kuin asennussyvyys. /8; 14, s. 132/ 

 

Sijoittelu koealalle 

 

Lysimetrit asennetaan samalle alueelle tai ainakin lähelle aluetta, jossa puiden latvuskun-

toa seurataan. Lisäksi ne tulisi asentaa mahdollisimman lähelle metsikkösadantakeräimiä. 

Lysimetrit sijoitellaan yleensä järjestelmällisesti koko koealalle, kuitenkin kivet ja puut 

huomioonottaen. Lysimetreille ei ole määritelty minimietäisyyttä puusta, mutta ainakaan 

vajovesilysimetrejä ei kannata asentaa seurattavien puiden välittömään läheisyyteen nii-

den asennuksen aiheuttamien juurivaurioiden vuoksi. Lisäksi on suositeltavaa, että alu-

eella on pitkospuut, joilta ulotutaan lysimetreille. Näin saadaan minimoitua maan tiivis-

tyminen ja pohjakasvillisuuden vaurioituminen näytteenoton yhteydessä. /14, s. 119/ 

 

Puusto, pohjakasvillisuus, mikrotopografia ja maaperän ominaisuudet aiheuttavat alueel-

lista vaihtelua maaveden koostumuksessa sekä vajovesiflukseissa. Tästä syystä on otetta-

va useita toistoja joka syvyydestä, jotta saadaan riittävän edustava arvio maaveden laa-

dusta sekä vesiflukseista tietyllä koealalla. Usein vaadittu teoreettinen toistojen lukumää-
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rä on suurempi kuin maksimimäärä, joka voidaan asentaa koealalle ilman, että aiheutet-

taisiin huomattavaa häiriötä maaperän prosesseihin. Lisäksi taloudelliset näkökohdat 

huomioonottaen, toistojen lukumäärän lisäys joka keräyssyvyydessä vähentäisi aina seu-

rattavien koealueiden määrää.  

 

Käytännössä vaadittujen toistojen määrä, jotta saadaan kattava arvio ionien pitoisuuksis-

ta, on yleensä varsin korkea ja vaihtelee koealan ja määritettävän ionin mukaan. Vähim-

mäismääränä pidetään kolmea toistoa keräyssyvyyttä kohti. Lisäksi suositellaan kahden 

ylimääräisen toiston asentamista, jotta varmistettaisiin kolmen näytteen saanti joka kerä-

yskerralla. On kuitenkin huomioitava, että kolmen toiston näytteet tarjoavat ainoastaan 

tietoa maaveden laadun suuntauksesta tietyissä pisteissä koealalla eivätkä täysin edusta-

vaa arviota alueesta. /14, s. 120-121; 8/ 

 

Intensiiviseurannan koealoilla alipainelysimetrejä on asennettu kuusi toistoa molempia 

keräyssyvyyksiä kohti eli yhteensä 12 lysimetriä. Vajovesilysimetrejä on puolestaan 

asennettu kolmeen syvyyteen, joista jokaiseen tulee viisi toistoa eli yhteensä 15 lysimet-

riä. Liitteessä 1 on esitetty pohjakaavio uudesta Kivalon Koivikkoniemen koealasta, jon-

ne asennettiin lysimetrit syyskuussa 2005. 

 

Alipainelysimetrin asennus 

 

Alipainelysimetrit asennetaan 20 ja 40 cm syvyyksille. Tarvittavat kolot tehdään maahan 

rautakangella. Rautakankeen merkitään syvyydet niin, että lysimetrin keraamisen osan 

puoliväli on tarvittavalla syvyydellä (20/40 cm). Kun kolo on saatu riittävän syväksi, ase-

tetaan lysimetri kolon pohjalle. Lysimetriin kiinnitetty muoviletku ohjataan maanpinnal-

le. Jotta lysimetri saadaan varmasti oikeaan syvyyteen, työnnetään sitä tarpeen vaatiessa 

esim. puukepillä. Tämän jälkeen kolo täytetään maa-aineksella, jotta keräimen ja maan 

välille saadaan riittävä kontakti. Täyttömaan tulee olla samalta alueelta. Jos samanaikai-

sesti asennetaan vajovesilysimetrejä, niiden kaivamisessa jäljelle jäävä ylimääräinen maa 

on käyttökelpoista. Muutoin täyttömaata tulee kaivaa koealueen läheisyydestä. Kuoppa 

täytetään maa-aineksella ensin yli puolenvälin tiivistäen sitä välillä kepillä. Tämän jäl-

keen kuoppaan kaadetaan hieman vettä, jonka annetaan imeytyä. Lopuksi kuoppa täyte-

tään kokonaan maalla. Jos alueen maa-aines on karkeajakoista, voidaan sitä seuloa. Täl-

löin kuoppien täyttöön käytetään vain hienojakoisempaa ainesta, näin keräimen ja maan 

välille saadaan parempi kapillaarikontakti. /13; 14, s. 118/ 
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Koko lysimetrin asennuksen ajan tulee varoa, ettei kuoppaan putoa orgaanista ainesta 

esim. puiden lehtiä tai mitään muutakaan sinne kuulumatonta. Lysimetrin kohdalle pit-

kospuuhun merkitään lysimetrin numero, tunnus AL (alipainelysimetri) sekä asennussy-

vyys. Lysimetrin läheisyyteen kairataan kuoppa lasipulloa varten. Pullon säilyttäminen 

kuopassa suojaa näytettä valolta sekä liialliselta lämmöltä. Pullo kannattaa sijoittaa siten, 

että näytteenotto voidaan helposti suorittaa poistumatta pitkospuilta. Kuopan pohjalle 

asetetaan ritilä, joka suojaa pullon pohjaa särkymiseltä sekä lialta. Pullon seinämien suo-

jausta varten kuoppaan asetetaan myös sopiva pätkä kovaa muoviputkea. Lysimetrien 

asennus voi aiheuttaa häiriöitä maaperän prosesseihin. Tästä johtuen näytteenkeruuta ei 

aloiteta heti asennuksen jälkeen vaan esim. syksyllä asennettaessa vasta seuraavana ke-

väänä. /13; 14, s. 118,122; 10/ 

 

Vajovesilysimetrin asennus 

 

Vajovesilysimetrit asennetaan 5, 20 ja 40 cm:n syvyyksille. Ennen asennusta tarkistetaan, 

että lysimetri on asianmukaisesti koottu ja osat ehjiä. Paksummasta letkusta leikataan so-

piva pituus suojaletkuksi. Pulloon työnnettävä pää kannattaa leikata viistosti, jotta sen 

saa helpommin kalvotiivisteen läpi. Letkun tulee yltää pullon pohjalta maanpinnalle, jo-

ten letkun mitoituksessa tulee ottaa huomioon kyseisen lysimetrin asennussyvyys. /13/ 

 

Asennuskohta voidaan tarkastaa mahdollisten kivien varalta ohuen metallirassin avulla. 

Tällöin metallirassilla pistellään maahan tarvittavaan syvyyteen asti noin 1 cm:n välein 

asennuskohdan alalta. Kuopan teko aloitetaan kairaamalla maata kyseistä tarkoitusta var-

ten tehdyllä lieriöllä, jonka halkaisija on 30 cm. Kasvillisuus ja ylemmät maakerrokset 

jäävät lieriön sisään, kun se nostetaan kuopasta ylös. Useimmiten kuoppaa täytyy vielä 

kairata syvemmäksi maakairan avulla, lisäksi apuna voidaan käyttää rautakankea ja la-

piota. Tarkoituksena on saada aikaiseksi sellainen kuoppa, että asennettuna vajovesilysi-

metrin suppilon yläpuolelle jää maata 5, 20 tai 40 cm maan pinnasta mitattuna. Kuopasta 

kaivettu maa nostetaan muovin päälle tai ämpäreihin, ja eri maakerrokset pyritään pitä-

mään erillään. Vajovesilysimetri asetetaan kuopan pohjalle ja muoviletkun toinen pää oh-

jataan maanpinnalle. Tämän jälkeen lysimetrin päälle lisätään siitä puuttuvat maakerrok-

set oikeassa järjestyksessä. Lopuksi asetellaan lieriön sisällä oleva pintamaa ja kasvilli-

suus takaisin paikoilleen. Pitkospuuhun lysimetrin kohdalle merkitään lysimetrin nume-

ro, tunnus VL (vajovesilysimetri) sekä asennussyvyys. /13; 14, s. 119/  
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Suojaletkun sisään työnnetään ohuempaa letkua ja siitä leikataan sopiva pituus tyhjen-

nysletkuksi. Letkujen väliin jäävän tilan kautta ilma pääsee vapaasti pulloon, kun näytet-

tä imetään. Tyhjennysletkun tulee ulottua keräyspullon pohjaan ja maanpinnalla lähelle 

pitkospuuta, jotta se on jatkossa helppo tyhjentää. Tyhjennysletku vaihdetaan uuteen 

keskimäärin parin vuoden välein. /13; 10/ 

 

Vajovesilysimetrien asennuksen yhteydessä katkotaan suuri määrä kasvien juuria lysi-

metrin yläpuolista maakerroksista, joiden läpi kerättävä vajovesi suotautuu. Tällöin vajo-

veden kemiallinen koostumus ei kuvasta keräyspisteen normaalia tilannetta. Juuriston pa-

lautuminen kestää noin 2 - 3 vuotta. Näytteenotto aloitetaan kuitenkin usein jo seuraava-

na kesänä. Ennen näytteenoton aloitusta keräyspullo täytyy tarvittaessa aina tyhjentää. 

Tyhjennys tehdään peristalttisella pumpulla samoin kuin näytteenotto, mutta vajovettä ei 

punnita eikä lähetetä laboratorioon, vaan se heitetään pois koealan ulkopuolelle. /14, s. 

119; 12, s. 2; 10/ 

 

 

2.4 Näytteenotto 
 

Alipainelysimetri 

 

Alipainelysimetrien maavesinäytteet kerätään sulan kauden aikana 2 viikon välein. En-

nen lasipullojen irrottamista suljetaan vakuumipumppu. Alipaine päästetään letkuista 

sulkemalla ensin venttiili 1 ja sen jälkeen avataan venttiili 2 (kuva 2). /12, s. 2/ 

 

Tämän jälkeen kerätään maavettä sisältävät lasipullot numerojärjestyksessä, pullot kierre-

tään irti keräyspisteessä (kuva 4). Tyhjä lasipullo asetetaan vaa’alle ja vaaka nollataan. 

Tämän jälkeen punnitaan kaikki maavesinäytettä sisältävät pullot ja painot merkitään ly-

simetrikohtaisesti maastolomakkeeseen. Jos pullo on tyhjä, myös se kirjataan lomakkee-

seen. Liitteessä 2 on mallina Kivalo 5 -koealan maastolomake. Jokainen vähintään 30 g:n 

näyte kaadetaan yhteen tai kahteen 500 ml:n muovipulloon näytteen määrästä riippuen. 

Näytettä otetaan korkeintaan 1000 ml ja loput kaadetaan pois. Myös alle 30 g:n näytteet 

kaadetaan punnituksen jälkeen pois. Tarraetikettiin merkitään tarvittavat tiedot, ja se 

kiinnitetään pulloon. Pullot asetetaan pystyasentoon kylmälaukkuun, jossa on 2 - 3 kpl 

kylmäkalleja. /12, s. 2; 11/ 

 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 17 (32) 
Jaana Halme 
 
 

 
Kuva 4 Alipainelysimetrien näytteenkeruuta 26.9.2005 Kivalo 5 -koealalla.  
Vieressä oleva oranssi suppilo on sadevesikeräin. 

 

Lasipullot viedään takaisin samoihin keräyspisteisiin, joista ne otettiin. Pullot suljetaan 

siten, että korkkia pidetään ylösalaisin kädessä, asetetaan kuminen tiivisterengas korkkiin 

ja kierretään lasipullo korkkiin kiinni. Näin toimittaessa varmistetaan, että tiivisterengas 

tulee oikealle paikalle. Kun kaikki lasipullot on asetettu takaisin paikoilleen, suljetaan 

venttiili 2, avataan venttiili 1 ja käynnistetään vakuumipumppu. Tarkistetaan, että korkit 

on kierretty tiukasti lasipulloihin. Vuodon tunnistaa sihisevästä äänestä. Tarvittaessa tiu-

kennetaan korkkeja. Odotetaan, että vakuumipumppu pysähtyy automaattisesti, kun oi-

kea alipaine (-0,5...-0,7 bar) on saavutettu. Alipaineen osoittava mittari on pumpussa. 

Tarkistetaan, että vakuumi ei vähene liian nopeasti. Jos näin käy, se on merkki vuodosta. 

Vuoto voi korkkien lisäksi olla myös alipainelinjassa tai liitännöissä. /12, s. 2-3; 11/ 

 

Myös lasipullojen ja korkkien kuntoa seurataan. Rikkinäiset pullot ja korkit korvataan 

mahdollisimman pian uusilla. Lasipulloissa voi esiintyä etenkin lämpimänä aikana mik-

robikasvustoa. Myös tällainen pullo tulisi aina vaihtaa uuteen. Kaikki normaalista poik-

keava tulee kirjata maastolomakkeeseen etenkin, jos sillä voi olla merkitystä näytteen 

laatuun. /11; 14, s. 123/ 
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Syksyn viimeisellä keräyskerralla lasipullot kerätään korkkeineen. Lysimetriin menevä 

letku sekä alipaineputki irtoavat korkista lujasti vetämällä. Lysimetrin letku työnnetään 

halkaisijaltaan suuremman alipaineputken sisään talven ajaksi. Näytteet punnitaan ja pul-

lotetaan normaalisti ja lasipullot korkkeineen viedään pestäväksi laboratorioon. Keväällä 

lysimetristä tulevan ohuen letkun maanpäällinen osa vaihdetaan uuteen, letkut saadaan 

yhdistettyä helmiliittimellä. Alipaineputki ja letku kiinnitetään korkkiin ja happopestyt 

lasipullot asetetaan paikoilleen. /11; 10/ 

 

Vajovesilysimetri 

 

Vajovesilysimetrien vesinäytteet kerätään sulan kauden aikana 4 viikon välein. Ennen 

näytteenoton aloittamista vaaka taarataan tyhjällä 5 litran muovikanisterilla. Näyte ime-

tään kanisteriin lysimetristä maanpinnalle johtavan sisemmän letkun kautta peristalttisen 

pumpun avulla. Pumppu liitetään akulla toimivan käsiporakoneen kärkeen. Pumpun let-

kun toinen pää työnnetään lysimetrin letkun päälle ja toinen pää muovikanisteriin. Tätä 

ennen tarkistetaan pumpun oikea pyörimissuunta ja lysimetrin letku yhdistetään imupuo-

leen.  

 

Pumppu alkaa toimia, kun porakone käynnistetään. Kun pumppua käytetään, sitä täytyy 

pitää lujasti kiinni esim. pitkospuuta vasten, näin estetään pumpun pyöriminen paikal-

laan. Pumppaamista jatketaan, kunnes letkusta alkaa tulla nopeasti ilmakuplia. Tällöin 

lysimetri on lähes tyhjä. Vajovesilysimetriä ei voi kuitenkaan tyhjentää kokonaan. Tar-

kistetaan, että lysimetriin menevä letku osuu keräyspullon pohjaan – työnnetään sitä hiu-

kan halkaisijaltaan suuremman suojaletkun sisällä alaspäin. Kun lysimetri on tyhjennetty, 

punnitaan kanisteri ja merkitään vesinäytteen paino maastolomakkeeseen. Jos näytettä on 

vähemmän kuin 30 grammaa, kaadetaan se punnituksen jälkeen pois. Muussa tapaukses-

sa näyte kaadetaan yhteen tai tarvittaessa kahteen 500 ml:n muovipulloon. Näytettä ote-

taan korkeintaan 1000 ml ja loput kaadetaan pois. Tarraetikettiin merkitään tarvittavat 

tiedot ja se kiinnitetään pulloon. Kanisteri huuhdotaan vielä tislatulla vedellä ennen seu-

raavan lysimetrin tyhjennystä. Näytepullot asetetaan kylmälaukkuun, jossa on 2-3 kpl 

kylmäkalleja. /12, s. 2; 11/ 

 

Vajovesilysimetrien kuntoa on vaikea seurata, koska ne ovat tyhjennysletkua lukuun ot-

tamatta täysin maan alla. Jos letkussa tai itse näytteessä näkyy jotain normaalista poik-

keavaa, tulee se merkitä maastolomakkeeseen. Vajovesilysimetrit eivät aiheuta erikois-
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toimenpiteitä näytteenkeräyksen aloittamisessa keväällä tai lopettamisessa alkutalvesta. 

Tarvittaessa tyhjennysletkujen maanpinnalla olevat päät voidaan suojata esim. tukkimalla 

ne sopivan kokoisilla muovitapeilla. Tyhjennysletkujen kuntoa tulee seurata aina näyt-

teenoton yhteydessä ja tarpeen vaatiessa korvata ne uusilla. /11/ 

 

Näytteiden kuljetus laboratorioon 

 

Kaikki intensiiviseurannan maavedet analysoidaan Metlan Rovaniemen tutkimusasemal-

la. Maastosta näytteet kuljetetaan mahdollisimman nopeasti postiin lähetettäväksi tai suo-

raan laboratorioon (Kivalo). Suositus olisi, että näytteet saapuisivat 24 tunnin kuluessa 

näytteenotosta. Jos näytteitä ei ole mahdollista lähettää heti näytteenoton jälkeen, tulee 

ne säilöä väliaikaisesti jääkaappiin, jonka lämpötila on ≤ + 4 °C. Näytteiden säilytyksestä 

täytyy tehdä merkintä maastolomakkeeseen. Maastolomake laitetaan näytteiden mukaan 

ja tulevasta näyte-erästä ilmoitetaan etukäteen laboratorioon faksilla. /14, s. 123; 11/ 

 

 
3 TUTKIMUSAINEISTO 
 

3.1 Koealat 

65

10 11 17 16

12 13

18°E 21°E 24°E 27°E 30°E 33°E

60°N

63°N

66°N

69°N

Pääpuulaji
Kuusi
Mänty

 

Tutkintotyössä käyttämäni aineisto rajoittuu 

8 eri koealalta vuosina 2004-2005 kerättyi-

hin näytteisiin. Tarkastelun kohteena on 4 

männikköä ja 4 kuusikkoa. Koealojen sijain-

ti esitetään kuvassa 5. Kyseisillä koealoilla 

maaveden keruu on aloitettu vuosina 1995-

97. Koealojen keskeisimpiä puustotunnuksia 

on esitetty taulukossa 1 ja maaperän ominai-

suuksia taulukossa 2. Intensiiviseurannan 

koealaverkostoon on pyritty valitsemaan 

sellaisia männiköitä ja kuusikoita, jotka ovat 

mahdollisimman homogeenisia niin maape-

rältään, kasvillisuudeltaan kuin puustoltaan-

kin.  

         Kuva 5 Koealojen sijainnit 
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Puustotunnuksia vertaillessa käy hyvin ilmi ilmaston vaikutus puuntuotoskykyyn, Poh-

jois-Suomessa puut kasvavat hitaammin kuin eteläisessä Suomessa. Myös metsätyypeis-

sä näkyy maantieteellisen sijainnin vaikutus. Kuusikot vaihtelevat metsätyypeiltään Ki-

valon seinäsammal-mustikkatyypistä (HMT) kosteaan käenkaali-mustikkatyyppiin 

(OMT). Eteläisen Suomen männiköt kuuluvat kaikki puolukkatyyppiin (VT), kun Kiva-

lon männikkö puolestaan edustaa variksenmarja-mustikkatyyppiä (EMT). 

 

Taulukko 1 Koealojen keskeisimmät puustotunnukset sekä metsätyypit /3, s. 21/ 
Koeala Pääpuulaji    Metsikön 

ikä,      
v 

Keskipituus, 
aritmeettinen,   
m 

PPA*, 
kuorellinen, 
m2/ha 

Metsätyyppi 

5 Kivalo kuusi 75   9,6 21,6 Hylocomium-Myrtillus
6 Kivalo mänty 60 11,1 21,3 Empetrum-Myrtillus 
10 Juupajoki mänty 85 21,1 17,9 Vaccinium 
11 Juupajoki kuusi 85 19,8 33,2 Oxalis-Myrtillus 
12 Tammela kuusi 65 20,1 27,6 Myrtillus 
13 Tammela mänty 65 19,2 21,9 Vaccinium 
16 Punkaharju mänty 85 21,4 29,4 Vaccinium 
17 Punkaharju     kuusi 75 26,1 28,5 Oxalis-Myrtillus 

 *) Pohjapinta-ala 

 

Taulukko 2 Koealojen maaperän ominaisuuksia /6/ 

 Koeala Maannos Maalaji Hienoaines-%
(< 63 um) 

5 Kivalo Ferric podzol Hiekkamoreeni 37,0
6 Kivalo Carbic podzol Hiekka 6,5
10 Juupajoki Ferric podzol Hiekka 3,2
11 Juupajoki Dystric cambisol Hiekkamoreeni 43,5
12 Tammela Haplic podzol Hiekkamoreeni 41,6
13 Tammela Haplic podzol Hiekka 1,8
16 Punkaharju Ferric podzol Hiekka 2,8
17 Punkaharju Cambic arenosol Hiekkamoreeni 31,7

 

 

 

 

 

 

 

Kuusikoista Kivalo 5 ja Tammela 12 -koealojen sekä kaikkien männikkökoealojen 

maannostyyppi on podsoli. Podsolimaannosten eri alatyypit erotetaan toisistaan maan-

noshorisonttien perusteella. Rautapodsolilla (Ferric podzol) on punertava rikastumisker-

ros (Bs-horisontti). Humuspodsolille (Carbic podzol) on ominaista humuksen kertymi-

sestä johtuva tummanruskea rikastumiskerros (Bh-horisontti). Humus-rautapodsoli (Hap-

lic podzol) on kahden edellä mainitun maannostyypin välimuoto (Bhs-horisontti). Rauta-

podsolia tavataan yleisesti suhteellisen ilmavassa maaperässä, kun taas humuspodsoli on 

yleisempi kosteassa maassa. 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 21 (32) 
Jaana Halme 
 
 

Juupajoki 11 -kuusikon maannos on Dystric cambisol. Cambisolit ovat hienorakeisille 

maille muodostuvia maannoksia, joissa erottuu selvä multakerros (Ah-horisontti). Pun-

kaharju 17 -kuusikon maannos puolestaan on Cambic arenosol. Arenosol-maannokset 

ovat heikosti kehittyneitä karkearakeisia maannoksia. Punkaharju 17 -koealan raekoos-

tumus erottui selvästi vallitsevan raekoon osalta muista koealoista. Punkaharju 17 -

koealalla vallitseva raekokoluokka oli karkea hiekka (34,5 %), kun muilla koealoilla val-

litseva raekokoluokka oli joko hieno hiekka tai hieno hieta. Raekokojakaumasta on tau-

lukossa esitetty ainoastaan hienoainesprosentti, jolla on suurin vaikutus vedenpidätysky-

kyyn. Taulukossa ilmoitetut maalajit on määritetty raekoostumuksen kuvaajista d50-

menetelmällä rakennusteknisen luokituksen mukaisesti. Ns. d50-menetelmässä maalaji 

nimetään sen lajitteen mukaan, jonka alueella rakeisuuskäyrä leikkaa 50 %:n raemäärän. 

Koealat jakaantuvat kivennäismaan suhteen lajittumattomiin (kuusikot) ja lajittuneisiin 

(männiköt). /2, s. 14, 139; 5, s. 23-28/ 

 

 
3.2 Maavesinäytteet 
 

Koealoilla käytetään maavesinäytteiden keräämiseen pääluvussa 2 kuvattuja menetelmiä. 

Kuten jo näytteenottoa käsittelevässä luvussa 2.4 kävi ilmi, maavesinäytteitä kerätään ai-

noastaan sulankauden aikana. Keräyskauden pituus vaihtelee vuosittain koealan sijainnis-

ta ja vallitsevista sääoloista riippuen. Ilmastollisista syistä johtuen Pohjois-Suomessa 

kausi on luonnollisesti lyhyempi kuin eteläisessä Suomessa. Käsittelemäni aineisto koos-

tuu taulukossa 3 esitettyjen ajanjaksojen aikana kerätyistä näytteistä. 

 

Taulukko 3 Maaveden keräyskaudet koealoittain 

Alipainelysimetrit Vajovesilysimetrit Koeala 
2004 2005 2004 2005 

5 Kivalo 25.05. - 11.10. 16.06. - 06.10. 25.05. - 13.09. 02.06. - 03.11. 
6 Kivalo 25.05. - 11.10. 16.06. - 06.10. 25.05. - 11.10. 02.06. - 03.11. 
10 Juupajoki 17.05. - 01.11. 13.05. - 17.10. 19.04. - 01.11. 18.04. - 31.10. 
11 Juupajoki 17.05. - 01.11. 13.05. - 31.10. 19.04. - 01.11. 18.04. - 31.10. 
12 Tammela 18.05. - 19.10. 17.05. - 31.10. 20.04. - 02.11. 19.04. - 31.10. 
13 Tammela 18.05. - 02.11. 17.05. - 31.10. 20.04. - 02.11. 19.04. - 31.10. 
16 Punkaharju 15.06. - 02.11. 17.05. - 01.11. 20.04. - 02.11. 20.04. - 01.11. 
17 Punkaharju 15.06. - 02.11. 17.05. - 01.11. 20.04. - 02.11. 19.04. - 01.11. 

 

Vajovesilysimetrien keräyskausi on pidempi, muoviset keräyspullot ovat maassa jatku-

vasti ja näytteenotto on mahdollista aina, kun maa on sula. Alipainelysimetrien keräys-

pullot ovat lasia, joten näytteen jäätyessä on vaarana pullon rikkoontuminen. Liitteessä 3 
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on esimerkkinä Kivalo 5 -koealan alipaine- ja vajovesilysimetrien näytteet taulukoituna 

vuodelta 2005. Vastaavanlaiset taulukot olen laatinut myös muista käsittelemieni koealo-

jen näytteistä. Kivalon kuusikossa alipainelysimetrien keräyspullot on asennettu talven 

jäljiltä uudelleen paikoilleen 2.6., jolloin suurimmasta osasta vajovesilysimetrejä on jo 

saatu näytettä. Syksyllä alipainelysimetrien keräys on lopetettu 6.10., vaikka vajovettä on 

kerätty vielä 3.11. Alipainelysimetrien näytteet on kerätty 2 viikon ja vajovesinäytteet 4 

viikon välein, joten lukumääräisesti enemmän näytteitä on saatu alipainelysimetreillä.  

 

Jokaisen koealan näytetilavuudet on koottu suoraan maastolomakkeista (liite 2). Lomak-

keissa ilmoitetaan näytteen paino, mutta vesinäytteiden ollessa kyseessä, näytteen paino 

(g) on ekvivalentti näytteen tilavuuden (ml) kanssa. Lysimetrien keräämien maavesinäyt-

teiden tilavuuksissa esiintyi huomattavan paljon sekä ajallista että paikallista vaihtelua. 

Ajallinen vaihtelu selittyy koealan maaperän vesiolojen muutoksilla, joita aiheuttavat il-

masto- ja sääolot. Vajovesilysimetrien keräämät näytteet ovat suoraan riippuvaisia sa-

dannasta. Alipainelysimetrien näytteisiin vaikuttaa lisäksi maan kapillaari- ja adsorptio-

voimin pidättämä vesi, jonka määrä riippuu lähinnä maan raekokojakaumasta, orgaanisen 

aineksen määrästä ja maan rakenteesta /2, s. 50/. 

 

Keväisin lumien sulaessa vapaata vettä on maaperässä runsaasti, ja näytetilavuudet ovat 

suuria. Kesäkuukausina sadanta on usein vähäisempää, lisäksi haihdunta sekä kasvilli-

suuden vedenotto vähentävät maan vesipitoisuutta entisestään. Näytetilavuudet ovat pie-

nempiä ja toisinaan, etenkin vajovesilysimetrien kohdalla, näytteitä ei välttämättä saada 

lainkaan. Syksyllä sadannan lisääntyessä ja ilmojen viiletessä maan vesipitoisuus alkaa 

jälleen kohota ja näytteitä saadaan niin tilavuudellisesti kuin lukumääräisestikin run-

saammin. 

 

Koealakohtaiset erot samaan syvyyteen sijoiteltujen toistojen välillä, ns. paikallinen vaih-

telu selittyy mm. koealan topografialla (kaltevuus, pinnanmuodot), kasvillisuuden ja 

puuston jakautumisella ja peittävyydellä sekä maaperän ominaisuuksien vaihtelulla. Li-

säksi niin paikallista kuin ajallista vaihtelua tietyillä koealoilla aiheuttavat pohjaveden-

pinnan vaihtelut sekä orsiveden esiintyminen. Oleellinen seikka on myös lysimetrien 

asennuksen onnistuminen. Sitä ei kuitenkaan enää asennuksen jälkeen voida kontrolloi-

da. Alipainelysimetrien tapauksessa myös tekniset viat estävät toisinaan näytteenkeruun. 
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Näytetilavuuksien vaihtelua havainnollistetaan kuvassa 6, jossa esitetään 20 cm:n syvyy-

teen asennettujen alipainelysimetrien keräämät näytetilavuudet 6 eri näytteenottokerralla 

keräyskautta kohti vuosina 2004 ja 2005. Paikallinen vaihtelu on suurin 28.6.2004 suori-

tetussa näytteenotossa, jolloin lysimetrin nro 3 keräämä näytetilavuus on 1790 ml ja ly-

simetrin nro 6 näytetilavuus 258 ml. Ajallista vaihtelua näytetilavuudessa esiintyy vuon-

na 2004 eniten lysimetreillä nro 2 (min. 0 ml, max. 1054 ml) ja 3 (min. 755 ml, max. 

1790 ml) ja vuonna 2005 puolestaan lysimetreillä nro 1 (min. 111 ml, max. 768 ml), 3 

(min. 289 ml, max. 1140 ml) ja 5 (min. 359 ml, max. 1168 ml).  
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Kuva 6 Alipainelysimetrien (20 cm) näytetilavuuksien vaihtelu 6 eri näytteenottokerralla vuosina 
2004 ja 2005 Juupajoki 10 -koealalla. Katkoviiva osoittaa näytetilavuuksien keskiarvon. 
 

Kuvan esimerkissä näytteitä on saatu kaikista toistoista lähes joka näytteenottokerta. Ai-

noastaan lysimetri nro 2 on ollut tyhjä 20.9.2004 suoritetussa näytteenotossa. Keskiarvot 

ilmentävät hyvin koealan maaperän vesipitoisuuden vaihtelua keräyskauden aikana sekä 

eri vuosina. Vuonna 2005 vesipitoisuus on noussut elokuussa hieman epätavallisena 

ajankohtana korkealle, jota selittää keräysjakson sadanta 146 mm. Edellisenä vuonna 

vastaavan jakson sadanta oli 69 mm. Esimerkin koealalla ei esiintynyt keräyskausilla 

2004 ja 2005 teknisiä ongelmia. Myöskään pohjavedenpinnan nousua tai orsiveden esiin-

tymistä ei havaittu. 

 

Ajallisista ja paikallisista vaihteluista johtuen näytteitä ei käytännössä yleensä saada kai-

kista toistoista joka näytteenottokerta. Näytetilavuuksien ja näytteiden lukumäärän vaih-

telun lisäksi vaihtelua voi esiintyä myös siinä, mitkä lysimetrit ylipäänsä keräävät näytet-

tä. 
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Vesifluksien osalta huomionarvoinen seikka on myös se, että vajovesilysimetrien kerää-

mä näytemäärä on lysimetrin tilavuuden rajoittama. Erityisesti keväisin vajovettä voi olla 

niin runsaasti, että osasta vajovesilysimetrejä tapahtuu ylivirtausta. Tällöin lysimetrin ke-

räämä näytetilavuus ei kuvasta näytteenottopisteen todellista vajovesivirtaa.  

 

Kuvassa 7 on esitetty erään koealan kevään ensimmäisen näytteenottokerran vajo-

vesilysimetrien keräämät näytetilavuudet. Jokaisessa keräyssyvyydessä esiintyy näyteti-

lavuuksia, jotka ylittävät lysimetrin vetoisuuden (n. 2,3 l). Se merkitsee sitä, että näytettä 

otettaessa vajovettä on samanaikaisesti valunut kokoajan lisää keräyspulloon. Suurimmat 

näytetilavuudet on saatu 40 cm:n syvyydessä olevista lysimetreistä, joka mahdollisesti 

viittaa siihen, että roudan yläraja on n. 40 cm:n syvyydessä ja ylempää suotautuva vesi 

kerääntyy routakerroksen päälle. Tällöin lysimetri täyttyisi jatkuvasti uudestaan, vaikka 

se tyhjennettäisiin toistuvasti.  
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Kuva 7 Vajovesilysimetrien keräämät näytteet Tammela 12 -koealalla 20.4.2004. Katko-
viiva (2 300 ml) osoittaa yksittäisen lysimetrin vetoisuuden. 

 

 

3.3 Laskeumanäytteet 
 

Intensiiviseurannan koealoilla laskeuman keruu on ympärivuotista. Metsikkösadantake-

räimiä (halk. = 20 cm, h = 0,4 m) on asennettu kullekin koealalle 20 toistoa ja vastaavan-

laisia avoimen sadannan keräimiä koealojen läheisyyteen 3 toistoa. Talvisin laskeuman 

keruuseen käytetään lumikeräimiä (halk. = 36 cm, h = 1,8 m). Niitä asennetaan koealasta 

riippuen metsikköön 6-8 toistoa ja avoimelle puolestaan 3 toistoa. Laskeumanäytteet ke-

rätään talvi-kevätkautena 4 viikon välein ja kesä-syksykautena 2 viikon välein. Näytteet 

yhdistetään aina koealoittain ns. kokoomanäytteeksi, erikseen metsikkö ja avoin, ja pun-
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nitaan. Kokoomanäytteen paino ja keräimien lukumäärä merkitään maastolomakkeeseen. 

Laboratorioon näytettä lähetetään 1 litra. Näytetilavuuden ollessa alle litran, lähetetään 

koko näytemäärä. /11; 3, s. 64/ 

 

Koealakohtaisten vesifluksien määrittämistä varten tarvittavat sadantamäärät kokosin 

vuosien 2004 ja 2005 laskeumarekistereistä. Laskeumarekistereihin on koottu avoimen 

sadannan ja metsikkösadannan määrät keräyskerroittain. Maaveden ja laskeuman näyt-

teenotto suoritetaan sulan kauden aikana yleensä samalla kertaa, joten laskeumarekiste-

reistä oli helppo valita vastaavat keräysjaksot tarkastelun kohteeksi. Lisäksi lumen sula-

minen keväällä otettiin huomioon siten, että varsinaista vajoveden keräyskautta vastaa-

van sadannan määrään lisättiin edellisen talven aikana sataneen lumen määrä. 

 

Muutamalta koealalta puuttui jonkin keräyskerran kokoomanäyte (metsikkö tai avoin) 

kokonaan. Syynä oli joko keräimien rikkoontuminen tai ongelmat näytteenotossa. Kaikki 

puuttuvat näytemäärät olivat loppusyksystä kerättäviä sadantanäytteitä. Avoimen ja met-

sikkösadannan on todettu korreloivat varsin hyvin toisiaan, joten puuttuvat näytemäärät 

selvitettiin regressiosuoran avulla. Kuvassa 8 on esitetty Kivalo 6 -koealan avoimen ja 

metsikkösadannan korrelaatio. Regressiosuora muodostettiin vuosina 2004 ja 2005 kerä-

tyistä näytteistä. Puuttuva avoimen sadannan määrä saatiin määritettyä regressiosuoran 

avulla, kun tiedettiin vastaavan ajan metsikkösadanta. Metsikkösadannan ollessa 51 mm, 

saatiin koeala 6 tapauksessa avoimeksi sadannaksi 64 mm. 

y = 0,8555x - 3,5063
R2 = 0,9734
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Kuva 8 Avoimen ja metsikkösadannan (mm) korrelaatio koealalla 6.  
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4 TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU 
 

4.1 Maavesinäytteet 
 

Maaveden keruun onnistuminen alipainelysimetrejä käyttäen vaihtelee suuresti koealoit-

tain. Kuten oletettua, kuusikoissa näytteitä saadaan kuitenkin paremmin. Syynä tähän on 

maaperän suurempi hienoainesprosentti, männiköillä 1,8 - 6,5 % ja kuusikoilla 31,7 - 

43,5 %. Korkea hienoainesprosentti tarkoittaa, että maalajilla on myös korkea vedenpidä-

tyskyky. Kuusikot ovat siis yleisesti ottaen kosteampia kuin männiköt. Hienojakoisem-

man aineksen myötä myös maan ja keräimen välille saadaan parempi kontakti.  

 

Erityisen vähän näytteitä on saatu 6 Kivalo -koealalla, jossa näytteiden keruu on estynyt 

teknisten ongelmien vuoksi (vuodot alipainelinjassa, vikaa pumpussa tai akussa) kuudella 

eri näytteenottokerralla. Sekä 12 Tammela että 17 Punkaharju -koealoilla näytteitä on 

saatu molemmista syvyyksistä joka keräyskerta vähintään 3 toistoa. Erityisesti 12 Tam-

mela -koealalla on syytä epäillä, että pohjavesipinta on suhteellisen lähellä maanpintaa ja 

lysimetrit keräävät ainakin ajoittain joko suoraan tai kapillaarisesti nousevaa pohjavettä. 

Pohjavesipinnan läheisyyden väitettä tukee se, että kyseisellä koealalla keräyspullot ovat 

olleet varsin usealla näytteenottokerralla aivan täysiä.  

 

Vajovesilysimetrien tapauksessa vähintään kolmen saadun näytteen osuus näytteenotto-

kerroista on suurin 5 cm:n syvyydestä kerätyissä näytteissä. Seuraavaksi eniten näytteitä 

on saatu 20 cm:n syvyydestä ja vähiten 40 cm:n syvyydestä. Näytteiden vähentyminen 

syvemmälle siirryttäessä selittyy tietysti sillä, että vajovettä pidättyy ylempiin maaker-

roksiin. Ainoan selvän poikkeuksen tekee 12 Tammela -koeala, josta on saatu näytteitä 

enemmän 40 cm:n kuin 20 cm:n syvyydestä, liekö pohjavesipinta noussut ajoittain jopa 

40 cm:n tasolle ja mahdollistanut veden virtaamisen lysimetreihin. Myös 6 Kivalo -

koealalla on näytteiden keruu onnistunut hieman paremmin 40 cm:n kuin 20 cm:n sy-

vyydestä, mikä kuitenkin selittynee paikallisella vaihtelulla. Vähiten muutoksia eri kerä-

yssyvyyksien kesken on 17 Punkaharju -koealalla. Kyseisellä koealalla maaperän raeko-

kojakauma on muita koealoja karkeampi, joten vajovesi imeytyy nopeammin myös sy-

vemmälle maakerroksiin ja tästä syystä näytteitä saadaan tasaisemmin kaikista keräyssy-

vyyksistä. Alipaine- ja vajovesilysimetreillä eri syvyyksistä kerättyjen näytteiden luku-

määräjakaumia koealoittain on esitetty kuvassa 9.  
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Kuva 9 Alipaine (AL)-  ja vajovesilysimetreillä (VL) eri syvyyksistä kerättyjen näyttei-
den lukumääräjakaumat vuosien 2004-2005 näytteenottokerroista 
 

Menetelmien erot soveltuvuudessa tulevat hyvin esille verratessa näytteenkeruun onnis-

tumista kokonaisuudessaan. Alipaine- ja vajovesilysimetrien näytteiden lukumääräja-

kaumat koealoittain ilman eri keräyssyvyyksien huomioimista on esitetty kuvassa 10. 

Kaavioista nähdään, että yleisesti ottaen alipainelysimetrit toimivat paremmin kuusikois-
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sa, joissa maan kosteuspitoisuus on suurempi. Vajovesilysimetrien keräämissä näytemää-

rissä ei näy samaa kahtiajakoa. Sen sijaan näytteiden määrä on selvemmin riippuvainen 

sadannasta, mikä voidaan todeta kuvaan liitetystä koealojen metsikkösadantamääriä esit-

tävästä kaaviosta. 
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Kuva 10 Alipaine- ja vajovesilysimetreillä kerättyjen näytteiden lukumääräjakaumat sekä 
koealojen metsikkösadannat vastaavalta ajalta 
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4.2 Vesifluksit 
 

Metsikkösadannan osuus avoimesta sadannasta vaihteli kuusikoissa 60 -75 %:n välillä ja 

männiköissä 67 - 80 %:n. Vesifluksien tarkat arvot taulukoituna sekä käytetty muunnos-

kaava on esitetty liitteessä 4. Aikaisemmassa tutkimuksessa metsikkösadannan keskimää-

räiseksi osuudeksi avoimesta sadannasta on raportoitu kuusikoissa 73 % ja männiköissä 

78 % /4, s. 35/.  

 

Vajovesilysimetrien keräämien näytemäärien avulla määritetyt ns. mitatut vesifluksit eri 

syvyyksillä eivät osoita useimmilla koealoilla johdonmukaisuutta (kuva 11). Ainoastaan 

koealoilla 5, 6 ja 13 voidaan huomata vajoveden pidättymistä siirryttäessä syvemmälle 

maaperään. Poikkeamia vajoveden vähenemisestä syvemmälle mentäessä ilmenee sekä 

kuusikoissa että männiköissä.  
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Kuva 11 Koealojen keskimääräiset vuotuiset vesifluksit 
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Tammela 12 -koealan tapauksessa saadaan edelleen viitteitä siitä, että alueen pohja-

vesipinta olisi ajoittain lähempänä kuin 40 cm maanpinnasta. Vesiflukseja tarkasteltaessa 

se on ainoa koeala, jossa vajovesivirtaama 40 cm:n syvyydessä on suurempi kuin mo-

lempien ylempien maakerrosten virtaamat. Tosin vesifluksien osalta havaintoa voi osit-

tain myös selittää keväinen routaraja (kuva 7). Punkaharju 17 -koealan vajovesifluksit eri 

syvyyksillä puolestaan ovat keskenään huomattavasti tasaisemmat kuin muiden koealojen 

fluksit. Eri keräyssyvyyksien välinen tasaisuus havaittiin jo vajovesilysimetrien näyttei-

den lukumääräjakaumista (kuva 9).  

 

 

5 YHTEENVETO 
 

Saatujen tulosten myötä voidaan todeta, että alipainelysimetrit soveltuvat paremmin kuu-

sikoihin, joissa hienoaineksen osuus maaperässä on suuri. Myös männiköistä näytteitä 

saadaan kohtuullisesti, kunhan vältytään teknisiltä ongelmilta. Vajovesilysimetrien näyt-

teenkeruun tulos puolestaan on täysin riippuvainen sadannasta. Menetelmän soveltuvuu-

dessa ei havaittu huomattavaa eroa kuusikoiden ja männiköiden välillä. Ainakin yhdellä 

koealalla pohjavedenpinta on luultavasti ajoittain varsin lähellä maanpintaa, minkä vaiku-

tus on nähtävissä molempien lysimetrityyppien keräämissä näytteissä. 

 

Vesifluksien osalta saadut tulokset osoittavat, että maaperän vesifluksien määrittäminen 

vajovesilysimetrien keräämien näytteiden perusteella on varsin epäluotettavaa. Ensinnä-

kin ns. mitatut vajovesifluksit, riittämättömän otannan ja keräyspullon tilavuuden rajoit-

tamina, jäävät paljon todellisia vesiflukseja pienemmiksi. Toisekseen niissä voi esiintyä 

täysin epäjohdonmukaista vaihtelua eri syvyyksien kesken. Epäjohdonmukaisuudet selit-

tyvät puolestaan koealan sisäisellä ns. paikallisella vaihtelulla. Tietyissä tapauksissa mita-

tut vajovesifluksit voivat kuitenkin osoittaa joissain määrin todellisten vajovesifluksien 

suuntauksia. 
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Kivalo 32 -koealan pohjakaavio 
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Maastolomake 
 
 

 

 ICP-FORESTS             Lysimetrinäytteet            Kivalo ( 05 ) Kuusikko 
  Ma = ALIPAINELYSIMETRI        Näytteenottopvm.                             Näytteenottaja: 

Labra Lysimetrin Syvyys Paino / g Huom!  ( maastossa) Huom ! ( laboratoriossa)
nro. nro.     Punnitus 2kg: punnuksella maastossa   

 1 20     
 2 40     
 3 20     
 4 40     
 5 20        
 6 40     
 7 20     
 8 40     
 9 20     
 10 40     
 11 20     
  12 40       
  Mv = VAJOVESILYSIMETRI       Näytteenottopvm.                             Näytteenottaja: 

Labra Lysimetrin Syvyys Paino / g Huom!  ( maastossa) Huom ! ( laboratoriossa)
nro. nro.     Punnitus 2kg: punnuksella maastossa   

 1 5     
 2 20     
 3 40     
 4 5     
 5 20     
 6 5     
 7 40     
 8 20     
 9 5     
 10 40     
 11 20     
 12 40     
 13 5     
 14 20     
  15 40       
ML= LEVYLYSIMETRI                   Näytteenottopvm.                                 Näytteenottaja: 
Labra nro. Lysim.nro  Paino / g Huom!  ( maastossa) Huom ! ( laboratoriossa)

 1      
 2      
 3      
 4      
  5         

Lähetys jätetty postin vietäväksi: Pvm                        Klo                   Lähettäjä:   
Lähetys saapunut Rovaniemelle: Pvm                        Klo                  
Vastaanottaja:   
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Kivalo 5 -koealan alipaine- ja vajovesilysimetrien näytteet 2005 
 
 

Kivalo ( 05 ), kuusikko, alipainelysimetrit 2005 
Näytteenotto pvm 16.6. 30.6. 14.7. 28.7. 11.8. 25.8. 8.9. 22.9. 6.10. 

Lysimetrin 
nro 

Syvyys/
cm 

Maavesinäytteen paino / g 

1 20 60 9 0 57 62 0 67 91 1096 
2 40 2283 2050 1569 359 2241 2279 1966 2278 1104 
3 20 124 33 0 0 191 0 90 86 64 
4 40 1095 11 0 0 115 301 0 28 5 
5 20 397 95 57 110 207 104 143 236 222 
6 40 101 28 0 0 56 0 0 72 19 
7 20 116 52 0 116 108 0 157 112 93 
8 40 310 77 46 0 192 152 114 142 117 
9 20 41 6 0 183 42 0 0 100 29 

10 40 82 39 0 0 66 0 0 91 28 
11 20 966 39 0 57 418 190 0 308 402 
12 40 575 217 163 0 351 328 245 332 284 

 
 

Kivalo ( 05 ), kuusikko, vajovesilysimetrit 2005 
Näytteenotto pvm 2.6. 16.6. 14.7. 11.8. 8.9. 6.10. 3.11.

Lysimetrin 
nro 

Syvyys/ 
cm 

Maavesinäytteen paino / g 

1 5 1900 0 138 371 0 244 9
2 20 0 0 0 313 0 11 0
3 40 2184 0 57 0 0 14 0
4 5 2168 0 302 1726 1104 1295 115
5 20 2211 151 156 958 0 1323 12
6 5 1831 664 653 2231 1032 1477 441
7 40 479 0 0 0 0 0 0
8 20 2186 0 0 699 178 388 63
9 5 2069 501 218 0 952 512 2059

10 40 2177 61 0 0 0 0 0
11 20 1627 0 0 115 0 304 0
12 40 0 0 0 0 33 13 0
13 5 2126 325 714 2249 854 1425 215
14 20 712 67 0 0 0 0 0
15 40 0 0 0 0 0 0 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



LIITE 4 
 
 
 
 

Vesifluksit, mm 
 

 
Koeala VL 40 cm VL 20 cm VL 5 cm Metsikkö- Avoin Metsikkö 
        sadanta sadanta Avoin 
Kuusikot       
5 18 77 210 586 780 75 % 
11 58 45 181 445 605 74 % 
12 155 132 143 513 752 68 % 
17 58 77 73 362 600 60 % 
       
Männiköt       
6 52 51 103 461 612 75 % 
10 42 139 127 481 605 80 % 
13 48 48 219 499 708 70 % 
16 56 110 75 401 600 67 % 

 
 
 

Muutos millilitroista millimetreiksi, keräinten pinta-alan ollessa tiedossa, on tehty alla 

esitetyn muunnoskaavan avulla: 
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