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JOHDANTO 

Podsoloituminen, maannoksen luonnollinen happamoituminen, on hitaasti kehittyvä ilmiö. 
Podsolimaannos syntyy yleensä humidisen ilmaston alueille, missä sademäärä on 450 - 1250 
mm / vuodessa ja vuoden keskilämpötila on sademäärään nähden alhainen (Aaltonen 1939 ja 
1941; lauhiainen 1969; Petersen 1976; FitzPatrick 1980). Suomessa podsolimaannos alkoi ke
hittyä mineraalimaan pintaosaan 10000 - 9000 vuotta sitten kasvillisuuden levitessä Suomeen 
jääkauden jälkeen (vrt. Eronen 1974). Vanhimmat maannokset ovat veden koskemattomilla, 
supra-akvaattisilla alueilla. Nuorimmat maannokset ovat Pohjanlahden rannikkovyöhykkeellä, 
missä maan kohoaminen on voimakkainta. 

Kasvien hajoamistuotteena syntyvät orgaaniset hapot sekä juuri- ja mikrobitoiminta happa
moittavat maannoksen pintaosan (Boyle et al. 1973; Petersen 1976; Anderson 1988). Ne 
edistävät mineraalihiukkasiin sitoutuneiden ravinteiden ja hivenaineiden irtoamista (liukenemis
ta) kasvien käyttöön (Evans 1980; Brady 1984; Anderson 1988). Mineraalimaan pintaosasta 
liuenneet pii-, rauta-, alumiini- ja orgaaniset yhdisteet saostuvat alempiin maannoskerroksiin 
(Oe Coninck 1980; Farmer et al. 1980; Anderson et al. 1982; Rieger 1983). Maannokseen 
muodostuu kerroksia, joissa happamuus yleensä vähenee pintaosasta alaspäin siirryttäessä. 

Maan pintakerrosten happamoitumisaste riippuu mineraaliaineksen ja orgaanisen aineksen 
puskurointiominaisuuksista (puskurikapasiteetista). Myös mikrobitoiminta säätelee happamoi
tumisen voimakkuutta ja nopeutta (Alexander 1980). Tärkeimmät puskurointireaktiot ovat 
ioninvaihto ja mineraaliaineksen asteittainen rapautuminen (Voigt 1980; lohnson et al. 1981; 
Bache 1986; Wilson 1986; lacks et al. 1984). Kasvillisuuden erilaisuus ja vaihtuvuus vähentävät 
ja tasapainottavat luonnollista happamoitumista (Brady 1984; Binkley et al. 1987). 

Ulkoisten tekijöiden aiheuttama happamoitumisen voimistuminen häiritsee maannoskerros
ten välistä kemiallista tasapainoa. Hapan laskeuma lisää maan vetyionipitoisuutta sekä rikki- ja 
typpiyhdisteiden määrää. Mutta myös eräät metsänhoitotoimet voivat käynnistää epätasapainoi
sen happamoitumisen podsolimaannoksessa (Nihlgard 1971; Brady 1984; Erviö et al. 1984; 
Nykvist et al. 1985; Binkley et al. 1987; Fuller et al. 1987). 

Hapan laskeuma lisää rikki- ja typpipäästöjen aiheuttamaa happamuutta sadevedessä tai kui
valaskeumassa (pöly). Kuvassa 1 on arvioitu rikkilaskeuman määrä (mg/ m2) koko Suomen 
alueella vuosina 1982 - 83 (Y mpäristötilastot 1987). Vii meisten päästöarvioiden mukaan Itä
Lapin alueella rikkilaskeuma on määrältään lähes yhtä suuri kuin Kaakkois-Suomen alueella 
(Marttila 1988, suullinen tiedonanto). Typpilaskeuman os al ta vastaavanlaista arviota ei oIe vielä 
tehty (Marttila 1988, suullinen tiedonanto). 

Mineraalimaan happamoitumisastetta ja puskurointiominaisuuksia voidaan arvioida useiden 
tekijöiden avulla. Happamoitumisen voimistuessa happamuutta aiheuttavien tekijöiden määrä 
lisääntyy suhteessa happamuutta torjuvien (puskuroivien) tekijöiden määrään. Happamuutta 
lisää esimerkiksi vety- ja alumiini-ionien määrän kasvu kationinvaihtosidoksissa. Maa-alkali- ja 
alkalimetallien (nk. emäskationien) määrän kasvu kationinvaihtosidoksissa taas laskee maa
aineksen happamuutta (Bache 1986). 

Podsolimaannoksen happamoitumisastetta arvioidaan yleisesti kationinvaihtokapasiteetin, 
emäskylläisyysasteen ja vaihtokykyisten happamien ionien (exchange acidity) mukaan (Brady 
1984). Eri maannoskerroksista otetuista näytteistä mitataan vaihtokykyisten happamien kati
onien (AP+, H+) ja emäskationien (Ca2+, Mg2+, K+, Na+) määrät eri koeolosuhteissa (Vuorinen et 
al. 1955; Halonen et al. 1983; Nuotio et al. 1985; Oerome et al. 1986). Puskurikapasiteetti 
määritetään emäskylläisyysasteena, joka ilmoittaa emäskationien määrän kokonaiskationivaih
tokapasiteetista. Happamoitumisastetta voidaan arvioida myös tutkimalla happokuormituksen 
vaikutusta kemialliseen tasapainoon ja mineraalien rapautumiseen eri maannoskerroksissa mää
rätyissä koeolosuhteissa (Wyatt 1984; Wilson et al. 1986; Vuorinen et al. 1986; Räisänen 1987 
ja 1988). 

Tässä raportissa mineraalimaan happamoitumisaste on määritetty happokuormitusmenetel
mällä. Mineraalien rapautumista, kationien (Al, Ca, Mg, K, Na) liukoisuutta ja pH:n muutoksia 
puskurireaktioissa on mitattu nk. ANC-analysointimenetelmällä (acid neutralizing capacity), 
joka on kehitetty tätä tutkimusta varten. Analysointimenetelmä ja happamoitumiseen liittyvä 
mineraalien rapautuminen kuvataan tarkemmin julkaisussa, Räisänen (1989): Mica and clay 
mineral weathering and acidification in podzolized mineral soils. 
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Kuva I. Suomen rikkilaskeumat vuosina 1982 - 1983. Kotimaisten rikkipäästöjen ai he
uttama rikkilaskeuma (mg rikkiä / m2 vuodessa) on esitetty vuoden 1982 - 83 päästöarvion 
mukaan (ohuet viivat). Ulkomaista alkuperää oleva laskeumaosuus on arvioitu vuoden 1980 
ECE/EMEP-projektin mukaan (paksut viivat) (Y mpäristötilastot 1987). 

Fig. I. Sulphur deposition in Finland in 1982 - 1983. Sulphur deposition due to domestic 
sulphur emissions (mg sulphurl m2 a year) based on the estimated emission in 1982 - 1983 
(thin fines). The proportion of deposition from foreign sources estimated from ECEIEMEP 
projects (bold fines) (Environmental statistics 1987). 
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Tutkimuskoealat jakaantuvat Kaakkois-, Lounais-, Keski-Suomen, Kainuun ja Pohjois
Suomen alueille (kuva 2). Kaakkois- ja Lounais-Suomen tutkimuskohteet edustavat voimak
kaamman rikkikuormituksen aluetta kuin Keski-Suomen, Kainuun ja Pohjois-Suomen kohteet 
(kuva 1). Erityisalueina ovat Kuopion - Siilinjärven ja Raahen teollisuuden ja asutustaajamien 
lähialueet. Näillä alueilla selvitetään paikallisen laskeuman vaikutusta mineraalimaan happa
moitumiseen teollisuuden ja asutuksen lähiympäristössä (ydinalueet) ja tausta-alueilla. Muualla 
Suomessa olevat tutkimuskohteet edustavat tausta-alueita suhteessa kotimaiseen ja ulkomaiseen 
happamaan laskeumaan (esim. rikkilaskeuma, kuva 1). Ne ovat samalla mainittujen erityisalu
eiden vertailualueita. 

Suurin osa koealoista sijaitsee Metsäntutkimuslaitoksen ILME-projektin, Kuopion yliopiston 
ekologisen ympäristöhygienian laitoksen tai Geologian tutkimuskeskuksen maaperäosaston tut
kimusryhmien yhteistyökohteissa. Yhteistyö liittyy näytteenottokohteiden valintaan ja tulosten 
vertailuun. Tässä tutkimuksessa koealan valintaan on ensisijaisesti vaikuttanut maalajityyppi, 
metsäkasvillisuustyyppi ja happaman laskeuman arvioitu määrä kohteessa. Näytteiden otto ja 
analysointi on tehty vuosien 1985 - 87 aikana. 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää luonnollisen happamoitumisen voimakkuus eri maa
lajityyppiä edustavilla koealoilla sekä happaman laskeuman aiheuttama happamoitumisen muu
tos ja kasvu. Voimakkaan rikkilaskeuman vaikutusta mineraalimaan happamoitumiseen sei vi te
tään tarkemmin tihennetyssä koealaverkostossa Kuopion teollisuusalueen lähiympäristössä. 
Typpilaskeuman vaikutusta happamoitumiseen tutkitaan Siilinjärven teollisuuden vaikutus
alueella, missä osa laskeumasta on typpi- ja fosforilannoitetta. Metsänhoitotoimenpiteiden vai
kutusta podsolin happamoitumiseen selvitetään aurausalueilla Pohjois-Suomessa . 
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Fig. 2. Location 0/ research targers and the number 0/ 
sampfe stations in them (in brackets). 



8 

TUTKIMUSMENETELMÄ T 

Näytteenottomenetelmät 

Koeala on joko ympyränmuotoinen, halkaisijaltaan noin 15 m tai neliönmuotoinen, pinta
alaltaan 50 x 50 m2• Kullakin tutkimusalueella koealan maalajit on luokiteltu kuuteen 
maalajiryhmään (taulukko 1), jotta tuloksia voidaan vertailla samassa maalajiluokassa ja 
maalajiluokkien välillä eri tutkimusalueilla. Ryhmittelyn avulla voidaan selvittää esim. hienoai
neksen « 0,06 mm -fraktion) määrän ja mineralogisen koostumusjakauman vaikutusta eri 
maalajien puskurointiominaisuuksiin (vrt. Perttunen 1977; Melkerud 1983). Maalaji on määri
tetty yleensä pohjamaakerroksesta, mutta myös pintakerroksista, mikäli mineraalimaan pintaosa 
poikkeaa maalajityypiltään pohjamaasta. Tulosten vertailussa on otettu huomioon myös 
metsätyyppi (taulukko 2), valtapuulajit, ympäristön kosteusolot ja topografia sekä maannoksen 
ikä. 

Näytteenottopisteitä on koealan koosta ja maalajin vaihtelusta riippuen kullakin koealalla 
1 - 4. Jos koeala sijaitsee rinnealueella, näytteitä on otettu mäen lakialueelta tai keskirinteeltä ja 
alarinteen tasaiselta alueelta ravinteiden valunta- ja huuhtoutumiserojen selvittämiseksi. Näyt
teenottopisteistä on kuvattu maannosprofiili ja sen erityispiirteet (kuva 3). Huuhtoutumiskerrok
sen (A) ja rikastumiskerroksen (B) yhteisestä sekatyypistä on käytetty nimitystä A+B-kerros, 
missä ainesten huuhtoutuminen on vähäistä. Nimitystä B+C-kerros on käytetty huuhtoutumis
kerroksen tai varsinaisen rikastumiskerroksen alapuolella esiintyvästä heikosti muuttuneesta 
osasta ennen varsinaista pohjamaakerrosta. Ensin mainitussa tapauksessa varsinaista rikastumis
kerrosta ei esiinny. 

Mineraalimaanäytteet on otettu lapiolla kaivetusta kuopasta koko kerrosta edustavana nk. 
uranäytteenä kaikista maannoskerroksista (2 - 5 kpl), jotka on voitu erottaa värisävyjen 
perusteella (kuva 3). Vertailevana näytteenottomenetelmänä testattiin myös vakiomittaista 
näytteenottoa 5 cm:n ja 10 cm:n välein kerrosrajoista riippumatta (katkoviivalla merkitty, kuva 
4). Vakiomittaisesti otetuissa näytteissä tai koko profiilia edustavassa näytteessä A- ja B
kerrosten kemialliset ja mineralogiset ominaisuudet "tasoittuvat" (kuvat 4a ja b). Jälkimmäistä 
menetelmää käytettiin va in silloin, kun kerrosrajat eivät erottuneet (heikosti podsoloituneissa 
savespitoisissa maissa) (kuva 4c). 

Taulukko 1. Maalajiluokat (vrt. Haavisto 1983). 
Table 1. Soil classes (cf HaavislO 1983). 

moreenimaat 
tills 

1. soramoreeni, SrMr 
gravelly lill 
kivinen soramoreeni, kiSrMr 
slony gravelly lill 

2. hiekkamoreeni, HkMr 
sandy lill 
kivinen hiekkamoreeni, kiHkMr 
slony sandy lill 
silttinen hiekkamoreeni, siHkMr 
SÜly sandy li!! 

3. siIttimoreeni, SiMr 
silty till 
hiekkainen silttimoreeni, hkSiMr 
sandy silly lill 
savinen silttimoreeni, saSiMr 
clayey silty lill 
sa vimoreeni,SaMr 
clayey lill 
silttinen savimoreeni, siSaMr 
silty clayey lill 

hiekka - soramaat 
sandy - gravelly soüs 

4. sora, Sr 
gravel 
hiekkainen sora, hkSr 
sandy gravel 
kivinen sora, kiSr 
slony gravel 

5. hiekka, Hk 
sand 
silttinen hiekka, siHk 
SÜlY sand 

siltti - savimaat 
sÜly - clayey soils 

6. siltti, Si 
sill 
hiekkainen siltti, hkSi 
sandy sill 
savinen siltti, saSi 
clayey sill 
savi, Sa 
clay 
silttinen savi, siSa 
silty clay 
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Taulukko 2. Metsätyypit (Cajander 1909; Lehto 1969). 
Table 2. Forest site types (Cajander 1919; Lehto 1969). 

- lehtomaiset kankaat: 
grovelike heath Jorests 
OMT, käenkaali-mustikka 

Oxalis-Myrtillus 
GMT, kurjenpolvi-mustikka 

Geranium-Myrtillus 
(Pohjois-Suomi) 
(northern Finland) 

- tuoreet kankaat: 
moist heath Jorests 
MT, mustikka 

Myrtillus 
VMT, puolukka-mustikka 

Vaecinium-Myrtillus 
HMT, seinäsammal-mustikka 

Hyloeomium-Myrtillus 
(Pohjois-Suomi) 
(northern Finland) 

MAANNOSPROFIILI 

Karike- ja humuskerros~ A. ~ __ ~ _ ~ , 
Huuhtoutumiskerros A -

Rikastumiskerros B rr>--..--r'7">~ 
rauta -, alumiini- ja humus
yhdisteiden rikastuminen 

Muuttumaton pohjamaa - - C 

Osittain vedellä 
kyllästynyt vyöhyke _ _ _ 

P 0 h j ave den p i nt a ---- - f---+l..ll.l..l..l-.l.l.L.l.l.L++J..J.J.,LJ-ll-Ll,j 

Dm 

1 m 

- kuivahkot kankaat: 
semidry heath Jorests 
VT, puolukka 

Vaecinium 
EVT, variksenmarja-puolukka 

Empetrum- Vaecinium 
EMT, variksenmarja-mustikka 

Empetrum-Myrtillus 
(Pohjois-Suomi) 
(northern Finland) 

- kuivat kankaat: 
dry heath Jorests 
CT, kanerva 

Calluna 
ECT, variksenmarja-kanerva 

Empetrum-Calluna 

- karukkokankaat: 
oligotrophie heath Jorests 
CIT, jäkälä 

Cladina 

Kuva 3. Poikkileikkaus podsoliprofiilista (vrt . 
Petersen 1976; Fitz-Patrick 1980). Huuhtoutu
miskierroksen (A) ja rikastumiskerroksen (B) 
välillä voi olla vaihettumisvyöhyke, A+B -ker
ros, varsinaiseen rikastumiskerrokseen . Heikos
ti podsoloituneissa maissa ei esiinny rikastumis
kerrosta (B), vaan A -kerroksen alapuolella on 
B+C -kerros tai C -kerros (ks. teksti). 

Fig. 3. Gross-section of a podzol profile (cf 
Petersen, 1976; Fitz-Patrick, 1980). Th ere may 
be a transition zone (A +B layes) to the illuvial 
horizon proper between the leached horizon (A ) 
and the enrichment horizon (B). Weakly podzo
lizated soUs da not exhibit the illuvial horizon B). 
1nstead , the A horizon is underlain by the transi
tione zone (B+C) 01' by the C horizon (see text). 
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Kuva 4. Eri näytteenottosyvyyden vaikutus pH (0,025 M NH4N03)-arvoihin ja herkkäliukoisen alumiinin määrään 
podsolimaannoksessa . A- ja B- kerrokset, joista näytteet on otettu (yhtenäinen viiva), ovat selvästi erotettavissa kuvien 
4a ja b podsoliprofiileista. Katkoviivalla on merkitty vakiomittainen näytteenotto (4a-c). Kuvassa 4b on merkitty 
pisteviivalla koko profiilia edustava näyte. Podsolikerrokset eivät erotu kuvan 4c maannosprofiilista, missä näytteenotto 
on vakiomittainen . 

Fig. 4. The influence of sampling deplh on pH (0.025 M NH4N03) and on Ihe concentration of easily soluble aluminium 
in lhe podzol profile. The A and B horizons, from which the sampies were laken (continuous line), are clearly 
dislinguished in lhe podzol profiles in Figs. 4a and b. The dashed fine refers 10 lhe sampies with a constanl lenglh (4a
c). The dOlled line in Fig. 4b denoIes a sampie Ihal represents the whole profile. Podzol horizons are not discernible in 
Ihe soil profile in Fig. 4c, from wh ich sampies with a constant lenglh were laken. 



11 

Analysointimenetelmät 

ANC-menetelmä on kehitelty Wyattin (1984) esittämästä menetelmästä soveltuvaksi mittaa
maan mineraalimaan happamoitumisastetta ja ottamaan huomioon Suomen erilaiset geologiset 
ja geokemialliset ympäristötekijät (Räisänen 1987; vrt. Wilson et al. 1986; Vuorinen et al. 
1986). lacksonin et al. (1982) ja Wyattin (1984) mukaan menetelmä soveltuu niiden mineraa
limaiden puskurireaktioiden tutkimiseen, missä primaarikarbonaattien määrä ja sekundaaristen 
karbonaattien muodostuminen on vähäistä. 

Mineraalimaanäytteet ilmakuivattiin (60 - 70°C) ja seulottiin alle 0,5 mm raekokoon. Kui
vattua maanäytettä ravisteltiin 24 tuntia 0,025 M NH4NOr suolaliuoksessa, missä näytteen 
suhde suolaliuokseen oli 1: 10. Maanäytteen pH mitattiin uutteesta (= pH (0,025 M NH4N03)
arvo). Laimeaan suolaliuokseen uuttuneiden kalsiumin, magnesiumin, kaliumin, natriumin ja 
alumiinin määrät mitattiin AAS-laitteistolla. Kalsium-, magnesium- ja alumiinipitoisuuden mit
taamisessa käytettiin typpioksiduuliliekkiä ja kalium- sekä natriumpitoisuuksien mittaamisessa 
ilma-asetyleeniliekkiä. 

Suolaliuosuutteesta mitattuja kationeja kutsutaan tässä tutkimuksessa herkkäliukoisiksi ka
tioneiksi. Analyysitulos kuvaa vesiliukoisten, osittain tai kokonaan vaihtokykyisten kationien 
määrää, mikä riippuu kokonaiskationinvaihtokapasiteetin (Ca+Mg+K +Na+Al) suhteesta käytet
tyyn suolaliuoskonsentraatioon. Kationinvaihtokapasiteetti on alhainen hiekkavaltaisissa mine
raalimaissa, mikä on yleisin metsän kasvualusta Suomessa (Nuotio 1985; Nysten 1988). Näistä 
maista mitattu kationien herkkäliukoisuus kuvaa kokonaiskationinvaihtokapasiteettia. 

loistakin näytteistä mitattiin vaihtokykyisen alumiinin määrä KCI-uuttomenetelmällä (ku va 
29). Maanäytettä seisotettiin yön yli 1 M KCl-uuttoliuoksessa (näyte: suolaliuos = 1: 10). pH 
mitattiin uutteesta seuraavana aamuna noin tunnin ravistelun jälkeen (vrt. titrausmenetelmään, 
Nuotio 1985; Nysten 1988). Suodatetuista uutteista mitattiin alumiinin määrä AAS-Iaitteistolla 
käyttäen typpioksiduuliliekkiä. 

Happokuormituskokeessa maanäytteitä ravisteltiin 24 tunnin ajan kahdella happamella 
uuttoliuoksella. ANCpH3,3-uutossa laimean suolaliuoksen (0,025 M NH4N03) pH on säädetty 
3,3-arvoon laimealla 0,1 N H2S04-liuoksella ennen maanäytteen lisäämistä uuttoliuokseen. 
ANCpH2,3_2,4-uuttoliuoksen pH on vastaavasti säädetty 2,3 - 2,4-arvoon. Happokuormituskokees
sa näytemäärän suhde uuttoliuokseen on 1: 10. Lopullinen pH mitattiin uutteista välittömästi 
ravistelun jälkeen. Suodatetuista uutteista mitattiin liuenneiden kalsiumin, magnesiumin, kaliu
min, natriumin ja alumiinin määrät kuten suolaliuosuutteesta. ANC-arvo, hapon neutralointika
pasiteetti, laskettiin seuraavan kaavan mukaan: 

missä 
a = suolaliuoksen (0,025 M NH4N03) pH, 
b = lopullinen pH 24 tunnin ravistelun jälkeen, 
c = punnitun näytteen määrä (g), 
VI = suolaliuoksen määrä (mi) ja 
V2 = lisätyn 0,1 N H2S04 määrä (mi). 

ANC-arvo kuvaa neutraloituneiden vetyionien määrää maanäytteessä, kun lisättyjen vety
ionien (laimean rikkihappoliuosten) määrä pysyy kokeessa vakiona. Maanäytteen puskurikapa
siteetti on määritetty ANC- ja lopullisten pH-arvojen perusteella seuraavasti (kuva 5): 

- luokka 1: erinomainen puskurikapasiteetti 
a. ANCpH33 = 0,50 - 0,45 
pHloPuli inen > 4,25 

- luok\<:a 2: hyvä puskurikapasiteetti 
'a. ANCpH3,3 = 0,50 - 0,40 
pHlopuliinen = 4,25 - 4,00 

- luokka 3: kohtalainen puskurikapasiteetti 
a. ANCpH3,3 = 0,40 - 0,30 
pHlopuliinen = 4,00 - 3,75 

- luokka 4: heikko puskurikapasiteetti 
a. ANCpH3,3 < 0,30 
pHlcpuliinen < 3,75 

b. ANCpH2,3-2,4 = 5,00 - 4,50 
pHlopuli inen > 4,00 

b. ANCpH2,3-2,4 = 5,00 - 4,50 
pHloPuliinen = 4,00 - 3,25 

b. ANCpH2,3 -2,4 = 4,50 - 4,00 
pHlopuliinen = 3,25 - 3,00 

b. ANCpH2,3-2,4 < 4,00 
pHlopuliinen < 3,00. 
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a. Suolaliuoksen alku pH ~ 5.50 ja 0.1 N H2 S04 -liuoksen 

lisäyksen jälkeen pH - 3.30 

05 

03 

0.1 

5.0 

luokka 1 (pH >4 . 25) 
luokka 2 (pH; 4 . 25-4 .00) 

luokka 3 (pH; 4 .00-3 . 75) 

luokka 4 (pH <3 . 75) 

3.0 lopulllne n pH 24 h n Jo tkeen 

b. Suolaliuoksen alku pH ~ 5.50 ja 0.1 N H2 S04 -liuoksen 

lisäyksen jälkeen pH - 2.30-2.40 

5 0 

30 

10 

5.0 30 

l luokka 1 (pH>4 .00) ja 2 (pH;4 .00-

luokka 3 (pH; 3.25-3 .00) 3.25) 

I luokka 4 (pH < 3 .00) 

I 
20 lopullinen pH 21. h n Jo lkee n 

Kuva 5. Mineraalimaanäytteen puskurikapasiteetin määrittämi
nen a). ~!'l'C H3,J - ja b) AI';lC HP-?,j -u.uttokokeiden mukaan. Luokat 
on maantetfy tarkemmm fel<sussa. 

Fig. 5. Determination o[ the buffer capacity o[ a mineral soil sampIe 
according to a) ANC H3..l and b) ANCt

'Z
.3-Z 4 leaching tests. The classes 

are de[ined more acctrately in the teI. . 

Luokkien määritysperusteina on käytetty kirjallisuudessa esiintyviä kationinvaihto-I 
neutralointireaktioihin liittyviä pH-raja-arvoja (Jackson 1960 ja 1963; Yuan 1963; Rich 1968; 
Huang et al. 1972; Bache et al. 1976; Bloom et al. 1977; Bache 1986). 

TULOKSET TUTKIMUSKOHTEITT AIN 

Kaakkois-Suomi 

Kaakkois-Suomessa koealat (12 kpl) sijaitsevat Hamina - Lappeenranta - Heinola - alueella 
ja Savonlinna - Kitee-alueella (kuva 6). Koealat 1- 5 ovat rapakivialueella, koeala 6 granodio
riittialueella, koealat 8, 9, 10 graniittialueella. Koeala 7 on gabroalueella ja koealat 11 ja 12 
kiillegneissi-kiilleliuskealueella (Nykänen 1972, 1975 ja 1980; Simonen 1973, 1975, 1979 ja 
1980). 

Koealojen maaperä on hiekkamoreenia, silttimoreenia, soraa tai hiekkaa (kuva 6, taulukko 
3). Koealat 1 b, 5a ja 8 ovat ohutpeftteisellä hiekkamoreenimaalla (nk. kalliomaa, paksuus 
30 - 50 cm). Koeala 6 on hiekkapeitteisellä (siHk-kerros = 1,0 m) moreenimaalla ja koeala 3 
silttisellä hiekkamaalla. Soramaita edustavat koealat 2b, 7b ja 9 ovat harjujeil lakialueella. 
Koealat 1 b, 4b, 6b, 8 ja 11 b ovat rinnealueilla. 

Koealat la, 5b, 8 ja 11b ovat kuusta ja mäntyä kasvavia MT-tyypin metsämaita. Kuusta 
kasvavaa MT-I OMT-metsätyyppiä edustavat koealat 3, 4a, 4b, 6, llaja 12. Koealoilla Ibja 5a 
kasvaa VT- / MT- tyypin mäntymetsä ja koealalla 4c MT-tyypin mäntytaimikko. Hiekka- ja 
soramailla kasvaa MT-/ VT-ICT-metsätyypin männikkö. 
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pH (0.025 M NH.N03 ) -ARVOT PODSOLIMAANNOKSEN HUUHTOUTUMIS

KERROKSESSA (YLIN), RIKASTUMISKERROKSESSA JA HEIKOSTI 

MUUTTUNEESSA POHJAMAASSA (ALlN), 

Kaakkois-Suomi 

10 km 

o 
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() 
GD • • 
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• Hk / S r 

• HkMr 

pH 

3 . 1 - 3 .5 

3 .6 - 4 .0 

4 . 1 - 4.5 

4 .6 - 5 .0 

5 . 1 - 5 . 5 

> 5 . 5 

o HkMr . kalilomaa 

• klHkMr 

6. kiHkMr , kalilomaa 

.. S i M r 

Kuva 6. pH (0,025 M NH4 NO) -arvot podsolimaannoksen eri kerroksissa Kaakkois-Suomen koealoilla. Niissä podso
liprofiileissa, joista pH-arvot on esitetty vain kahdesta kerroksesta, ei oll ut varsinaista rikastumiskerrosta (B). 

Fig. 6. Values of pH (0.025 M NH,NOJ) in various podzol horizons in sampIe stations in southeastern Finland. The 
podzol profiles with pH values form only two horizons lack the illuvial horizon (B). 

Podsolimaannoksen kuvaus maalajiluokittain 

Hiekkamoreenimaissa (HkMr, kiHkMr) huuhtoutumiskerros (A) on ruskehtavan harmaa tai 
tuhkanharmaa ja rikastumiskerros (B) punaruskea tai tummanruskea. Heikosti muuttunut poh
jamaa on väriltään vaalea, kellanruskea (B+C) tai kellertävän harmaa (C). Kalliomaiden A
kerroksessa on rautayhdisteiden värjäämiä, ruskeita laikkuja. Podsolin A-kerrokseen on sekoit
tunut runsaasti orgaanista ainesta koealoilla I a, Sb, 8, 11 a ja b. Silttimoreenimaannoksissa 
harmaan A-kerroksen alapuolella on kellanruskea vyöhyke (B+C), joka vaihettuu asteittaisesti 
alapuoliseen kellertävän harmaaseen pohjamaahan (C). 

Hiekkamaissa A-kerros on vaaleanharmaa ja soramaissa ruskehtavanharmaa. B-kerros on 
ruskea. Heikosti muuttunut pohjamaa (B+C/ C) on hiekka- ja soramaissa väriltään vaalea, kel
lanruskea. Maannoskerrosten paksuudet eri maalajeissa on esitetty taulukossa 3. 
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Taulukko 3. pH(0,025 M NH4N03)-arvojen, herkkäliukoisten ernäskationien (Ca, Mg, K, Na) ja alurnii
nin (Al) rnäärien vaihtelu podsolirnaannoksen eri kerroksissa rnaalajiluokittain, Kaakkois-Suorni. 
Table 3. Varialion in pH (0.025 M NH4 N03) values, concentrations of easily soluble basic cations (Ca, 
Mg, K, Na) and aluminium (Al) in different podzol horizons by soU type, southern Finland. 

rnaalaji kerros-
soil type paksuus rneq/ 1 00 g:ssa kuiva-ainetta 

(koeala nro) thickness meq/ 100 g of dry matter 

(sarnple kerros of horizon pH (0,025M 
station no.) horizon (ern) NH4N03) Ca,Mg,K,Na AI 

HkMr/ kiHkMr A 4- 12 3,8- 4,6 0,5- 1,2 1) 0,1- 1,0 
( la, 4b, 4e, B 4- 17 4,2-4,8 0,2- 1,1 0- 0,4 2) 

Sb, Ila- b) B+C/ C 25- 40 4,1- 4,7 0,2- 0,6 0- 0,5 

kalliornaat (Mr) A 4- 6 3,9- 4,3 0,4- 1,0 0,3- 0,7 
rockyareas B 3- \3 4,3- 4,6 0,2- 0,6 0,1 - 0,3 
( I b, 5a, 8) B+C 10- 25 4,4- 4,7 0,2- 0,4 0- 0,1 

SiMr (4a, 12) A 6- 24 3,9- 4,2 2,0- 2,5 0,3- 0,7 
B+C 5- 10 4,0- 4,3 0,9- 1,5 0,1- 0,6 
C 10- 20 4,0- 4,5 1,8- 3,0 0,1- 0,5 

Hk (2a, 3, A 2- 12 3,6- 4,3 0,1- 0,9 0,4- 0,7 
6a- b, 7a, 10) B 2- 5 4,2- 4,8 0,2- 1,1 0- 0,2 4) 

B+C/ C 20-40 4,7- 5,0 0,1- 0,4 3) 0- 0,2 

Sr (2b, 7b, 9) A 2- 12 3,6- 4,0 0,5- 1,2 0,3-0,7 
B 15-25 4,5- 4,8 0,3- 0,5 0- 0,2 4) 

B+C/ C 10-40 4,6- 4,7 0,2- 0,4. 0- 0,3 

1) yksittäinen, suurin pitoisuus 2,0 rneq/lOOg, koeala Ilb 
single, the highest concentration 2. 0 meq/ 1 OOg, sampie station 11 b 

2) yksittäinen, suurin pitoisuus 1,8 rneq/ 100g, koeala 11 a 
single, the highest concentration 1.8 meq / 1 OOg, sampie station 11 a 

3) yksittäinen, suurin pitoisuus 1,2 rneq/lOOg, koeala 7a 
single, the highest concentration 1.2 meq/ JOOg, sampie station 7a 

4) suurirnrnat pitoisuudet 0,6 - 1,3 rneq / l00g, koealat 3, 6b, 9, 10 
single, the highest concentration 0.6 - 1.3 meq / 1 OOg, sampie stations 3, 6b, 9 and 10 

pH podsolimaannoksen eri kerroksissa 

Eri maannoskerrosten pH(0,025 M NH4N03)-arvot on esitetty koe-aloittain kuvassa 6 ja 
maalajiluokittain taulukossa 3. Hiekkavaltaisissa (HkMr, kiHkMr, Hk) maannoksissa ja so ra
maannoksissa A-kerroksen pH-arvot ovat keskimäärin alhaisempia kuin vastaavan kerroksen 
pH-arvot hienoainespitoisissa moreenimaannoksissa (taulukko 3). Sen sijaan B- ja B+C/ C
kerrosten pH-arvot ovat ensin mainituissa maannoksissa korkeammat kuin viime mainituissa 
maannoksissa. pH-arvot vaihtelevat voimakkaimmin hiekkamoreenia ja hiekkaa edustavien 
koealojen A-kerroksissa. pH-poikkeama eri kerrosten välillä on suurin hiekkamaannoksissa ja 
pienin silttimoreenimaannoksissa. 

Herkkäliukoisten emäskationien määrä podsolimaannoksen eri kerroksissa 

Herkkäliukoisten emäskationien (Ca, Mg, K, Na) määrät eri maalajiluokissa on esitetty tau
lukossa 3. Emäskationien määrät « 1,2 meq/ 100g) vaihtelevat eniten hiekkamoreeni- ja 
hiekkamaiden A- ja B-kerroksissa sekä soramaiden A-kerroksissa. Näissä maissa A- tai B-ker
roksen emäskationipitoisuus on lähes kaksinkertainen verrattuna B+C/ C-kerroksen pitoisuuk
siin. Suurimmat emäskationipitoisuudet (> 2,0 meq/ 100g) mitattiin silttimoreenin A- ja C-ker
roksista. 
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Pitoisuusvaihte1u eri maannoskerroksissa riippuu orgaanisen aineksen, kiille- ja savimineraa
lien kationinvaihtokyvystä ja määristä. Niissä A-kerroksissa, joissa emäskationeja on enemmän 
kuin alemmissa kerroksissa, sisältävät humuskerroksesta mekaanisesti , osittain myös kemiallises
ti sekoittunutta, kationinvaihtokykyistä orgaanista ainesta. Näissä maannoksissa pH (0,025 M 
NH4N03)-arvot ovat alhaisempia emäskationipitoisissa A-kerroksissa kuin alemmissa maannos
kerroksissa. Kivisessä hiekkamoreenissa (hienoainespitoisuus 5 - 15 %) emäskationeja on suh
teellisesti runsaammin kuin jäätikön sulavesien huuhtomassa hiekkamoreenissa, jossa hienoai
nespitoisuus on alle vii den prosentin (esim. koeala 11 , taulukko 3). 

Herkkäliukoisen alumiinin määrä podsolimaannoksen eri kerroksissa 

Herkkäliukoisen alumiinin pitoisuusvaihtelu eri maalajiluokissa on esitetty taulukossa 3. 
Kuvassa 7 on esitetty alumiinin liukoisuus pH (0,025 M NH4N03)-arvojen suhteen hiekka- ja 
soramaannoksissa (a) sekä moreenimaannoksissa (b). Kaikissa maalajiluokissa a1umiinipitoisuu
det vaihtelevat eniten podsolin A-kerroksessa. Herkkäliukoisen alumiinin määrä on pienempi 
podsolin B- ja B+C/ C-kerroksissa kuin A-kerroksissa yksittäisiä poikkeuksia lukuunottamatta. 

Suurimmat alumiinipitoisuudet mitattiin Savonlinna - Kesälahti - Kitee-alueen koea10jen 
7 - 10 ja 12 A-kerroksesta (0,7 - 1,0 meq/ l00g) ja koealan l1a B-kerroksesta (1 ,8 meq). 
Kohonneita alumiinipitoisuuksia (0,7 - 0,8 meq/ l00g) mitattiin myös koea10jen 3, 4b ja 6b 
vastaavista kerroksista tutkimusalueen eteläosassa. Alumiinin liukoisuus kasvaa voimakkaim
min pH(0,025 M NH4N03)-arvojen ollessa pienempiä kuin 4,5 (ku va 7). Niissä A-kerroksissa, 
missä alumiinin määrä on kasvanut, herkkäliukoisten emäskationien määrä on yhtä suuri kuin 
alumiinipitoisuus. Sen sijaan alla olevissa B-kerroksissa herkkäliukoisten emäskationien määrä 
on puolet tai kolmasosa vastaavasta alumiinin määrästä. 

Puskurikapasiteetti podsolimaannoksen eri kerroksissa 

Podsolimaannoksen puskurikapasiteetti on määritetty ANCpH3•3 -uuttokokeen mukaan (ks. 
kuva 5). Tu10kset on esitetty koealoittain kuvassa 8. Moreenimalssa puskurikapasiteetti on hyvä 
tai erinomainen koko podsoliprofiilissa kaikilla muilla koealoilla paitsi yksipuolisesti kuusta 
kasvavilla koealoilla (4a, 4b, lla). Kalliomaissa, koealoilla 1 b ja 8, on alhaisempi puskurikapa
siteetti A-kerroksissa kuin alemmissa kerroksissa. Hiekka- ja soramaissa on heikko tai kohtalai
nen puskurikapasiteetti A-kerroksessa (ei koealalla 2a), mutta hyvä tai erinomainen puskurika
pasiteetti B-kerroksessa ja heikosti muuttuneessa pohjamaassa (B+C/ C). 

a hiekka- soramaat 

1.5 

o 
CI 

0 1.0 
0 ... 
"- 0 00 0 0-
GI 0 0 
E 0.5 0 
-" © < 0 0 

0 0 

5.5 5.0 4.5 4.0 3 .5 

pH (0.025 M NH 4 N0
3 ) 

Kuva 7. Herkkäliukoisen alumiinin määräja pH (0,025 M NH4N03)arvot podsolikerroksissa 
a) hiekka-soramaissa ja b) moreenimaissa Kaakkois-Suomen koealoilla. 

Fig 7. Concentration 0/ easily soluble aluminium and pH(O.025 M NH4NOj ) in podzol 
hor'zons in a) sandy-gravelly soUs and b) till in sampie stations in southeastern Finland. 
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Kuva 7. jatkuu , Fig. 7. cant. 

Lounais-Suomi 

Lounais-Suomessa koealat (9 kpl) sijaitsevat Loimaa - Forssa - Loppi-alueella (kuva 9). 
Koealat 1, 5 ja 6 ovat graniittialueella ja koealat 3, 4 ja 7 granodioriittialueella, mihin liittyy 
läheisesti emäksisten vulkaniittikivilajien jakso. Koealat 2, 8 ja 9 ovat kiillegneissialueella (Här
me 1953; Salli 1953; Neuvonen 1954; Simonen 1980). 

Koealojen maaperä on hiekkamoreenia, kivistä hiekkamoreenia, silttimoreenia, hiekkaa ja 
soraa (kuva 9, taulukko 4). Koealoilla 5a ja 7a hiekkakerrosten paksuus on vain 50 -100 cm, 
alemmat kerrokset ovat soraa. Koealat 3b, 5b ja 6 sijaitsevat rinnealueella ja koeala 4 kallio
maalla. 

Koealoilla 1 - 3 kasvaa MT - tai OMT -metsätyypin kuusikko, jossa on koivua vaihteleva 
määrä. MT-/ VT-metsätyypin männikkö kasvaa hiekka- ja soramaissa, koealoilla 5, 6 ja 7 sekä 
kalliomaata edustavalla koealalla 4. Koealat 8 ja 9 ovat kuusta, mäntyä ja koivua kasvavalla 
taimikkoalueella (MT). 

Podsolimaannoksen kuvaus maalajiluokittain 

Hiekkamoreenimaissa podsoliprofiilissa on selvästi erotettavissa tuhkanharmaa A-kerros ja 
punertavanruskea tai ruosteenruskea B-kerros. Heikosti muuttunut pohjamaa on väriltään vaa
lea, kellanruskea (B+C) tai kellertävänharmaa (C). Maannoskerrosten paksuudet on esitetty 
taulukossa 4. A- ja B-kerrosten välillä on satunnaisesti, katkeilevana kerroksena vaihettumisker
ros (A+B), missä ainesten huuhtoutuminen on vähäisempää kuin yläpuolella olevassa varsinai
sessa huuhtoutumiskerroksessa. 

Maannoskerrokset erottuvat heikosti savisessa silttimoreenimaassa (koeala 10, kuva 9). 
A-kerroksen alapuolella on kellertävän harmaa ruskealaikkuinen vaihettumisvyöhyke, B+C
kerros, ennen varsinaista harmaata pohjamaata (C). 

Hiekka- ja soramaissa A-kerros on väriltään tummanharmaa tai ruskehtavanharmaa. 
B-kerros on ruskea, harvoin punaruskea. Heikosti muuttunut pohjamaa vaihtelee väriltään 
vaaleasta kellanruskeasta (B+C) kellertävänharmaaksi (C). 
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kuvassa 6. 

Fig. 8. Buffer capacity of mineral soil in various podzol horizons in sampie stations in southeastern Finland. Buffer 
capacity determined with ANCpH3.3 leach (see Fig. 5). Succession in sampie stations as in Fig. 6. 

pU podsolimaannoksen eri kerroksissa 

Hiekkamoreeni-, hiekka- ja soramaannoksissa pH(O,025 M NH4N03)- arvot ovat alhaisem
pia A-kerroksissa kuin B- ja B+C/C-kerroksissa (taulukko 4, kuva 9). Silttimoreenikoealalla 
A- ja B+C- kerroksesta mitattiin sama pH-arvo (4,5). pH-arvo kohoaa vasta pohjamaassa. 
A-kerroksen pH on keskimäärin korkeampi soramaissa kuin hiekkavaltaisissa maannoksissa, 
vaikka alhaisin pH-arvo (3,4) mitattiin soramaata edustavalta, koealalta 6, A-kerroksesta. pH
poikkeama eri maannoskerrosten välillä on suurin hiekkamaissa ja pienin silttimoreenimaissa. 
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Kuva 9. pH (0,025 M NH4N03)-arvot podsolimaannoksen eri kerroksissa Lounais-Suomen koe
aloilla. 

Fig. 9. Values 0/ pH(O.025 M NH4N03) in various podzol horizons in sampie stations in 
southwestern Finland. 

Herkkäliukoisten emäskationien määrä podsolimaannoksen eri kerroksissa 

Herkkäliukoisten emäskationien (Ca, Mg, K, Na) määrät on esitetty taulukossa 4. Hiekka
ja soramaiden A- ja B-kerroksissa on enemmän herkkäliukoisia emäskationeja kuin hiekkamo
reenimaannoksen A-kerroksessa. Näissä maissa on enemmän kationinvaihtokykyistä orgaanista 
ainesta A-kerroksessa kuin hiekkamoreenia edustavilla koealoilla. Emäskationipitoisuudet vaih
televat eniten hiekkamaiden ja silttimoreenikoealan A- ja B-kerroksissa ja vähiten kaikkien 
maalajiluokkien B+C/C-kerroksessa. Emäskationien määrien vaihtelu ei riipu pH (0,025 M 
NH4N 0 3)-arvoista. 

Savisessa silttimoreenissa savespitoisuus kasvaa maannosprofiilissa alaspäin . Herkkäliukois
ten emäskationien määrä on kaksinkertainen savespitoisessa pohjamaassa (C). C-kerroksen pH
arvo kasvaa vain 0,4 pH-yksikköä A- ja B+C-kerrokseen nähden. Orgaanisen aineksen osuus on 
suurempi A-kerroksessa kuin B-kerroksessa, mistä johtuu A-kerroksen korkeampi emäskationi
pitoisuus. 

Herkkäliukoisen alumiinin määrä podsolimaannoksen eri kerroksissa 

Herkkäliukoisen alumiinin määrä on esitetty taulukossa 4 maalajiluokittain. Kuvassa 10 on 
esitetty alumiinin liukoisuus pH (0,025 M NH4N03)-arvojen suhteen eri maannoskerroksissa 
hiekka-soramaissa (a) ja moreenimaissa (b). Suurimmat pitoisuudet (0,8 - 1,6 meq/ 1 OOg) mitat
tiin hiekka- ja soramaannosten A-kerroksista, joita peitti ohut humuskerros (koealat 5a, 6, 7b). 
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Taulukko 4. pH (0,025 M NH4N03)-arvojen, herkkäliukoisten emäskationien (Ca, Mg, K, Na) ja 
alumiinin (A I) mää rien va ihtelu podsolimaannoksen eri kerroksissa maalajiluokittain , Lounais-Suomi. 
Table 4. Variation of pR (0.025 M NR4 N03) values, concentrations of easily soluble basic cations (Ca, 
Mg, K, Na) and aluminium (A I) in different podzol horizons by soil type, southwestern Finland. 

maalaji kerros-
soil type paksuus meq/ I 00 g:ssa kuiva-ainetta 

(koeala nro) thickness meq/ IOO g of dry matter 
(sampIe kerros of horizon pH(0,025M 

station no.) horizon (ern) NH4N03) Ca,Mg, K,Na AI 

HkMr/ kiHkMr A 5- 25 3,7- 3,9 0,2- 0,4 0,2- 0,4 4) 

(2, 3a- b, 8) B 7- 15 4,2- 4,7 0,2- 0,7 0,2- 0,6 
B+C/ C 20- 25 4,6- 4,9 0,2- 0,5 0- 0,3 

kalliomaa( Mr) A 20- 25 3,7 0,4 0,4 
rocky area B 17- 22 4,4 0,4 0,4 
(4) B+C 8- 10 4,7 0,3 0,2 
SiMr A 7- 10 4,5 5,2 0,2 
( 1 ) B+C 15- 17 4,5 3,5 0- 0,1 

C 15- 20 4,9 10,1 0- 0,1 
Hk A 2- 5 3,7- 4,1 0,2- 0,9 2) 0- 0,8 
(5a, 7a, 9) B 5- 10 4,6- 4,7 0,1- 0,3 3) 0- 0,5 

B+C/ C 20- 30 5,0- 5,4 0- 0,5 0- 0,5 
Sr A 2- 5 4,0- 4,2 I) 0,5- 0,9 0,6- 1,6 
(Sb, 6, 7b) B 5- 10 

B+C/ C 10- 25 

I) yksittäinen, pienin pH-arvo 3,4, koeala 6 
single, the 10 west pR value 3.4, sampIe station 6 

2) yksittäinen, suurin pitoisuus 1,9 meq / 100g, koeala 5a 
single, the highest concentration 1.9 meq/ 100g, sampIe station 5a 

3) yksittäinen, suurin pitoisuus 0,9 meq/ I OOg, koeala 5a 
single, the highest concentration 0.9 meq/ 100g, sampIe station 5a 

4) suurimmat pitoisuudet 0,7 - 1,0 meq/ 100g, koeala 3a 
the highest concentrations 0. 7 - 1.0 meq/ 100g, sampIe station 3a 

Kohonneita alumiinipitoisuuksia (0,7 - 1,0 meq/ l00g) mitattiin myös hiekkamoreenikoealan 3a 
paksusta A- (25 cm) ja B-kerroksesta. Ensin mainituissa maannoksissa A-kerrokseen on sekoit
tunut enemmän kationinvaihtokykyistä orgaanista ainesta kuin viime mainitun moreenikoealan 
A-kerroksessa. Pienimmät pitoisuudet on silttimoreenikoealalla « 0,2 meq/ 100g). 

Moreenimaiden B-kerroksissa alumiinin liukoisuus kasvaa pH:n laskiessa (kuva lOb). 
A-kerroksen alumiinipitoisuus vaihtelee hiekka- ja soramaissa sekä moreenimaissa pH-arvoista 
riippumatta (kuvat 10a ja b). Niissä maannoskerroksissa, missä alumiinipitoisuus on kohonnut, 
on huomattavasti vähemmän herkkäliukoisia emäskationeja kuin alumiinia. 

Puskur:ikapasiteetti podsolimaannoksen eri kerroksissa 

Podsolimaannoksen puskurikapasiteetti on määritetty ANC H3,r uuttokokeen perusteella (ks. 
kuva 5). Tulokset on esitetty koealoittain kuvassa 11 . Puskurikapasiteetti on heikko tai kohta
lainen hiekkamoreenimaiden A-kerroksessa. Alemmissa kerroksissa on hyvä tai erinomainen 
puskurikapasiteetti . Savisessa silttimoreenissa on erinomainen puskurikapasiteetti koko podsoli
profiilissa. Hiekka- ja soramaiden A-kerroksessa on heikko tai kohtalainen puskurikapasiteetti. 
B-kerroksessa ja heikosti muuttuneessa pohjamaassa on erinomainen puskurikapasiteetti. Aino
astaan koealoilla 5b ja 7a puskurikapasiteetti on hyvä tai erinomainen koko podsoliprofiilissa 
(kuva 11). 
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FiK. 10. Concenlralion 0/ easily soluble aluminium and pH (0.025 M NH.NOJ) in pozol 
horizons in a) sandY·Kravelly soils and b) lill in sampie slalions in soulh weslern Finland. 
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Kuva 11 . Mineraalimaan puskurikapasiteetti podsolimaannoksen eri kerroksissa Lounais-Suomen 
koealoilla. Puskurikapasiteetti on määritetty ANCpH3yuuttokokeen perusteella. Kerrosjärjestys 
koealoilla on sama kuin kuvassa 9. 

Fig. 11. Buffer capacity of mineral soil in various podzol horicons in sampIe stations in southwestern 
Finland. Buffer capacity determined with ANCpH3.3 leach. Succession in sampIe stalions as in Fig. 9. 

Keski-Suomi 

Keski-Suomen tutkimuskoealat (8 kpl) sijaitsevat Kuortane - Ähtäri - Mänttä -alueella (ku
va 12). Koealat 1, 5, 6, 7 ja 8 sijaitsevat granodioriitti-kvartsidioriittialueella. Koealat 2 ja 4 ovat 
graniittialueella ja koeala 3 kvartsimaasälpäliuskealueella (Marmo 1963; Tyrväinen 1970 ja 71; 
Laiti 1976). 

Koealojen maaperä on hiekkamoreenia, hiekkaa tai hiekkaista silttiä (taul~kko 5, kuva 12). 
Koealalla la näytteet on otettu moreenia peittävästä hiekkakerroksesta, jonka paksuus on alle 
yhden metrin. Rinnemaita edustaa vain koeala 2b. 

Moreenikoealoilla kasvaa OMT-/ MT-tyypin kuusikko (koealat 2a-b, 5) tai MT-tyypin 
männikkö (koealat 1 b, 3). Koivua kasvaa satunnaisesti vain koealoilla 1 ja 2. Hiekkamaat 
(koealat 4, 6, 7) ovat mäntyä kasvavia MT- / VT-tyypin metsiä. Koeala 8 on kuusta kasvavaa 
korpimetsää. 

Podsolimaannoksen kuvaus maalajiluokittain 

Hiekkamoreenissa podsolin A-kerros on vaaleanharmaa. Kerroksen alaosassa esiintyy ylei
sesti kellanruskeita laikkuja tai viiruja. Koealalla 5 A-kerros on lähes valkea väriltään, mutta 
laikkuinen kuten edellä. B-kerros on väriltään punaruskea, satunnaisesti ruosteenruskea. Heikos
ti muuttunut pohjamaa on väriltään vaalean kellanruskea (B+C) tai kellertävänharmaa (C). 
Poikkeuksellisesti koealalla 2a ei esiintynyt varsinaista rikastumiskerrosta, vaan vaalea, kellan
ruskea B+C-kerros ennen pohjamaata. Maannoskerrosten paksuudet on esitetty taulukossa 5. 
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KERROKSESSA (YLl N), RIKASTUMISKERROKSESSA JA HEIKOSTI 

MUUTTUNEESSA POHJAMAASSA (ALlN) , Keski-Suomi 

K UOR TANE 0 

a b 
• • 

V 
VIRRAT 0 

I 10 km I 

pH 

0 ma al ajit 
3. 1 - 3 .5 

• Hk / S r 

0 3. 6 - 4. 0 • HkM r .. 

0 4. 1 - 4 .5 • S i-Sa .. 
:{'b 4. 6 - 5 .0 ';:0' 

l i 
a b 

• 5. 1 - 5 . 5 
2 • • > 5 . 5 

a b 

~i · .:::. ':::'::'" 0 7 
:- : .:::::::::. MAN T TA " 

@i 11 81 
Kuva 12. pH (0,025 M NH4N03)-arvol podsolimaannoksen eri kerroksissa Keski-Suomen 
koealoilla . 

Fig. 12. Valu es 0/ pH (0.025 M NH4NOJ) in various podzol horizons in sampie swtions in 
central Finland. 

Hiekkamailla A-kerros on väriltään vaaleanharmaa tai tummanharmaa. lälkimmäisessä 
värityypissä pintamaahan on sekoittunut enemmän humusainesta kuin ensin mainitussa. Orgaa
ninen aines esiintyy tummina raitoina. B-kerros on väriltään punaruskea tai ruosteenruskea. 
Vaalean kellanruskea B+C-kerros vaihettuu kellertävän harmaaksi C-kerrokseksi. 

Hiekkaisessa silttimaassa A-kerros on väriltään vaalea, kellertävänharmaa. Varsinaista rikas
tumiskerrosta ei ole muodostunut. A-kerroksen alapuolella on harmaan värinen vyöhyke (B+C), 
missä on kellertäviä viiruja ja laikkuja. Viirujen ja laikkujen määrä on vähäinen sinertävänhar
maassa pohjamaassa (C). 



23 

Taulukko 5. pH(0,025 M NH4N03)-arvojen, herkkäliukoisten emäskationien (Ca, Mg, K, Na) ja 
alumiinin (Al) määrien vaihtelu podsolimaannoksen eri kerroksissa maalajiluokittain, Keski- Suomi. 
Table 5. Variation in pH (0.025 M NH4N03 values, concentrations of easily soluble basic cations (Ca, 
Mg, K, Na) and aluminium (Al) in different podzol horizons by soil type, central Finland. 

maalaji kerros-
soil type paksuus meql100 g:ssa kuiva-ainetta 

(koeala nro) thickness meq/ 100 gof dry matter 
(sampie kerros of horizon pH(0,025M 

station no.) horizon (ern) NH4N03) Ca,Mg,K,Na Al 

HkMr A 6- 10 3,7- 4,5 0,2- 0,7 0,2- 0,5 2) 

(I b, 2a- b, B* 2- 6 4,4- 4,9 0,3- 0,8 0- 0,4 
3,5) B+C/ C 15- 45 4,7- 5,3 0,2- 0,3 1) 0,1 - 0,2 

Hk A 3- 11 3,5- 4,3 0,2- 0,5 0- 0,3 
(I a, 4, 6a- b, B 3- 10 4,5- 5,0 0,2- 0,6 0- 0,2 
7a- b) B+C/C 20- 50 4,5- 5,4 0,1 - 0,5 0- 0,3 

hkSi A 8- 12 4,4 0,2- 0,5 0- 0,5 
(8) B+C 10- 15 4,9 0,6 ° C 10 4,8 I, I ° 

* koealalla 2a ei varsinaista B- kerrosta (ks. teksti) 
no B horizon proper in sampie station 2 a (see the text) 

1) yksittäinen, suurin pitoisuus 0,7 meq/ 100g, koeala 2a 
single, the highest concentration 0.7 meq/ 1 OOg, sampie station 2a 

2) yksittäinen, suurin pitoisuus 0,7 meql1 OOg, koeala 1 b 
single, the highest concentration O. 7 meq / 1 OOg, sampie station 1 b 

pU podsolimaannoksen eri kerroksissa 

Kaikissa maalajiluokissa A-kerrosten pH(0,025 M NH4N03)-arvot ovat keskimäärin alhai
sempia kuin alempien kerrosten pH-arvot (taulukko 5, kuva 12). Korkeimmat pH-arvot (>5,1) 
mitattiin hiekkamoreeni- ja hiekkamaannosten B+C/C-kerroksesta (koealat 3, 5, 6b, 7a). pH
arvot vaihtelevat eniten hiekkamoreeni- ja hiekkamaiden A-kerroksissa sekä hiekkamaiden 
B+C/ C-kerroksissa. pH-poikkeama eri maannoskerrosten välillä on suurin hiekkamaissa ja 
pienin silttimaissa. 

Uerkkäliukoisten emäskationien määrä podsolimaannoksen eri kerroksissa 

Herkkäliukoisten emäskationien (Ca, Mg, K, Na) määrien vaihtelu on esitetty taulukossa 5. 
Kaikissa maalajiluokissa emäskationien määrä on yleensä suurempi A-kerroksessa kuin alem
missa maannoskerroksissa. Emäskationipitoisuudet eri kerroksissa ja pitoisuuserot eri kerrosten 
välillä ovat kuitenkin pieniä. Ne eivät korreloi pH (0,025 M NH4N03)-arvojen kanssa. 

Suurimmat pitoisuudet, 0,7 - 1,1 meq/lOOg, mitattiin koealojen 2a (HkMr) ja 8 C-kerrok
sesta, missä hienoainespitoisuus on suurempi kuin yläpuolisissa kerroksissa. Näillä koealoilla ei 
ollut varsinaista rikastumiskerrosta, vaan A-kerroksen alapuolella on B+C -kerros ennen pohja
maata. 

Uerkkäliukoisen alumiinin määrä podsolimaannoksen eri kerroksissa 

Herkkäliukoisen alumiinin pitoisuusvaihtelu maalajiluokittain on esitetty taulukossa 5. Ku
vassa 13 on esitetty alumiinin liukoisuus pH(0,025 M NH4N03)-arvojen suhteen hiekka- ja so ra
maiden (a) ja moreenimaiden (b) eri podsolikerroksissa. Herkkäliukoisen alumiinin määrä on 
lähes kaikissa näytteissä alhainen « 0,5 meq/ l00g). Se ei oie riippuvainen pH-arvoista. Suurin 
alumiinipitoisuus (0,7 meq/ l00g) mitattiin hiekkamoreenia edustavan koealan 1 b A-kerrok
sesta. 
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Kuva 13. Herkkäliukoisen alumiinin määrä ja pH (0,025 M NH4N03)-arvot podsolikerrok
sissa a) hiekka-silttimaissa ja b) moreenimaissa Keski-Suomen koealoilla. 

Fig. 13. Concentration 0/ easily soluble aluminium and pH(O.025 M NH4NOj ) in podzol 
horizons in a) sandy-silty soils and b) till in sampie stations in central Finland. 

Puskurikapasiteetti podsolimaannoksen eri kerroksissa 

Podsolimaannoksen eri kerrosten puskurikapasitetti on määritetty ANCpH3•r uuttokokeen 
mukaan (ks. kuva 5). Tulokset on esitetty kuvassa 14 koealoittain. A-kerroksen puskuriteetti on 
heikko kolmella moreenikoealalla ja hyvä tai erinomainen kahdella koealalla. Hiekkamaissa 
ainoastaan kahdella koealalla on hyvä tai erinomainen puskurikapasiteetti A-kerroksessa. B- ja 
B+C/ C-kerroksessa on lähes kaikilla koealoilla erinomainen puskurikapasiteetti (paitsi koeala 8, 
C-kerros). 
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Kuva 14. Mineraalimaan puskurikapasiteetti podsolimaannoksen eri kerroksissa Keski-Suomen 
koealoilla. Puskurikapasiteetti on määritetty ANCpH3yuuttokokeen perusteella. Kerrosjärjestys 
koealoilla on sama kuin kuvassa 12. 

Fig. /4. Buffer capacity of mineral soil in various podzol horizons in sampIe stations in central 
Finland. Buffer capacity delermined with ANCpHJ.J leach. Succession in somple stations os in Fig. 
12. 

Kainuu 

Kainuun tutkimusalueella koealat (6) slJattsevat Kajaani - Kontiomäki - Sotkamo - Palta
mo-alueella (kuva 15). Koealat I , 2 ja 4 ovat kvartsiittialueella. K vartsiittijaksoon liittyy rikki
pitoisia grafiittiliuskekerroksia. Koeala 3 sijaitsee kiilleliuskealueella ja koealat 5 ja 6 graniitti
granodioriittigneissialueella (Sirnonen 1980; Ha vola 1981). 

Koealojen maaperä on sora-, hiekka- ja silttimoreenia (taulukko 6 ja kuva 15). Rinnealuetta 
edustaa koeala Ib. Koealat I , 2ja 3 ovat kuusta kasvavaa OMT-/ MT-metsätyyppiä. Koealat 4 
ja 6 ovat männikkömetsiä, joista ensin mainittu on ECT-metsätyyppiä ja jälkimmäinen VMT
metsätyyppiä. Koeala 5 edustaa mäntyä ja kuusta kasvavaa VT-MT-sekametsää. 
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pH (0.025 M NH4 N03 )-ARVOT PODSOLIMAANNOKSEN HUUHTOUTUMIS

KERROKSESSA (YLlN), RIKASTUMISKERROKSESSA JA HEIKOSTI 

MUUTTUNEESSA POHJAMAASSA (ALlN), Kainuu 
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Kuva 15. pH (0,025 M NH4N03)-arvot podsolimaannoksen eri kerroksissa Kainuun koealoilla. 
Koealalla l a näytettä ei oie otettu pohjamaasta. Kartassa esitetyn profiilin alin näyte on otettu 
paksusta (20 cm) B-kerroksesta. 

Fig. 15. Values ofpH(0.025 M NH4N03) in various podzol horizons in sampie stations in Kainuu. 
No sampie was taken from the basal soil in sampie station 1 a. The lowermost sampie in the profile 
shown on the map was laken from the thick (20 cm) B horizon. 

Podsolimaannoksen kuvaus maalajiluokittain 

Podsolimaannos on voimakkaasti kehittynyt so ra- ja hiekkamoreenimaissa. Maannosprofii
lissa on terävärajaisesti erotettavissa valkea (sinihohteinen) A-kerros ja punaruskea B-kerros. 
Heikosti muuttunut pohjamaa on väriltään kellanruskea (B+C) tai kellertävänharmaa (C). 
Silttimoreenissa podsolikerrokset erottuvat heikosti. A-kerros on kellertävänharmaa. B+C-ker
roksen erottaa A-kerroksesta siinä esiintyvistä ruosteenruskeista laikkuista tai viiruista. Pohja
maa on väriltään harmaampi kuin yläpuoliset maannoskerrokset. Maannoskerrosten paksuudet 
on esitetty taulukossa 6. 

pH podsolimaannoksen eri kerroksissa 

Taulukossa 6 on esitetty pH (0,025 M NH4N03)-arvot eri maannoskerroksissa maalajiluokit
tain. Kuvassa 15 on esitetty vastaavat arvot koealoittain. A-kerroksessa on pienemmät pH-arvot 
kuin alemmissa kerroksissa kaikilla koealoilla. Korkeimmat pH-arvot (> 5,1) mitattiin koealan 
5 (HkMr) B- ja B+C/ C-kerroksista sekä koealan 4 (SrMr) B+C/C-kerroksesta. Silttimoreenissa 
ja koealalla 2 (HkMr) eri maannoskerrosten pH-arvot poikkeavat vähiten toisistaan (0,1 - 0,3 
pH-yksikköä). pH-poikkeama on suurin (1,2 - 1,3 pH-yksikköä) hiekkamoreenia edustavilla 
koealoilla 5 ja 6. 
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Taulukko 6. pH(0,025 M NH4N03)-arvojen, herkkäliukoisten emäskationien (Ca, Mg, K, Na) ja 
alumiinin (Al) määrien vaihtelu podsolimaannoksen eri kerroksissa maalajiluokittain, Kainuu. 
Table 6. Variation in pH (0.025 M NH4 N03) values, concentrations of easily soluble basic cations (Ca, 
Mg, K, Na) and aluminium (Al) in different podzol horizons by soil type, Kainuu. 

maalaji kerros-
soil type paksuus meq/ IOO g:ssa kuiva-ainetta 

(koeala nro) thickness meq/ 100 g of dry matter 
(sampie kerros of horizon pH(0,025M 

station no.) horizon (em) NH4N03) Ca,Mg,K,Na Al 

HkMr A 7- 12 3,5- 4,3 0,1 - 0,6 0,1 - 0,6 
(la- b,2, B 10- 20 4,1 - 5,2 0,2- 0,3 I) 0- 0,4 
5, 6) B+C/ C 10- 30 4,5- 5,2 0,2- 0,3 0- 0,4 2) 

SrMr A 5- 10 3,6 0,3 0,2 
(4) B 2- 5 4,1 0,3 0,8 

B+C/ C 25- 30 5,0- 5,2 0,3- 0,4 0- 0,1 

SiMr A 8- 10 3,9 0,4 0,5 
(3) B+C 17- 20 4,2 0,4 0,4 

C 7- 10 4,3 1,2 0,1 

I) yksittäinen, suurin pitoisuus 0,8 meq/ 100g, koeala 2 
single, the highest concentration 0.8 meq/lOOg, sampie station 2 

2) yksittäinen, suurin pitoisuus 0,8 meq/lOOg, koeala 6 
single, the highest concentration 0.8 meq/ JOOg, sampie station 6 

o huuhtoutumiskerros 
o rikastumiskerros 
<> heikost i muuttunut pohjamaa 

CI 
1.0 0 

0 ... 
...... <> 0 
C' 0 GI 
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<> 0 
© 

© 
~-[QJ <> <> 0 
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3:5 5 .5 5.0 4 .5 4.0 

pH (0 .025 M NH4 N03 ) 

Kuva 16. Herkkäliukoisen alumiinin määrä ja pH (0,025 M NH4N03)-arvot moreenimaiden 
podsolikerroksissa Kainuun koealoilla. 

Fig. 16. Concentration 0/ easily soluble aluminium and pH(O.025 M NH4N03) in podzol 
horizons 0/ tills in sampie stations in Kainuu. 
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Kuva 17. Mineraalimaan puskurikapasiteetti podsolimaannoksen eri kerroksissa Kainuun koe
aloilla. Puskurikapasiteetti on määritetty ANCpH3,3-uuttokokeen perusteella. Kerrosjärjestys koe
aloilla on sama kuin kuvassa 16. 

Fig. 17. Buffer capacily of mineral soils in various podzol horizons in sampie stations in Kainuu. 
Buffer capacily determined wilh ANCpH3.3 leach. Succession in sampie stations as in Fig. 16. 

Herkkäliukoisten emäskationien määrä podsolimaannoksen eri kerroksissa 

Herkkäliukoisten emäskationien (Ca, Mg, K, Na) määrien vaihtelu eri maannoskerroksissa 
on esitetty maalajiluokittain taulukossa 6. Emäskationipitoisuus on pieni « 0,6 meq/ 100g) 
moreenimaannosten eri kerroksissa. Emäskationien määrissä eri kerrosten välillä ei yleensä 
esiintynyt suuria eroja. Suurimmat emäskationipitoisuudet mitattiin koealan 2 (HkMr) A- ja B
kerroksesta (0,6 - 0,8 meq/ 100g) ja silttimoreenin C-kerroksesta (1,2 meq/ 100g). 

Herkkäliukoisen alumiinin määrä podsolimaannoksen eri kerroksissa 

Herkkäliukoisen alumiinin määrä eri maannoskerroksissa on esitetty maalajiluokittain taulu
kossa 6. Kuvassa 16 on esitetty alumiinin liukoisuus pH(0,025 M NH4N03)-arvojen suhteen. 
Kohonneita alumiinipitoisuuksia (0,6 - 0,8 meq/ 100g) mitattiin soramoreenimaannoksen B
kerroksesta (koeala 4) ja hiekkamoreenia edustavien koealojen 1 b A-kerroksesta ja 6 C
kerroksesta. Niissä maannoskerroksissa, missä herkkäliukoisen alumiinin määrä on > 0,5 meq/ 
lOOg, emäskationipitoisuus on pienempi kuin alumiinipitoisuus. Alumiinin liukoisuus kasvaa B
kerroksessa pH-arvojen pienentyessä. Sen sijaan A- ja B+C/ C-kerroksissa alumiinipitoisuudet 
vaihtelevat pH-arvoista riippumatta. 
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Puskurikapasiteetti podsolimaannoksen eri kerroksissa 

Puskurikapasiteetti on määritetty ANC H3,ruuttokokeen perusteella (ks. kuva 5). Tulokset 
on esitetty koealoittain kuvassa 17. Puskurikapasiteetti on heikko hiekkamoreenimaiden A-ker
roksessa, mutta erinomainen B-kerroksessa ja heikosti muuttuneessa pohjamaassa. Soramoree
nissa (koeala 4) ja silttimoreenissa (koeala 3) on hyvä tai erinomainen puskurikapasiteetti 
ainoastaan heikosti muuttuneessa pohjamaassa. A- ja B- kerroksessa on heikko tai kohtalainen 
puskurikapasiteetti. 

Pohjois-Suomi 

Pohjois-Suomessa koealat sijaitsevat Vanttauskoskella (2), Sodankylän (7) ja Pallaksen (3) 
ympäristöalueilla (kuva 18). Koealat 1 ja 2 ovat Kivalo-jaksoon kuuluvalla kvartsiittialueella. 
Koealat 4 - 6 ovat migmatiittisella kallioperäalueella, missä on graniitti-, granodioriitti- ja dio
riittigneissiä. Gneisseissä on paikoin amfiboliitti- tai kiilleliuskekerroksia. Koeala 7 on kiisupitoi
sella vulkaniittialueella, missä kivilajin koostumus vaihtelee intermediäärisestä emäksiseen 
(magnesium- ja rautapitoisuuden kasvaessa). Koealat 8 ja 9 ovat vulkaniittialueella, missä kivi
lajin koostumus vaihtelee ultraemäksisestä emäksiseen. Pallaksella koealat sijaitsevat graniitin ja 
emäksisen vulkaniittijakson kontaktialueella (Tyrväinen 1980; Lehtonen et al. 1985; Geological 
Map, Northern Fennoscandia 1987). 

Maaperä on koealoilla hiekkamoreenia, kivistä hiekkamoreenia, silttimoreenia, hiekkaa tai 
kivistä so raa (taulukko 7, kuva 18). Koealat 3 ja 11 b, Pahtavaaran koeala 9c ja Ristonmännikön 
koealat 5b, 5c ovat rinnealueilla. Kuusta kasvavia HMT-tyypin metsiä edustavat moreenikoe
aloista 3, 5a, 6a ja 10. Koealat 1 ja 7 (HkMr) ovat mäntyä kasvavia VT- / EMT-tyypin metsiä. 
Koealat lla (Hk) on kuustaja mäntyä kasvavaa EMT-metsätyyppiä. Mäntyä kasvavaa ECT- I 
CIT-metsätyyppiä edustavat koealat 2 ja Ilb (Hk) sekä 12 (Sr). Koealat 8 (Sr) on mäntyä 
kasvavaa EMT-metsätyyppiä. 

Ristonmännikön ja Pahtavaaran kohteessa tutkitaan aurauksen vaikutusta podsolin happa
moitumistasoon. Ristonmännikössä koealat 4, 5b, c ja 6b sijaitsevat noin 8 vuotta sitten aura
tulla, loivalla rinnealueella. Näytteitä on otettu eri kerroksista aurausvallista (kuudesta pallepro
fiilista) , ja aurausvakojen väliseltä koskemattomalta vyöhykkeeltä. Koealat 5a ja 6a sijaitsevat 
kuusta kasvavassa reunametsässä. 

Pahtavaarassa koeala 9 sijaitsee yli 10 vuotta sitten auratulla loivalla rinnealueella, missä 
vaot ovat jo tasoittuneet. Maannoskerrokset eivät oie sekoittuneet niin selvästi tai kääntyneet 
kerroksittain, kuten Ristonmännikön kohteessa. Koeala 8 sijaitseeauraamattomalla mäntyä kas
vavalla sorakankaalla. Molemmilla koealoilla kasvillisuus on rehevää (GMT-/ EMT-metsätyyp
pi). Niillä alueilla, missä kalsium- ja magnesiumpitoinen rapakallio on lähellä maanpintaa 
(0,5 - 1,0 m:n syvyydessä), eri kasvilajikkeita on runsaasti. Sekä moreenissa että sorassa on run
saasti rapakallioainesta. 

Pahta vaaran ja Ristonmännikön aurausalueille on istutettu männyn taimia. Ristonmännikön 
tutkimuskohde on ollut ennen uudistamista vanhaa kuusimetsää ja Pahtavaaran kohde sekamet
sää. Kuolleita männyntaimia ja kasvuvaurioita esiintyy laajalti vain Ristonmännikön kohteessa 
(Tikkanen 1987, suullinen tiedonanto). 

Podsolimaannoksen kuvaus maalajiluokittain 

Pohjois-Suomen kohteissa podsolikerrokset ovat selvästi erotettavissa värisävyjen perusteel
la. Maannoskerrosten paksuudet on esitetty taulukossa 7. Hiekkamoreeni-, hiekka- ja soramaissa 
A-kerros on väriltään joko tuhkanharmaa tai lähes valkea. A-kerros on ruskehtavanharmaa 
hiekkamoreenimaissa, koealoilla 1 ja 7b ja silttimoreenimaissa, koealalla 6a-b. B-kerros on vä
riltään ruskea tai punaruskea. Koealalla 6b (SiMr) ja Pallaksen koealalla 10 (kiHkMr) ei esiin
tynyt varsinaista rikastumiskerrosta, vaan vaalea, kellanruskea B+C-kerros. Heikosti muuttunut 
pohjamaa on väriltään vaalean kellanruskea (B+C) tai kellertävän harmaa (C). 

Ristonmännikön aurausalueella pintaan käännetyn rikastumiskerroksen (B) väri on ruskea 
tai vaalean ruskea. Pintaan käännetyn B-kerroksen päällä on 1 - 3 cm:n paksuinen karikekerros 
(palleprofiili). Palteessa kerrosjärjestys on seuraava ylhäältä alaspäin: käännetty B-kerros (pai
koin sekoittunut heikosti muuttuneen pohjamaan kanssa), käännetty A-kerros tai osin sekoittu
neena yllä olcvaan B-kerrokseen (=A- ja B-kerrosten sekoite), tuplahumuskerros, primaarinen 
A- ja B-kcrros, primaarincn pohjamaa. 
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pH (0.025 M NH. N03 )-ARVOT PODSOLIMAANNOKSEN HUUHTOUTUMISKERROKSESSA (YLIN) , 

RIKASTUMISKERROKSESSA JA HEIKOSTI MUUTTUNESSA POHJAMAASSA (ALlN), Pohjois-Suomi 
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Kuva 18. pH (0,025 M NH4N03)-arvot podsolimaannoksen eri kerroksissa Pohjois-Suomen koe
aloilla. Koealoilla 6b, 10 ja \1 b ei esiintynyt varsinaista rikastumiskerrosta. Profiilissa alinna 
esitetty pH-arvo on mitattu koealalla 6b C-kerroksesta, koealoilla 10 ja 11 b B+C-kerroksesta. 

Fig. 18. Values of pB (0.025 M NB4N03) in various podzol horizons in sampie stations in northern 
Finland. Sampie stations 10 and 11 b lacked the illuvial horizon. The lowermost pB value in profile 
was measured from the C horizon in sampie station 6b and from the B+C horizon in sampie stations 
10 and llb. 
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Taulukko 7. pH(0,025 M NH4N03)-arvojen, herkkäliukoisten ernäskationien (Ca, Mg, K, Na) ja 
alurniinin (Al) rnäärien vaihtelu podsolirnaannoksen eri kerroksissa rnaalajiluokiuain, Pohjois- Suorni. 
Table 7. Variation in the pH(0.025 M NH4N03) values, concentrations of easily soluble basic cations (Ca, 
Mg, K, Na) and aluminium (Al) in different podzol horizons by soil type, northern Finland. 

rnaalaji kerros-
soil type paksuus rneq/ 1 00 g:ssa kuiva-ainetta 

(koeala nro) thickness meq/ JOO g of dry matter 
(sampie kerros of horizon pH(0,025M 

station no.) horizon (ern) NH4N03) Ca,Mg,K,Na Al 

HkMr / kiHkMr A 3-10 3,6- 4,2 0,2- 0,4 2) 0- 0,4 3) 

(1, 3, 4, 5a-e, B 3-12 1) 4,4- 4,9 0,1 - 0,5 0- 0,6 
7a- b, 10) B+C/ C 15- 25 4,6- 5,0 0,1- 0,5 2) 0- 0,6 

hkSiMr A 3- 6 3,6-3,8 0,3-0,9 0,2- 0,8 
(6a-b) B* 2- 5 4,3 0,1 0,7 

B+C/ C 10- 15 3,8- 4,6 0- 0,5 0,2- 0,6 

Hk A 5- 10 1) 3,6-3,8 0,2- 0,6 0- 0,3 
(2, lla- b) B 10- 20 4,1 - 4,6 0,1- 0,3 0- 0,9 

B+C/C 20- 30 4,6- 4,8 0,1- 0,2 0- 0,3 

kiSr A 5- 7 3,7- 3,9 0,3- 0,4 0- 0,5 
(12) B 1- 10 4,1 - 4,2 0,1- 0,2 0,7 

B+C/ C 10- 20 4,1- 4,2 0,1 - 0,2 0,7 

Pahtavaara, 
HkMr / kiHkMr A 5- 15 4,0- 4,2 0,9-1 ,2 0- 0,4 
(koealat 9a-e) B 10- 35 4,6- 5,4 0,9- 1,1 0-0,1 
(sampie B+C/ C 25- 40 4,7- 4,9 0,4- 0,8 0- 0,6 
stations 9a-c) 
kiSr A 5 4,5 1,8 0 

B 15 4,9 1,6 0 
B+C/ C 20 4,9 1,2 0 

Ristonrnännikkö, käännetty 
palleprofiilit B- kerros 5- 15 3,8-4,7 0,1- 0,2 0,3- 0,7 
(6 kpl, ks, teksti) ploughed 
ridge profiles out B 
(6 profiles, horizon 
see text) 
(HkMr, hkSiMr) käännetty 

A+B 
-sekoite 2- 10 3,8- 4,5 0,3- 0,9 0,6- 1,2 
ploughed 
out A+B 
mixture 

käännetty 
A- kerros 2- 10 3,6- 3,9 0,2- 0,4 0,1- 0,4 
ploughed 
out A 
horizon 



Taulukko 7. jatkuu 
Table 7. cont. 

rnaalaji 
soil type 

(koeala nro) 
(sampIe 

station no.) 

I 

kerros 
horizon 

prirnaari 
A- kerros 
primary 
A horizon 

prirnaari 
B- kerros 
primary 
B horizon 

* B- kerros vain koealalla 6a 
B horizon only in sample station 6a 

I) 15- 20 ern koealoilla 1, 2, 7 a 
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kerros-
paksuus rneq / I 00 g:ssa kuiva-ainetta 
thickness meq/ 100 g o/ dry maller 
0/ horizon pH (0,025M 

(ern) NH4N03) Ca,Mg,K,Na AI 

2- 12 3,8- 4,1 0,2- 1,1 0,1 - 0,3 

5- 20 3,8- 4,8 0,4- 0,8 0,1 - 0,5 

I 

15- 20 cm in sample stations 1, 2 and 7a 
2) koealalla Sb, A: 0,9 rneq ja koealalla 10, A: 2,0 rneq ja B+C: 3,5 rneq (Pallas) 

A: 0.9 meq in sample station 5b and A: 2.0 meq and B+C: 3.5 meq (Pallas) in sample station 10 
3) 0,8- 1,0 rneq koealoilla 1 ja 7b 

0.8- 1.0 meq in sample stations 1 and 7b 

pR podsolimaannoksen eri kerroksissa 

Maannoskerrosten pH (0,025 M NH4N03)-arvot on esitetty koealoittain kuvassa 18 ja maa
lajiluokittain taulukossa 7. Kaikissa maalajiluokissa pH-arvot ovat pienempiä A-kerroksissa 
kuin B- tai B+C/ C-kerroksissa. pH-poikkeama eri kerrosten välillä on suurin hiekkavaltaisissa 
maannoksissa (HkMr, kiHkMr, Hk) ja pienin koealan 12 (Pallas) kivisessä soramaannoksessa. 
Hiekkamoreeneiden B-kerroksista mitattiin keskimäärin korkeampia pH-arvoja kuin muiden 
maalajiluokkien B-kerroksista. Suurin pH (0,025 M NH4N03)-arvo mitattiin koealan 9a B-ker
roksesta (Pahtavaara). Palleprofiileiden pintaan käännettyjen kerrosten pH-arvot olivat lähes 
yhtä suuria kuin alapuolisten primaarikerrosten pH-arvot. 

Rerkkäliukoisten emäskationien määrä podsolimaannoksen eri kerroksissa 

Herkkäliukoisten emäskationien (Ca, Mg, K, Na) määrien vaihtelut on esitetty taulukossa 7. 
Suurimmat emäskationipitoisuudet mitattiin Pahtavaaran hiekkamoreeni- ja soramaannoksista 
sekä Pallaksen koealan 10 moreenimaannoksesta. Muissa tutkimuskohteissa herkkäliukoisten 
emäskationien määrät ovat alhaisia « 0,5 meq/ 1 OOg). A-kerroksessa on yleensä suurempi 
pitoisuus kuin alemmissa maannoskerroksissa, mikä riippuu A-kerrokseen sekoittuneen orgaani
sen aineksen määrästä. A-kerroksen pH(0,025 M NH4N03)-arvot ovat alhaisempia kuin B- ja 
B+C/ C-kerrosten pH-arvot. Emäskationien määrä on lähes sama B- ja B+C/ C-kerroksissa muil
la koealoilla paitsi Pahta vaaran koealoilla ja Ristonmännikön aurauskoealoilla. 

Pahtavaarassa moreenimaannoksen emäskationipitoisuudetja pH-arvot heijastavat moreeni
kerrosten alla olevaa karbonaatti-, kalsium- ja magnesiumpitoista rapakalliota (taulukko 7). Mo
reenipeitteen paksuus vaihtelee 2,0 - 3,5 m koealalla 9a - c. Maannoksen pintaosaan on rikastu
nut mm. herkkäliukoista kalsiumiaja magnesiumia ravinnonottoprosesseissa alempien moreeni
kerrosten köyhtyessä edellä mainituista ravinteista postglasiaaliaikana. Koealalla 8 maa-aines 
koostuu runsaasti kalsiumia ja magnesiumia sisältävästä vihreäkiviliuskesorasta. 
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Pallaksen alueella ylärinteiltä valuvat ravinnepitoiset vedet nostavat alatasanteella olevan 
koealan (10) ravinnemääriä. Ylärinteellä kivirakka on kalsium- ja magnesiumpitoista vulkaniit
tia. Alatasanteella kallioperä on graniittia. pH(0,025 M NH4N03)-arvot ovat Pallaksen koealalla 
10 alhaisemmat kuin Pahtavaaran koealoilla riippumatta kohonneista emäskationipitoisuuksista 
(taulukko 7). 

Ristonmännikön tutkimuskohteessa pintaan käännetyistä B-kerroksesta ja sen alapuolella 
olevasta A-kerroksesta emäskationit ovat huuhtoutuneet alempiin primaarikerroksiin ja pohja
veteen (taulukko 7). Pintaan käännetyssä A- ja B-kerrosten sekoitteessa emäskationien määrä on 
lähes yhtä suuri kuin alapuolella olevissa primaarisissa A- ja B-kerroksissa. Aurausvakojen vä
lisellä koskemattomalla kaistaleella ja reunametsässä eri kerrosten emäskationipitoisuudet ovat 
keskimäärin alhaisempia kuin palleprofiilin alaosan primaarikerroksista mitatut pitoisuudet. 

Herkkäliukoisen alumiinin määrä podsolimaannoksen eri kerroksissa 

Herkkäliukoisen alumiinin määrä on esitetty taulukossa 7 maalajeittain. Kuvassa 19 on esi
tetty alumiinin liukoisuus pH(0,025 M NH4N03)-arvojen suhteen eri maannoskerroksissa hiek
ka- ja soramaissa (a) sekä moreenimaissa (b). Alumiinipitoisuus vaihtelee kaikissa maalajiluokis
sa: se on yleensä alle 0,3 meq/100g:ssa kuiva-ainetta. Suurimmat alumiinipitoisuudet mitattiin 
moreenimaiden A-kerroksista (0,8 -1,0 meq/l00g, koealat 1,6 ja 7b) sekä hiekka- ja soramai
den B- tai B+C-kerroksista (0,7 - 0,9 meq/ l00g, koealat lla-bja 12). 

Niissä maannoskerroksissa, joista mitattiin kohonneita alumiinipitoisuuksia, herkkäliukois
ten emäskationien määrä oli pienempi kuin alumiinin määrä. Alumiinin liukoisuus kasvaa pH
arvojen laskiessa « 4,5) hiekkamaiden B- ja B+C-kerroksissa (kuva 19). Moreenimaiden A-ker
roksissa liukoisuus vaihtelee pH-arvoista riippumatta. Näissä kerroksissa suurimmat arvot mitat
tiin niistä näytteistä, joissa pH oli alle 4,0. 

Kaareselässä A-kerroksen korkeimmat alumiinipitoisuudet mitattiin niistä näytteenottopis
teistä, missä A-kerros oli ohut tai missä se puuttui kokonaan. Näissä näytteenottopisteissä 
moreenikerroksen alla on kiisupitoinen rapakallio. 

Kuvassa 20 on esitetty alumiinin liukoisuus pH-arvojen suhteen Ristonmännikön auraus
alueella palleprofiilin eri kerroksissa. Kuvassa 20a esitetyt alumiinipitoisuudet on mitattu pin
taan käännetyistä B-kerroksista sekä A- ja B-kerrosten sekoitteista. Kuvassa 20c esitetyt alumii
nipitoisuudet on mitattu ensin mainitun kerroksen alapuolisesta käännetystä A-kerroksesta. 
Kuvassa 20 b, dja e esitetyt vertailutulokset on mitattu palleprofiilin alaosan primaarikerroksista 
ja reunametsän (koealat 5a ja 6a) sekä kontrollialueen maannosprofiileista (koeala 3). 

Alumiinin liukoisuus on kasvanut voimakkaimmin pintaan käännetyissä, A- ja B-kerrosten 
sekoitteissa (HkMr) ja silttimoreenin B-kerroksissa (taulukko 7, alumiinipitoisuudet 0,6 -1,2 
meq/ l00g). Näissä kerroksissa alumiinipitoisuus kasvaa pH-arvojen laskiessa. Ainoastaan yh
dessä näytteenottopisteessä pitoisuus on korkea (1,2 meq/ 100g). Näytteen pH on 4,5 (kuva 
20a). 

Yllä mainituissa kerroksissa alumiinipitoisuus on keskimäärin lähes kaksinkertainen verrat
tuna palleprofiilin alaosan primaarikerroksista mitattuihin pitoisuuksiin (kuva 20b, taulukko 7). 
A-kerroksissa alumiinipitoisuudet ovat yhtä suuria sekä palteen ylä- että alaosassa (kuva 20c ja 
d). Alumiinin määrä on korkeahko (0,5 - 0,8 meq/ 100g) myös muutamassa näytteessä, jotka on 
otettu reunametsän silttimoreenin ja kontrollialueen hiekkamoreenin A-kerroksesta (kuva 20d). 
Heikosti muuttuneessa pohjamaassa alumiinin määrä on hieman suurempi aurausalueella kuin 
reunametsässä tai kontrollialueella (kuva 20e). 

Puskurikapasiteetti podsolimaannoksen eri kerroksissa 

Podsolimaannoksen eri kerrosten puskurikapasiteetti on määritetty ANCpH3,ruuttokokeen 
perusteella (ks. kuva 5). Tulokset on esitetty koealoittain kuvassa 21. Moreeni-, hiekka- ja sora
maissa on heikko tai kohtalainen puskurikapasiteetti A-kerroksessa sekä koealoilla 6b ja 10 
myös heikosti muuttuneessa pohjamaassa. B-kerroksessa ja heikosti muuttuneessa pohjamaassa 
on hyvä tai erinomainen puskurikapasiteetti. Pahtavaaran koealalla 8 (kiSr) on hyvä tai erin
omainen puskurikapasiteetti koko podsoliprofiilissa. 

Sora- ja hiekkamaissa on suhteellisesti heikompi puskurikapasiteetti (paitsi ei koealalla 8) B
kerroksissa kuin hiekkamoreenin vastaavissa kerroksissa. Ristonmännikön aurausalueella pus
kurikapasiteetti on pienentynyt hyvin vähän pintaan käännetyissä kerroksissa verrattaessa pri
maariasemassa olevien kerrosten vastaavia arvoja toisiinsa. Muutos näkyy vain emäskationien ja 
alumiinin liukoisuusasteessa. 
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Kuva 19. Herkkäliukoisen alumiinin määräja pH(O,025 M NH4N03)arvot podsolikerroksissa 
a) hiekka-soramaissa ja b) moreenimaissa Pohjois-Suomen koealoilla. 

Fig. 19. Concentration 0/ easily soluble aluminium and pH(O.025 M NH4N03) in podzol 
horizons in a) sandy-gravelly soUs and b) till in sampie stations in northern Finland. 
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Kuva 20. Herkkäliukoisen alumiinin määrä ja pH (0,025 M NH4NOJ )arvot palleprofiilin eri kerroksissa Riston
männikön aurausalueella (avoin kuvio). Kuvan 20a esitetyt tulokset on mitattu pintaan käännetyistä B-kerroksista 
ja A- ja B-kerrosten sekoitteista (ks. teksti ). 

Fig. 20. Concentration of easily soluble aluminium and pH (0.025 M NH4NOJ) in various horizons of a ridge profile 
in the Ristonmäki plouhhing area (open symbol). Data shown in Fig. 20a were measured from ploughed out B 
horizons andfrom mixtures of A and B horizons (see text). 
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Kuva 21. Mineraalimaan puskurikapasiteetti podsolimaannoksen eri kerroksissa Po hjois-Suo
men koealoilla . Puskurikapasi teetti on mää ritetty ANCpH3 3-uuttokokeen perusteella . Kerrosjär-
jestys koealoilla on sama kuin kuvassa 18. ' 

Fig. 21. Buffer capacity of mineral soil in various podzol horizons in sampie stations in northern 
Finland. Buffer capacily determined with ANCpHJ.3 leach. Succession in sampie stations in Fig. 
18. 

Raahen tutkimusalue 

I1man saasteiden vaikutusta metsämaan happamoitumiseen on selvitetty Raahen alueella, teol
lisuuden ja asutuksen lähiympäristössä ja tausta-alueella (kuva 22). Ensin mainitussa vyöhyk
keessä koealat (lOkpi) sijaitsevat 5 - 20 kilometrin etäisyydellä teollisuusalueesta (Rautaruukki 
Oy) ja asutustaajamasta. Tausta-alueeseeft kuuluvat koealat (Kalajoki ja Pulkkila) ovat 50 - 70 
kilometrin etäisyydellä. Vuosina 1982 - 1983 rikkilaskeuma oli Raahen lähialueella 800 mg 
rikkiä/ m2 vuodessa ja tausta-alueella 300 - 400 mg rikkiä/ m2 vuodessa (kuva 1) (Ympäristöti
lastot 1987). 
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Kuva 22. pH (0,025 M NH4N03)-arvot podsolimaannoksen eri kerroksissa Raahen tutkimusalueella. Koealoilla 4 ja 
7c ei ollut B-kerrosta. Profiilissa esitetty alin arvo on mitattu heikosti muuttuneesta pohjamaasta (B+C). 

Fig. 22. Values of pH (0.025 M NH4NOJ) in podzol horizons in the Raahe study area. Sampie stations 4 and 7c lacked 
the B horizon. The lowermost value in the profile was measured from weakly changed B+C-horizon. 

Koealat 2 - 7 ovat granodioriitti-kvartsidioriitti-alueella, missa esiintyy paikoin dioriittiosu
eita ja intermediäärisiä tai emäksisiä vulkaniittikerroksia. Koeala 1 on amfiboliittialueella ja 
koeala 8 graniittialueella. Tausta-alueen koealat 9 ja 10 ovat granodioriitti-kvartsidioriittialueel
la, mihin liittyy katkeilevia kiillegneissijaksoja (Salli 1957; Nykänen 1959; Simonen 1980; 
Mäkelä 1984). 

Koealojen maaperä on hiekkamoreenia, kivistä hiekkamoreenia, soramoreenia, hiekkaa ja 
soraa (kuva 22, taulukko 8). Hiekkamoreenikoealoilla ja soramoreenia edustavalla koealalla 5 
sekä hiekkamaata edustavalla koealalla 8 kasvaa kuusivaltainen VMT-metsätyypin sekametsä. 
Ainoastaan koealalla 10 (kiHkMr) on VMT-metsätyypin männikkö. Hiekka- ja soramailla sekä 
soramoreenia edustavalla koealalla 4 kasvaa VT- / EVT-tyypin mäntymetsä. 

Podsolimaannoksen kuvaus maalajiluokittain 

Podsolimaannosten ikä on alle 5000 vuotta Raahen tutkimusalueella (vrt. Eronen 1974). 
Nuorimmat maannokset (esim. dyynihiekka-alueella) sijaitsevat aivan rannikkoalueella. Moree
nimaiden huuhtoutumiskerros (A) on muodostunut heikommin nuorissa maannoksissa kuin 
Keski- ja Itä-Suomen vanhoissa podsolimaannoksissa, jotka ovat yli 7000 vuotta vanhoja (vrt. 
Aaltonen 1941). 

Moreenimaissa A-kerros on yleensä ohut (I - 3 cm) tai se puuttuu kokonaan (poikkeus koe
ala 10, taulukko 8). Se on väriltään vaaleanharmaa tai tummanharmaa. Väri riippuu mekaa
nisesti ja osittain myös kemiallisesti sekoittuneen orgaanisen aineksen määrästä, mikä ilmenee 
tummanharmaina värisävyinä. A-kerroksen alapuolella tai heti humuskerroksen alapuolella 
(koealat I , 2, 6, 3b) on ruskehtavan- tai kellertävänharmaa vaihettumisvyöhyke (A+B), jossa on 
osittain jo rikastumiskerroksen piirteitä. Huuhtoutumiskerrosta vastaava näyte on otettu edellä 
mainittujen kerrosten yhdistelmänäytteenä (A+B). 
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Taulukko 8. pH(0.025 M NH4NO j )-a rvojen. herkkäliukoisten ernäskationien (Ca, Mg, K, Na) ja 
alurniinin (AI) rnäärien vaihtelu podsolirnaannoksen eri kerroksissa rnaalajiluokittain. Raahen tutkirnus
alue. 
Tabte 8. Variation in pH(0.025 M NH~NOJ) vatues, concentrations of easily soluble basic cations (Ca, Mg, 
K. Na) and aluminium (A I) in different podzol horizons by soil type, the Raahe study area. 

Teollisuuden ja asutuksen lähialue: 
In the vicinity of industrial plants and a population centre: 

rnaalaji kerros-
soil type paksuus rneq/ 100 g:ssa kuiva-ainetta 

(koeala nro) thickness meq/ l00 g of dry matter 
(sampie kerros of horizon pH(0,025M 

station no.) horizon (ern) NH4N03) Ca,Mg,K,Na AI 

HkMr / kiHkMr A/ A+B 5- 10 3,7- 4,3 0,6- 2,6 0,1 - 0,6 1) 

(1.2, B 5- 18 4,0- 4,7 0,8- 2,5 0- 0,5 
3b- e,6) B+C/ C 10- 25 4,3- 5,0 0,2- 1,7 0- 0,5 

SrMr A/ A+B 4- 8 3,7- 3,8 2,4- 5,2 0,3- 0,4 
(4,5) B* 7-10 4,6 3,1 0 

B+C/C 15- 30 4,8- 5,0 2,3- 2,5 0 

Hk, siHk A 5-15 3,7- 4,2 0- 0,2 0- 0,2 
7a- e, 8a- b) B/ B+C 5-30 4,5- 4,9 0- 0,3 0- 0,3 

C 20-45 4,5- 5,3 0- 0,3 0- 0,1 

kiSr A 3- 5 3,4 1,5 0,7 
(3a) B 4- 7 3,7 0,6 1,9 

B+C/C 15-20 4,5 0,5 0,1 

Tausta- alue: 
Background 
area: 
kiHkMr A/ A+B 11 -35 3,8 0,4 0,1 
( 10) B 5-15 4,7 0,7 0 

B+C/ C 10-20 5,1 - 5,2 0,4- 0,6 0 

Hk A 4- 7 3,7 0,2 0,1 
(9) B+C 15- 20 4,3 0,2 0,2 

C 20-25 4,8 0,2 0- 0,1 

* B- kerros vain koealalla 5 
B horizon only in sampie station 5 

I) suurin pitoisuus 1,1 rneq/l OOg, koealoilla 2 ja 6 
the highest concentration 1.1 meq/l OOg, in sampie stations 2 and 6 

B-kerros on väriltään joko kellanruskea tai ruosteenruskea. Soramoreeneissa ja kivisissä 
hiekkamoreeneissa on tummanharmaita tai mustia raitoja ja laikkuja, kuten A- / A+B-kerrokses
sa. B-kerroksen rajat ylä- ja alapuolella oleviin kerroksiin eivät oIe teräviä vaan asteittaisia (väri 
vaalenee). Heikosti muuttunut pohjamaa on vaalean kellanruskea (B+C) tai kellertävänharmaa 
(C). Kerrospaksuudet on esitetty taulukossa 8. 

Koealat 7 ja 9 edustavat dyynihiekkamaita, missä vain A-kerros on selvästi erotettavissa ala
puolisista kerroksista. A-kerros on väriltään tuhkanharmaa. A-kerros on paksuimillaan dyynin 
rinneosassa. Heikosti muodostunut rikastumiskerros (B+C) on vaalea, kellanruskea. Punaruskei
den tai ruosteenruskeiden laikkujen tai vertikaalisuuntaisten viirujen määrä vähenee asteittain 
profiilissa alaspäin. Pohjamaa (C) on väriltään vaaleampi kuin B+C-kerros. 

Koeala 8 edustaa veden alle kerrostunutta silttistä hiekkamaata ja koeala 3a rantavyöhyk
keeseen kerrostunutta kivistä soramaata. A-kerros on väriltään vaaleanharmaa (si Hk) tai ruskeh
tavanharmaa (kiSr). Molemmilla koealoilla B-kerros erottuu alapuolisesta pohjamaasta tum
memman värisenä kuin dyynihiekkamaassa. Pohjamaa on kellertävänharmaa. 
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pH podsolimaannoksen eri kerroksissa 

Maannoskerrosten pH(0,025 M NH4N03)-arvot on esitetty maalajiluokittain taulukossa 8 ja 
koealoittain kuvassa 22. Kaikissa maalajiluokissa pH-arvot ovat alhaisempia A-I A+B-kerroksis
sa kuin B- ja B+C/ C-kerroksissa. pH-arvot vaihtelevat eniten hiekkamoreeni- ja hiekkamaiden 
B/ B+C-kerroksissa. Tausta-alueen koealoilla eri maannoskerrosten pH-arvot ovat lähes yhtä 
suuria kuin teollisuuden ja asutuksen lähialueella. 

pH-poikkeama AI A+B- ja B/B+C-kerrosten välillä on suurin lähialueen soramoreeni- ja 
hiekkamaannoksissa sekä tausta-alueen hiekkamoreenimaannoksessa. Eri maannoskerrosten 
alhaisimmat pH-arvot mitattiin lähialueen koealojen 1, 2, 6 (kiHkMr) ja 3a (kiSr) profiileista 
(kuva 22). Näillä koealoilla A I A+B- ja B-kerrosten välinen pH-poikkeama on pieni, vain 
0,3 - 0,4 pH-yksikköä. 

Herkkäliukoisten emäskationien määrä podsolimaannoksen eri kerroksissa 

Herkkäliukoisten emäskationien määrien vaihtelu eri maannoskerroksissa on esitetty maa
lajiluokittain taulukossa 8. Emäskationien määrä on suurempi A-I A+B- ja B-kerroksissa kuin 
heikosti muuttuneessa pohjamaassa moreeni- ja soramaissa. Emäskationipitoisuudet vaihtelevat 
eniten hiekkamoreenikoealoilla ja vähiten hiekkamaannoksissa. Vii me mainituissa maissa emäs
kationien määrä on pieni « 0,3 meql 100g). Tausta-alueen koealoilla emäskationipitoisuudet 
ovat lähes yhtä suuria kuin teollisuuden ja asutuksen lähialueen vastaavia maalajiluokkia 
edustavilta koealoilta mitatut emäskationipitoisuudet. 

Soramoreeni-, kivisissä hiekkamoreeni- ja soramaannoksissa on suurempi emäskationipitoi
suus A-I A+B- ja B-kerroksissa kuin hiekkamoreenimaannoksissa (taulukko 8). Ensin mainittu
jen maannosten pintaosan mineraalimaakerroksiin (15 - 25 cm) on sekoittunut runsaammin 
kationinvaihtokykyistä orgaanista ainesta kuin hiekkamoreenimaannosten vastaaviin kerroksiin. 
Orgaaninen aines erottuu profiilin A I A+B- ja B-kerroksissa mustina tai tummanharmaina 
raitoina tai laikkuina. A-I A+B-kerrosten pH(0,025 M NH4N03)-arvot ovat alhaisia «4,0) näis
sä maannoskerroksissa. B-kerroksissa ja heikosti muuttuneissa pohjamaissa pH-arvot ovat yhtä
suuria tai korkeampia kuin 4,5. 

Herkkäliukoisen alumiinin määrä podsolimaannoksen eri kerroksissa 

Herkkäliukoisen alumiinin määrä eri maannoskerroksissa on esitetty maalajiluokittain taulu
kossa 8. Kuvassa 23 on esitetty alumiinin liukoisuus pH (0,025 M NH4N03)-arvojen suhteen 
hiekka- ja soramaissa (a) sekä moreenimaissa (b). Alumiinipitoisuudet ovat hyvin pieniä kaikissa 
tutkituissa hiekkamaannoksissa ja tausta-alueen hiekkamoreenimaannoksessa. Alumiinin liukoi
suus kasvaa moreenimaiden B- ja B+C/ C-kerroksissa pH (0,025 M NH4N03)-arvojen laskiessa 
(kuva 24b). A-kerroksen alumiinipitoisuus ei korreloi pH-arvojen kanssa. Suurimmat pitoisuu
det (1 ,1- 1,9 meq/ lOOg) mitattiin niistä sora- ja moreenimaiden A+B- tai B-kerroksista, missä 
pH-arvo oli alle 4,0. 

Teollisuuden ja asutuksen lähialueella herkkäliukoisen alumiinin määrä on kohonnut niissä 
maannoskerroksissa, missä orgaanista ainesta on sekoittunut mekaanisesti ja osittain myös 
kemiallisesti, mineraalimaan pintakerroksiin. Näissä kerroksissa emäskationien määrä on suu
rempi kuin alumiinin määrä. Ainoastaan soramaannoksen alumiinipitoisessa B-kerroksessa 
emäskationien määrä on pieni (taulukko 8). 

Puskurikapasiteetti podsolimaannoksen eri kerroksissa 

Puskurikapasiteetti podsolin eri kerroksissa on määritetty ANCpH3,ruuttokokeen perusteella 
(ks. kuva 5). Tulokset on esitetty koealoittain kuvassa 24. Puskurikapasiteetti on heikko mo
reeni-, hiekka- ja soramaannosten A-I A+B-kerroksessa. Poikkeuksellisesti koealalla 3b, missä 
moreenin pintaosassa on louhikko-kerros, on hyvä puskurikapasiteetti A+B-kerroksessa. Rikas
tumiskerroksen (B / B+C) ja pohjamaan (C) puskurikapasiteetti on hyvä tai erinomainen muilla 
koealoilla kuin 2, 3a-c, 6, 7a-b ja 9. Koealalla 2 on heikko tai kohtalainen puskurikapasiteetti 
koko podsoliprofiilissa. Louhikkoisessa moreenimaassa (3b) ja dyynihiekkamaissa (7a,b) teolli
suuden lähialueella on heikompi puskurikapasiteetti C- kuin B-/ B+C-kerroksessa. 
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Kuva 23 . Herkkäliukoisen alumiinin määrä ja pH (0,025 M NH4N03)-arvot podsolikerroksissa 
a) hiekka-soramaissaja b) moreenimaissa Raahen tutkimusalueella. Huuhtoutumiskerros vastaa 
hiekka-soramaissa A-kerrosta ja moreenimaissa A+B-kerrosta. Rikastumiskerros on hiekka
soramaissa B+C-kerros ja moreenimaissa B-kerros (ks. teksti). 

Fig. 23. Concentration 0/ easily soluble aluminium and pH(O.025 M NH4N03) in podzol 
horizons in a) sandy·gravelly soils and b) till in the Raahe study area. The leached horizon 
correspons to the A horizon in sandy·gravelly soils and to the A +B horizon, and in tills the B 
horizon (see text). 
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Kuva 24. Mineraalimaan puskurikapasiteetti podsolimaannoksen eri kerroksissa Raahen tutkimusalueella. Puskuri
kapasiteetti on määritetty ANCpH3yuuttokokeen perusteella. Kcrrosjärjestys koealoilla on sama kuin kuvassa 22. 

Fig. 24. Buffer capacity of mineral soil in various podzol horicons in the Raahe study area. Buffer capacity determined 
with A NCpHJ.J leach. Succession in sampie stations as in Fig. 22. 

Kuopion - Siilinjärven tutkimusalue 

Kuopion ja Siilinjärven alueella on tutkittu rikki- ja typpipäästöjen vaikutusta metsämaan 
happamoitumiseen teollisuuden ja asutustaajamien lähiympäristössä (ydinalueet) ja tausta-alu
eilla. Teollisuuden ja asutustaajamien lähialueiksi on rajattu soikion muotoinen alue, jonka 
halkaisija on 10 - 12 km (kuva 25a). Kuopion kaupungin teollisuuden ja taajaman lähiympäris
tössä rikkilaskeuman määrä oli vuosina 1982 - 1983 600 mg rikkiäl m2 vuodessa. Siilinjärven 
alueella rikkilaskeuman määrä oli vastaavana aikana 300 - 400 mg/ m 2• Tausta-alueella rikkilas
keuman määrä oli 200 - 300 mgl m2 (kuva 1) (Y mpäristötilastot 1987). 

Suurimmat päästölähteet ovat Metsä-Serla Oy:n Savon Sellun tehtaat Kuopion Sorsasalossa 
ja Kemira Oy:n lannoitetehtaat Siilinjärvellä. Kuopion ydinalueella rikkidioksidin päästöt olivat 
vuonna 1986 yhteensä noin 11 650 tonnia vuodessa (t / a) ja typen oksidien (NO x) päästöt noin 
1670 t/ a, mistä Savon Sellun tehtaiden osuus on 9050 t/ a S02ja 410 t/ a NOx (Päästökartoitus 
1987). Siilinjärvellä Kemira O y:n rikkidioksidien päästöt olivat vuonna 1986 - 19874400 t / a 
ja NOx-päästöt 870 t / a (Kemira O y, ilmansuojeluilmoitus 1988). Kaivosalueen hiukkaspöly
päästöt olivat 880 tl a. Kemira Oy:n ympäristökuormitus oli vuosina 1984 - 1985 tehdasalueelta 
noin kymmenen kilometrin päähän ulottuvalla alueella: kokonaisfosfori 7,7 t/ a, kokonaistyppi 
36 t / a, ammonium-typpi 24 t/ a, fluoridi 1,4 t/ aja sulfaatti 71 t/ a (lnsinööritoimisto Paavo Ris
tola Oy 1986). 

Kuopion ja Siilinjärven alueella kallioperä on pääasiassa graniittigneissiä, graniitti- tai 
granodioriittisuonia sisältävää kiillegneissiä sekä graniitti-I granodioriitti- / kvartsidioriittisyväki
veä (Luukkonen et al. 1986). Siilinjärvellä kallioperän erikoispiirteenä on pohjois-eteläsuuntai
nen syeniitti-karbonatiitti kivilajijakso (kuva 25a) (Puustinen 1971). Tällä alueella kasvillisuu-
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Kuva 25a. Koealojen sijainti ja maalajiluokat Kuopion-Siilinjärven tutkimusalueella. 

Fig. 25a. Location and soU classes 0/ the sampie stations in the Kuopio-Siifinjärvi study area (broken fin es = the 
vicinity 0/ industrial plants and population centres). 

den rehevyys johtuu osittain myös hienoainespitoisista maalajeista, jotka sisältävät runsaasti 
kalsiumiaja magnesiumia kasveille käyttökelpoisessa muodossa. Koeala 17a, Kuopion eteläpuo
lella, sijaitsee kalkkikivi-karsi-kallioperäalueella (Korsumäki, ku va 25a). 

Siilinjärvellä teollisuuden ja asutustaajaman lähiympäristössä on 21 koealaa ja vastaavasti 
Kuopion tutkimuskohteessa 15 koealaa. Koealojen maalajiluokat on esitetty kuvissa 25a ja b 
sekä taulukossa 9. Sorsasalossa ja Ranta-Toivalassa koealojen 1, 4, 8, ja 11 pinta-ala on poik
keuksellisen suuri 100 x 100 m2 (kuva 25b). Kuopion ydinalueella osa koealoista on ohutpeit
teisellä moreeni- tai hiekkamaalla, missä maapeitteen paksuus on 30 - 50 cm. Tausta-alueilla on 
yhteensä 21 koealaa, joista pääosa sijoittuu Siilinjärven pohjois- ja koillispuolisille alueille 
vallitsevan tuulen suunta mukaisesti (Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy 1986). 

Siilinjärven ydinalueen koealat ovat OMT- (vallitseva) tai MT-metsätyypin kuusikoissa, 
joissa kasvaa vaihteleva määrä koivua tai leppää. Kuusi-koivu-mänty-leppä-sekametsää kasvaa 
ainoastaan koealoilla 30 ja 41 (Si-Sa/ HkMr). 
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Kuva 25b. Koealojen sijainti ja maalajiluokat teollisuuden lähialueella, Sor
sasalossaja Ranta-Toivalassa (neliöity alue kuvassa 25a). 

Fig. 25b. Location and soU classes 0/ the sampie stations in the Sorsasalo and 
Ranta-Toivala study areas (box in Fig. 25a). 

Kuopion ydinalueella suurin osa koealoista edustaa MT-/ VT-tyypin mäntymetsiä. Koealat 
Id, 2, 6, 5c, 7c, l1a, 14 ja 15b ovat MT-I OMT-tyypin kuusimetsiä. Mäntyä ja kuusta kasvavia 
sekametsiä on koealoilla 12 ja 15a. Sekä mänty- että kuusivaltaisissa metsissä kasvaa satunnai
sesti koivua. 

Tausta-alueen koealat ovat MT-I OMT-metsätyypin kuusikoissa. Edellä mainittua metsä
tyyppiä edustavilla koealoilla 42, 44, 46, 51 , 52 ja 55 kasvaa myös koivua. Mänty-kuusi-koivu
sekametsää kasvaa koealoilla 20 ja 49 (MT-metsätyyppi). 

Podsolimaannoksen kuvaus maalajiluokittain 

Kuopion ja Siilinjärven alueilla podsolimaannosten ikä vaihtelee topografian mukaan. Nuo
rimmat maannokset järvi- ja jokilaaksoissa ovat iältään alle 5400 - 5600 vuotta vanhoja (Okko 
1965). Muinaisen SuurSaimaan tulvahuippu ajoittuu Okon (1965) mukaan vuodelle 3500 eKr. 
(n. 100 m:n tasolle) . Supra-akvaattisilla alueilla maannosten ikä on 7000 - 9000 vuotta (vrt. 
Donner 1957; Saarnisto 1970). Kuvissa 28 a - c on esitetty maannosten ikä koealoittain. 

Kuopion ja Siilinjärven ydinalueilla sekä tausta-alueella hiekkamoreeni- ja hiekkamaissa 
ovat podsolikerrokset selvästi erotettavissa toisistaan. A-kerroksen väri vaihtelee eri koealoilla 
tuhkanharmaasta vaaleanharmaaseen tai ruskehtavanharmaasta kellertävänharmaaseen. Ruskei-
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Taulukko 9. pH(0,025 M NH4NO))-arvojen, herkkäliukoisten emäskationien (Ca, Mg, K, Na) ja 
alumiinin (Al) määrien vaihtelu podsolimaannoksen eri kerroksissa maalajiluokittain Kuopio-Siilinjärven 
tutkimusalueella. 
Table 9. Variation in pH(O. 025 M NH4N03) values, concentrations of easily soluble basic cations (Ca, Mg, 
K, Na) and aluminium (Al) in different podzol horizons by soil type, the Kuopio-Siilinjärvi study area. 

a. Kuopion teollisuuden ja asutuksen lähialue: 
a. In the vicinity of the Kuopio industrial plants and population centre: 

maalaji kerros-
soil type paksuus 

(koea:ta nro) thickness 
(sampie kerros of horizon pH(0,025M 

station no.) horizon (ern) NH4NO)) 

HkMr / kiHkMr A 5- 12 3,5-4,1 
(6, 7c, 9, 12, B 5- 10 4,2- 4,9 
14- 15) B+C/ C 15-35 4,4- 5,2 

Hk A 3- 5 3,7 
(13a) B 2- 3 4,0 

B+C/ C 35 4,6 

Si, hkSi A 4- 5 4,8 
(5c) C 20 4,6 

kalliomaat: 
rockyareas: 
HkMr / kiHkMr A+B 15- 30 3,5- 4,1 
(1 - 4,7a- b, A 2- 7 3,3- 4,0 
8a-c, 10, lla, B 8- 25 3,9-4,4 
13b) B+C* 15- 30 4,6- 4,7 

Hk/ hkSi A/A+B 2- 7 3,5- 3,8 
(5a-b,llb) B+C 7- 10 3,6-4,0 

* mittaukset vain koealoilta la ja 8a, 
measured only from sampie stations 1 a and 8a 

1) koealalla 6 B+C: pH =3,7 ja Al- pit, =1,0 meq (ei B-kerrosta) 
B+C: pH =3. 7 and Al =1.0 meq (no B horizon), sampie station 6 

2) koealalla 14 B ja B+C/ C: 2,0 meq 
Band B+C/ C: 2.0 meq, sampie station 14 

3) yksittäinen, suurin pitoisuus 1,9 meq koealalla I c 
single, the highest concentration 1.9 meq in sampie station 1 c 

4) yksittäinen, suurin pitoisuus 2,6 meq koealalla 7a 
single, the highest concentration 2.6 meq in sampie station 7a 

meq/ 100 g:ssa kuiva-ainetta 
meq/ 100 g of dry matter 

Ca,Mg,K,Na Al 

0,3- 1,6 0,1-0,7 
0,2- 1,2 2) 0,1 - 0,4 

1 )0,2-0,42) 0,1- 0,3 1) 

0,4 0,1 
0,2 0,3 
0,2 0,1 

2,0 0,1 
1,8 0,1 

0,2-1 ,2 3) 0,4- 1,3 
0,4- 1,0 0-0,8 4) 

0,2-0,8 0,4- 0,9 
0,2- 0,4 0- 0,5 

0,4- 2,6 0,4- 0,8 
0,1-1 ,4 0,5- 0,8 

ta ja kellertäviä värisävyjä esiintyy useammin A-kerroksessa ydinalueilla kuin tausta-alueella. 
A-kerroksen alapuolella on satunnaisesti vaaleanruskea vaihettumisvyöhyke (A+B, 2 -7 cm). 
A+B-kerroksessa huuhtoutuminen on vähäisempää kuin yläpuolisessa A-kerroksessa. B-kerros 
on väriltään joko ruosteenruskea tai punaruskea. Heikosti muuttunut pohjamaa on vaaleankel
lanruskea (B+C) tai kellertävänharmaa (C). Kerrospaksuudet on esitetty taulukossa 9. 

Kuopion ydinalueella A- ja B-kerrokset erottuvat kalliomaiden maannosprofiileissa heikosti 
toisistaan. 15 - 30 cm:n paksuinen moreeni- tai hiekkapeite on värjäytynyt punaruskeaksi lähes 
kaikilla ydinalueen kalliomaakoealoilla. Tästä kerroksesta on käytetty nimitystä punaruskea 
A+B-kerros, ja se rajoittuu suoraan kallion pintaan tai kellanruskeaan B+C-kerrokseen. Koe
aloilla 1, 4, 7a-b, 8, 11 b ja 13b podsolimaannoksissa esiintyy satunnaisesti vaalea, ohut A-kerros. 
B-kerros rajoittuu joko kallioon tai kellanruskeaan B+C-kerrokseen, jolloin maapeitteen paksuus 
on 40 - 60 cm. Tausta-alueen kalliomaata edustavalla koealalla 18 on erotettavissa ohuet A- ja 
B-kerrokset, maapeitteen paksuuden ollessa 15 - 20 cm. Koealalla 18a esiintyy satunnaisesti 
punaruskea maannos. 



Taulukko 9. jatkuu 
Table 9. cant. 

b. Siilinjärven teollisuuden ja asutuksen lähialue: 
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b. In the vicinity 0/ the Siilinjärvi industrial plants and population centre: 

maalaji kerros-
soil type paksuus meq/ 1 00 g:ssa kuiva-ainetta 

(koeala nro) thickness meq/ 100 g 0/ dry matter 
(sampie kerros 0/ horizon pH(0,025M 

station no.) horizon (ern) NH4N03) Ca,Mg,K,Na AI 

HkMr/ kiHkMr A 3- 10 3,7- 4,3 I) 0,2- 2,2 2) 0,2- 0,9 
(22,24- 27, B 10- 35 3,8-4,8 I) 0,2- 1,3 2) 0,1- 0,6 
34- 36,39,41) B+C/ C 15- 30 4,1 - 5,3 0,2- 0,9 2) 0,1- 0,8 

SrMr A 6- 10 3,6- 4,2 0,5- 1,1 0,5- 0,7 
(21,23,33) B 10-25 3,6- 4,8 0,2- 1,4 0,1- 0,8 

B+C/ C 10- 25 4,1 - 5,1 0,4- 0,8 0- 0,3 

SiMr A 5- 10 3,9-4,5 0,9-3,2 0,1- 1,1 
(28,29,38, B/ B+C 7- 15 4,2- 4,7 1,4- 3,3 0,1- 0,3 
40) C 1O- 2O 4,5- 5,1 2,3- 4,0 0- 0,1 

Si- Sa A 8- 10 4,1- 4,8 0,6-2,6 0-0,3 3) 

(30- 32,37) B/ B+C 1O- 2O 4,6- 5,0 0,9- 3,9 0 3) 

C 10- 15 4,6- 5,2 2,4- 4,4 ° 
I) koealalla 34 A: 5,0 ja B: 5, I 

A: 5.0 and B: 5./, sampie station 34 
2) koealalla 34 A: 3,9 meq, B/ B+C: 4,7 meq ja C: 3,7 meq 

A: 3.9 meq, B/B+C: 4.7 meq and C: 3.7 meq, sampie station 34 
3) koealalla 37 A: 0,9- 1,3 meq ja B/ B+C: 1,2- 1,9 meq 

A: 0.9- /.3 meq and B/B+C: 1.2- 1.9 meq, sampIe station 37 

Soramoreeni- ja soramaissa A-kerros on väriltään ruskehtavanharmaa. B-kerros on ruskea, 
kellanruskea tai vaalea punertavanruskea. Heikosti muuttunut pohjamaa on kellanruskea (B+C) 
tai kellertävänharmaa (C). Kerrosrajat eivät oie teräviä. Värimuutokset ovat asteittaisia vaaleten 
profiilissa alaspäin. Kerrospaksuudet on esitetty taulukossa 9. 

Hienoainespitoisissa maannoksissa (silttimoreeni, siitti-savi) kerrokset ovat heikommin ero
tettavissa kuin hiekka- tai soravaltaisissa maannoksissa. A-kerros on vaaleampi väriitään kuin 
alapuoliset kerrokset. B-kerrosta vastaa vyöhyke (B+C), mrssä on ruosteenruskeita tai kellanrus
keita laikkujaja pisteitä tai vertikaalissuuntaisia viiruja. Siilinjärven ydinalueen koealoilla 29, 37 
ja 38 on poikkeuksellisesti A-kerroksen alapuolella ruskea tai kellanruskea B-kerros eikä edellä 
mainittua B+C-kerrosta. Siittimoreeni- ja siltti-savimaannokset kuuluvat maannoksiin, joiden 
ikä on hieman alle 5500 vuotta (Okko 1965) (kuva 28a ja b). 

pH podsolimaannoksen eri kerroksissa 

Eri podsolikerrosten pH (0,025 M NH4NOJ)-arvot on esitetty koe-aloittain kuvassa 26 ja 
maalajiluokittain taulukossa 9. Moreeni- ja hiekkamaiden A-kerrosten pH-arvot ovat keskimää
rin alhaisempia Kuopion ja Siilinjärven ydinalueilla kuin tausta-alueella (ks. myös kuva 27). B
kerrosten pH-arvoissa ei ollut yhtä selvää eroa edellä mainittujen alueiden välillä. Sen sijaan 
B+C/ C-kerrosten pH-arvot ovat suhteellisesti korkeampia tausta-alueellaja Siilinjärven ydinalu
eella, Sulkavanjärven ympäristössä kuin Kuopion ydinalueella (kuva 26). Alhaisimmat pH-arvot 
mitattiin Sorsasalon ja Ranta-Toivalan kalliomaiden A-, B- ja punaruskeista A+B-kerroksista. 
Paksupeitteisissä maissa alhaisia pH-arvoja « 4,0 - 4, I) mitattiin yksittäisten koealojen A- ja B
kerroksista Siilinjärven Jälässä (koeala 21) ja Kuuslahdessa (koealat 35 ja 36) sekä tausta
alueella, Halunassa ja Käärmelahdessa (koealat 42,57) (kuvat 25a - b ja 26a - b). 



Taulukko 9. jatkuu 
Table 9. cont. 

c. Tausta-alue: 
c. Background area: 

maalaji 
soil type 

(koeala nro) 
(sampie 

station no.) 

HkMr / kiHkMr 
(l7a, 20, 42-
46,49- 53,56) 

SiMr 
(16b,55) 

Hk, siHk 
(19a- b, 47, 
48, 54) 

kiSr, hkSr 
(17b* 
(57) 

Si- Sa 
(l6a) 

kalliomaat: -
rocky areas: 
HkMr 
(18a) 

hkSr 
(18b) 

kerros-
paksuus 
thickness 

kerros 0/ horizon 
horizon (cm) 

A 5- 15 
B 7- 20 
B+C/ C 15- 25 

A 7- 15 
B+C 10- 15 
C 10- 15 

A 5- 10 
B 5- 20 
B+C/ C 15- 40 

A 2- 5 

B 3- 15 

B+C/ C 15- 30 

A 18 
C 20 

A- ja 
B- yht, 8- 15 
A andB 
together 

A- ja 
B- yht, 8- 10 
A andB 
together 

* koeala 17b on karsi- kalkkikivikallioperäalueella 
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pH(0,025M 
NH4N03) 

3,6- 4,4 
4,2- 5,0 I) 
4,3- 5,3 I) 

4,3- 4,5 
4,3- 4,6 
4,4- 4,5 

3,7- 4,3 
4,2- 4,8 
4,8- 5,1 

4,1 * 
3,4 
5,7* 
3,8 
6,1 * 

4,4- 4,7 

4,3 
4,5 

3,7- 3,9 

3,7- 4,0 

sampie station 17b is located on the skarn and limestone bedrock 
I) koealalla 42 B: 3,8 ja B+C: 4,0 

B: 3.8 and B+C: 4.0 in sampie station 42 
2) yksiuäinen, suurin pitoisuus 0,8 meq, koealalla 19b 

single, the highest concentration 0.8 meq, sampie station 19b 

meq/ 1 00 g:ssa kuiva-ainetta 
meq/ 100 g 0/ dry matter 

Ca,Mg,K,Na Al 

0,1 - 1,1 0,1 - 0,8 
0,3- 0,8 0- 0,6 
0,2- 0,5 0- 0,5 

1,6- 2,3 0,1 - 0,2 
1,5- 1,7 0- 0,1 
1,3- 1,7 0,1- 0,2 

0,2- 0,4 0,1- 0,5 
0,1 - 0,4 0- 0,4 
0,1 - 0,2 2) 0- 0,2 

1,6* 0,2* 
0,6- 0,9 0,3- 0,8 

3,2* 0,4* 
0,4- 0,5 0,5- 0,9 

2,8* 0,4* 
0,2- 0,4 0,1- 0,5 

4,0 0,3 
2,3 0,1 

0,7- 1,4 0,2- 1,2 

1,3- 2,6 0,2- 0,3 

Siilinjärven ydinalueella yksittäisten maannosprofiilien korkeat pH-arvot johtuvat syeniitti
karbonatiittikallioperästä, hienoainespitoisista maalajeista ja rehevämmästä kasvillisuudesta. Sy
eniitti-karbonatiittialueella heikosti muuttuneen pohjamaan pH-arvo on 5,1 - 5,3 (koealat 
27 - 28, 34) ja hienoainespitoisissa maalajeissa 4,9 - 5,2 (Si-SaMr, Si-Sa, ei koealat 29, 37 - 38) 
(kuva 25a ja 26a). Vastaavan kerroksen pH-arvo on 4,5 - 5,2 Kuopion ydinalueella ja tausta
alueen hiekkavaltaisissa moreenimaissa. Tausta-alueella, Korsumäen koealan 17b korkeat B- ja 
B+C/ C-kerroksien pH-arvot (5,7 - 6,1) johtuvat alueen karsi-kalkkikivi-kallioperästä (koeala 
17a on graniittigneissialueella) (kuva 25a ja 26a). 
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pH (0 .025 M NH 4 N03 )- ARVOT PODSOLIM A ANNOKS EN HUUHTOU T UMISKERROK SE S SA ( YlIN ), 

RIKASTUMISKERROKSESSA JA HEIKOSTI MUUTT UNEESSA POHJAMAASSA (AlIN ), 

K u op i o j a Si i l i n jä r vi 

... 

K ollove s/ 

pH 

3.1 - 3.5 

4.1 - 4.5 

4.6 - 5.0 

5.1 - 5.5 

> 5.5 

maalaiil: 

• Hk M r 
o Hk M r, kalli o maa 

... kl Hk Mr 

l::. ki Hk M r, kalli o ma a 

'" SI Mr(-SaMr) 

• Sr M r 

• Hk / S r 
o Hk / Sr, kalilom aa 

• SI-Sa 

[!@ le o ills uusalue 

Kuva 26a. pH (0,025 M NH4N03)-arvot podsolimaannoksen eri kerroksissa Kuopion-Siilinjärven tutkimusalueella. 
Niillä koealoilla, joilta on esitetty vain kaksi profiilin kerrosta, puuttuu varsinainen rikastumiskerros (B). Kalliomaa
koealoilla, missä on esitetty vain yksi arvo, tulos on mitattu humuksen alapuolisesta, koko profiilia edustavasta, 
punaruskeasta A +B-kerroksesta ja tausta-alueella A- ja B-kerroksen yhdistelmänäytteestä. 

Fig. 26. Values of pH (0.025 M NH4 NOJ) in various podzol horizons in the Kuopio-Siilinjärvi study area. The sampie 
stations with only two profile horizons lack the illuvial horizon (B). In sampie stations of thin layered till and sand, 
for which only one value is given, the values vere measured from the reddish-brown A +B horizon, which represents 
the whole profile and is overlain by humus, and, in the background area, from the composite sampie of the A and B 
horizons. 
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pH (0.025 M NH 4 N03 )-ARVOT PODSOLIMAANNOKSEN HUUHTOUTUMIS

KERROKSESSA (YLlN) , RIKASTUMISKERROKSESSA JA HEIKOSTI 

MUUTTUNEESSA POHJAMAASSA (ALlN), Siilinjärven ydinalue 

pH - arvot ~ teoll i suusalue maalajit : 

0 3 . 1 - 3 . 5 QID 4 . 6 - 5 . 0 X kaivosalue • HkMr 

... k i HkMr 

0 3 . 6 - 4 . 0 • 5 . 1-5. 5 • SiMr ( -SaMr) . . 

G • • SrMr 
4 . 1 - 4 . 5 > 5 .5 • S i- Sa 

-

/ 

1 km 

Jälä 8. o -
Kuvassa 26b. pH (0,025 M NH4 NOJ )-a rvot podsolimaannoksen cri kerroksissa Siilinjärvcn 
teollisuuden ja asutuksen lähialueella (ks. kuvan 26a teksti). 

Fig. 26b. Values 0/ pH (0.025 M NH,NOJ) in various podzol horizons in the vicinity 0/ the 
Siilinjärvi industrial plants and population centre (see text in Fig. 26a). 

\ 
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Maalajit: 
pH 

1I
1 8 k alliomaat 0 3.1 - 3 .5 

8 0 HkMr 0 3.6 - 4.0 .. 
11 

0 I " kiHkMr 
" 

.. 
0 11 b i 0 Hk 

4.1 - 4.5 
0 

€) 

l"""'·'''·'··' 
4 . 6 - 5.0 

maat • • HkMr 
5.1 - 5.5 

.. kiHkMr • > 5.5 

• Si 

Ranta-Toivala 

Sorsasalo 

500 m 

Kuva 26c. pH (0,025 M NH4N03)-arvot podsolirnaannoksen eri kerroksissa teollisuuden lähi
alueella Sorsasalossa ja Ranta-Toivalassa (neliöity alue kuvassa 26a) (ks. kuvan 26a teksti). 

Fig. 26c. Values 0/ pH(O.025 M NH4N03) in various podzol horizons in the vicinity 0/ the 
industrial plants in Sorsasalo and Ranta-Toivala (box in Fig. 26a) (see text in Fig. 26a). 

Kaikissa maalajiluokissa A-kerroksen pH-arvot ovat alhaisempia kuin B- tai B+C/ C-kerros
ten pH-arvot Kuopion ja Siilinjärven ydinalueilla sekä tausta-alueella (taulukko 9). B-kerroksen 
pH-arvot ovat yhtä suuria tai alhaisempia vain yksittäisillä koealoilla (ydinalueilla: Sc, llb, 21, 
24, 35, tausta-alueella: 42). Hiekka- ja soravaltaisten maannosten A-kerroksen pH-arvot ovat 
suhteellisesti alhaisempia kuin hienoainespitoisten maannosten A-kerrosten pH-arvot. 

Eri kerrosten väliset pH-poikkeamat vaihtelevat lähes kaikissa maalajiluokissa koealoittain 
ydinalueilla, mutta myös tausta-alueilla. Paksupeitteisissä maissa on keskimäärin suurempi pH
poikkeama varsinkin A- ja B-kerrosten välillä kuin kalliomaissa (yksittäisiä poikkeuksia lukuun 
ottamatta). 



1.5 

1.0 

0 .5 

Cl 1.5 
0 
0 

1.0 ...... 
c-
a> 
E 0 .5 

~ 

1.5 

1.0 

0.5 

50 

a. tausta-alue (HkMr, kiHkMr, SrMr) 

huuhtoutumlakerroa (A) 

0 

0 
00 0 

0 0 
000 @ 

0 0 0 
0 0 

rlkaatumlakerroa (a) 

[QJ 
0 

0 0 0 

oo@ 00 
0 

1!I-1Qb1!l 

helkoatl muuttunut pohJam •• (8 + e i e) 

0 

0 0 
0 008

0 

i , i ~-O-() i 
5.5 5.0 4.5 4 .0 3 .5 3.0 

pH (0.025 M NH4 N03 ) 

1.5 

1.0 

0.5 

1.5 

1.0 

0.5 

1.5 

1.0 

0.5 

b. teollisuuden ja asutustaajaman 
lählalue (HkMr, klHkMr, SrMr) 

(A) 

0 
0 

Cl> OO~ 
<0 

0 
roogg 0 

0 

(B) 

0 

c5l 
0 

EID 0 

o o~ 1Pl 
(B+C / C) 

0 

<J> 

0 
0 ~ <». 

0 0 o 0 
<J> 

5 .5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 

pH (0.025 M NH 4 N0 3 ) 

Kuva 27. Herkkäliukoisen alumiinin määrä ja pH (0,025 M NH4N03)-arvot podsolimaannoksen eri kerroksissa 
hiekka- ja soramoreenimaissa a) tausta-alueella ja b) teollisuuden ja asutustaajaman lähialueella Kuopion-Siilinjärven 
tutkim usal ueella. 

Fig. 27. Concentration 0/ easily soluble aluminium and pH(O.025 M NH4N03) in various podzol horizons in sandy 
and gravelly tills in a) background area and b) the vicinity 0/ industrial plants and the population centre in the K uopio
Siilinjärvi study area. 

Herkkäliukoisten emäskationien määrä podsolimaannoksen eri kerroksissa 

Herkkäliukoisten emäskationien (Ca, Mg, K, Na) määrien vaihtelu on esitetty taulukossa 9. 
Suurimmat emäskationipitoisuudet (>2,0 meq/ lOOg) mitattiin syeniitti-karbonatiitti- ja karsi
kalkkikivi-kallioperäalueilta sekä hienoainespitoisista maista. Kohonneita emäskationipitoisuuk
sia (l ,0 - 2,0 meq/l OOg) mitattiin myös niistä A- tai B-kerroksista, joihin on sekoittunut mekaa
nisesti tai osittain kemiallisesti orgaanista ainesta yläpuolisesta humuskerroksesta. 

Emäskationipitoisuus vaihtelee eniten hiekka- ja soramoreenimaiden A- ja B-kerroksissa 
sekä kalliomaissa ydinalueilla, mutta myös tausta-alueella. Eri kerrosten väliset pitoisuuserot 
vaihtelevat koealoittain. A-kerroksessa on yleensä enemmän emäskationeja kuin pohjamaassa. 
Emäskationipitoisuudet ovat pieniä « 0,4 meq/ lOOg) paksupeitteisissa hiekkamaissa ja hiekka
moreenimaiden B+C/ C-kerroksissa Kuopion ydinalueella ja tausta-alueella. 

Silttimoreeni- ja siltti-savimaiden A- ja B/ B+C-kerrosten emäskationipitoisuus vaihtelee voi
makkaammin Siilinjärven ydinalueella kuin tausta-alueella (taulukot 9b ja c). Pitoisuus on pie
nempi A-kerroksessa kuin pohjamaakerroksessa Siilinjärven ydinalueella. Pitoisuusero on päin
vastainen tausta-alueella. Suurimmat pitoisuuserot mitattiin Siilinjärven ydinalueelta, koealojen 
29 - 30 ja 37 - 38 maannoskerroksista, missä A-kerrosten emäskationipitoisuus (0,6 - 0,9 meq) 
oli huomattavasti pienempi kuin C-kerrosten vastaava määrä (2,0 - 2,4 meq/ lOOg). 
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Kuva 27c. Herkkäliukoisen alumiinin määrä ja pH (0,025 
M NH4N03)·arvot podsolimaannoksen eri kerroksissa kalli
omaissa teollisuuden lähialueella. Punaruskeiden A +B·ker
rosten ja B·kerrosten tulokset on esitetty samassa diagram. 
missa (ruutukuvio). 

Fig. 27c. Concentration 0/ easily soluble aluminium and 
pH(O.025 m NH4NO) in various podzol horizons in thinly 
covered tilland sand in the vicinity 0/ industrial plants. The 
data on the reddish·brown A +B horizons and B horizons are 
shown in the same diagram (squares). 

Herkkäliukoisten emäskationien määrät eivät korreloi pH (0,025 M NH4N03)-arvojen kans
sa. Ainoastaan Siilinjärven ydinalueen hienoainespitoisista maissa ja hiekkamoreenikoealalla 34 
sekä karsi-kalkkikivialueella, koealalla 17b, pH-arvot korreloivat kohtalaisesti emäskationipitoi
suuksien kanssa (taulukko 9). Emäskationipitoisuus ja pH-arvot kasvavat siirryttäessä maannos
profiilissa alaspäin. Muilla koealoilla emäskationipitoisuudet ovat suurempia A-kerroksessa kuin 
alemmissa kerroksissa, joissa on A-kerrokseen nähden korkeampi pH-arvo. 

Herkkäliukoisen alumiinin määrä podsolimaannoksen eri kerroksissa 

Herkkäliukoisen alumiinin määrä eri maannoskerroksissa on esitetty maalajiluokittain taulu
kossa 9. Kuvassa 27 on esitetty alumiinin liukoisuus pH (0,025 M NH4N03)-arvojen suhteen 
hiekka- ja soramoreenimaissa tausta-alueella (a) ja teollisuuden lähialueella (b). Kuvassa 27c on 
esitetty alumiinin liukoisuus kalliomaissa ja kuvassa 27d hiekka- ja soramaissa. 

Alumiinipitoisuudet ovat keskimäärin suurempia eri maalajiluokkien A-kerroksessa Kuo
pion ja Siilinjärven ydinalueilla kuin tausta-alueilla (taulukko 9, kuva 27). Suurimmat alumiini
pitoisuudet (> 1,0 meq/ 100g) mitattiin kalliomaiden punaruskeista A +B- ja A-kerroksista sekä 
Siilinjärven Kuuslahden koealojen 37 - 38 A-kerroksesta. Yksittäisillä koealoilla (21, 25, 37, 38, 
tausta-alueella: 57, kuva 25a) myös B- ja B+C/ C-kerroksessa on kohonneita alumiinipitoisuuk
sia (0,7 - 1,9 meq/ 100g). Alumiinin määrä on pieni « 0,3 meq/ 100g) ydinalueiden ja tausta
alueen hiekka- ja siltti-savimaannosten sekä tausta-alueen silttimoreenimaannosten eri kerroksis
ta (poikkeuksena koeala 37, kuva 25a). 
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Kuva 27d. Herkkäliukoisen alumiinin määrä ja pH (0,025 M NH4N03)-arvot pod
solimaannoksen eri kerroksissa hiekka- ja soramaissa Kuopion-Siilinjärven tutki
musalueella (mustat kuviot = teollisuuden lähialue). 

Fig.27d. Concentration 0/ easily soluble aluminium and pH(O.025 m NH4N03) in 
various podzol horizons in sandy and gravelly soils in the Kuopio-Siilinjärvi study 
area (solid symbols = vicinity 0/ industrial plants). 

Alumiinin liukoisuus kasvaa pH (0.025 M NH4N03)-arvojen laskiessa Kuopion ja Siilinjär
yen ydinalueen kalliomaiden punaruskeissa A+B-kerroksissa sekä paksupeitteisten moreenimai
den B- ja B+C/ C-kerroksissa (kuva 27). Myös siltti-savi-, hiekka- ja soramaiden B-kerroksessa 
alumiinipitoisuus kasvaa pH:n laskiessa ydinalueilla ja tausta-alueella. Y dinalueilla A-kerroksis
sa ja tausta-alueella eri maannoskerroksissa ei oIe vastaavaa korrelaatiota. Niissä maannosker
roksissa, joissa alumiinipitoisuus on kohonnut (> 0,5 meq/l00g), herkkäliukoisten emäskatio
nien määrä on yhtä suuri tai hieman alhaisempi kuin alumiinipitoisuus. 

Puskurikapasiteetti podsolimaannoksen eri kerroksissa 

Podsolikerrosten puskurikapasiteetti on määritetty ANCpH3ruuttokokeen perusteella (ks. 
kuva 5). Tulokset on esitetty kuvassa 28 koealoittain. Siilinjärven ydinalueella A- ja/tai B-ker
roksen puskurikapasiteetti on heikko tai kohtalainen kaikilla muilla koealoilla, paitsi ei Sulka
vanjärven pohjoisosan ja itärannan koealoilla (kuva 28b). Viimeksi mainitut koealat sijoittuvat 
kaivoksen ja sen pohjoispuolella olevan jätealueen ympäristöön. Näillä koealoilla on hyvä tai 
erinomainen puskurikapasiteetti koko podsoliprofiilissa. 

Kuopion ydinalueella kalliomaiden ja paksupeitteisten maiden A-kerrosten puskurikapasi
teetti on heikko tai kohtalainen (kuva 28a ja c). Paksupeitteisissa maissa B- ja B+C/ C-kerrok
sissa sekä kalliomaiden B+C-kerroksissa (koealat la, 3, 4a, 8a, 10, lla) on hyvä tai erinomainen 
puskurikapasiteetti. Viimeksi mainitussa tapauksessa kalliomaiden maannoskerrokset ovat vielä 
erotetta vissa toisistaan. 

Tausta-alueella huuhtoutumiskerroksen puskurikapasiteetti on heikko niillä koealoilla, missä 
A-kerroksen pH on alle 4,0. Alemmissa maannoskerroksissa on hyvä tai erinomainen puskuri
kapasiteetti (kuva 28, vrt. kuva 27). Ainoastaan koealoilla 13a (Kotkatniemi), 42 (Haluna) ja 57 
(Käärmelahti) puskurikapasiteetti on heikentynyt myös alemmissa kerroksissa, kuten teollisuu
den lähiympäristössä (kuva 25a). Koealoilla 13a ja 42 rikastumiskerros on ohut ja lähellä maan
noksen pintaosaa. 
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Kuva 28a. Mineraalimaan puskurikapasiteetti podsolimaannoksen eri kerroksissa Kuopion-Siilinjärven tutkimusalu
eella. Puskurikapasiteetti on määritetty ANCpH3,3-uuttokokeen perusteella. Kerrosjärjestys koealoilla on sama kuin 
kuvassa 26. 

Fig. 28a. Buffer capacity of mineral soil in various podzol horizons in the Kuopio-Siilinjärvi study area. Buffer 
capacity determined with ANCpH3.3 leach. Succession in the test areas as in Fig. 26. 
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Kuva 28b. Mineraalimaan puskurikapasiteetti podsolimaannoksen eri kerroksissa Siilinjärven 
teollisuuden ja asutustaajaman lähialueella. Kerrosjärjestys on sama kuin kuvassa 26b. 

Fig. 28b. Buffer capasity 0/ mineral soil in varius podzol horizons in the vicinity 0/ the Siilinjärvi 
industrial plants and population centre. Succession as in Fig. 26b. 
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Kuva 28c. Mineraalimaan puskurikapasiteetti podsolimaannoksen eri kerroksissa teollisuuden 
lähialueella, Sorsasalossaja Ranta-Toivalassa (neliöity alue kuvassa 29a). Kerrosjärjestys on sama 
kuin kuvassa 27c. 

Fig. 28c. Buffer capacity of mineral soU in various podzoi horizons in the vicinity of industrial 
plants in Sorsasalo and Ranta-Toivala (box in Fig. 29a). Succession as in Fig. 27c. 
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TULO STEN T AR KASTELU 

Podsoloituminen 

Eri puolilla Suomea olevilla koealoilla podsolimaannos on kehittynyt voimakkaimmin 
hiekkavaltaisille moreeni- ja harjumaille. Näissä maissa maannoksen eri kerrokset erottuvat 
selvästi toisistaan. Hiekkavaltaisissa maissa veden virtausvoimakkuus on sopivinta podsolireak
tioiden käynnistymiselle ja tasapainottumiselle. Maan pintaosassa veden virtaus on voimak
kaampaa alaspäin kuin kapillaarinen veden nousu ylöspäin, mikä mahdollistaa huuhtoutumis
(A) ja rikastumiskerrosten (B) kehittymisen (Petersen 1976; FitzPatrick 1980; Rieger 1983). 

Humuskerroksesta liukenevat happamat yhdisteet (orgaaniset hapot), juuri- ja mikrobitoi
minta rapauttavat sen alapuolella olevaa mineraalimaata (A-kerrosta) (Boyle et al. 1973; Evans 
1980). Rapautuvista mineraaleista liukenee ravinteiden, esim. kalsiumin (Ca) ja magnesiumin 
(Mg) lisäksi myös alumiinia (Al), rautaa (Fe) ja piitä (Si). Happamasta A-kerroksesta liukoiset 
alumiini-rauta-piihydroksidiyhdisteet saostuvat alempiin kerroksiin, pääasiassa B-kerrokseen, 
missä happamuus vähenee ja hapetus-pelkistys -olosuhteet muuttuvat verrattuna humus- ja 
A-kerroksiin (Anderson et al. 1982). Liukoinen alumiini sitoutuu epäorgaanisiin rauta-piiyhdis
teisiin, savimineraaleihin tai orgaanisiin komplekseihin (Farmer et al. 1980; Anderson et al. 
1982; Farmer 1984). 

Karkeissa, soravaltaisissa maalajeissa veden virtaus on liian nopeaa, jotta A- ja B-kerrosten 
rajat kehittyisivät teräviksi. Toisaalta maalajitteen löyhä raken ne ja huokoisuus edistävät maa
tuneiden kasvijätteiden, humuksen, mekaanista sekoittumista, osittain myös kemiallista sekoittu
mista A- ja B-kerroksiin. Mekaanisesta sekoittumisesta on viitteenä myös kvartsirakeiden esiin
tyminen humuskerroksessa. Kationinvaihtokykyinen orgaaninen aines sitoo enemmän kationeja 
kuin kvartsi-maasälpäpitoiset, hiekkavaltaisten maiden A-kerrokset. Viime mainituissa maissa 
kemiallinen huuhtoutuminen on ollut voimakkaampaa kuin soravaltaisissa maissa (Petersen 
1976). Huuhtoutumisprosessissa kvartsin ja osittain myös maasälpien määrä kasvaa suhteessa 
muiden mineraalien määrään (Melkerud 1983). 

Tutkimuskoealoilla eri puolilla Suomea sora- ja soramoreenimaiden humus- ja A-kerrokset 
ovat ohuita, jolloin B-kerros on lähellä maan pintaa. Kerrosraja yläpuoliseen A-kerrokseen on 
usein liukuva (heikko väriero, myös A-kerroksessa ruskeita värisävyjä). B-kerros vaihettuu poh
jamaakerroksiin (B+C/ C) asteittain, ja kerrosrajat ovat heikosti erotettavissa varsinkin teolli
suuden lähialueilla. 

Hienoainespitoisia (siltti-sa vi-pitoisia) maita edustavilla luonnontilaisilla koealoilla rikastu
miskerroksen muodostuminen on hidasta. Näissä maissa huuhtoutumiskerros erottuu heikosti 
alla olevasta pohjamaasta. Orgaanisten happojen ja metallien huuhtoutuminen on ollut vähäistä. 
Valuvesien ajoittainen "seisominen" pintakerroksessa hidastaa mikrobien hajotustoimintaa. 
Kosteikkoihin on muodostunut sammaleinen karikekerros ja sen alle turpeenomainen hapan 
humuskerros. Multamaisen orgaanisen kerroksen muodostuminen edellyttää lämmintä mikro
ilmastoa ja aktiivista mikrobien hajotustoimintaa (vähän happoja) sekä sopivia kosteusoloja 
(Brady 1984; Oades 1988). Poikkeuksellisesti teollisuuden lähialueella esiintyy selvästi erotetta
vis~a olevat huuhtoutumis- ja rikastumiskerrokset joidenkin koealojen siltti- ja savipitoisissa 
malssa. 

Kuvattujen podsoliprofiilien ulkoasu erosi selvästi verrattaessa toisiinsa hiekka-, sora- ja 
siltti-savivaltaisia maalajiluokkia. Sen sijaan erot ovat yleensä vähäisiä samaa maalajiluokkaa 
edustavissa profiileissa. loissakin maalajiluokissa, teollisuuden ja asutustaajamien lähialueella, 
maannosprofiilit poikkesivat ulkoasultaan, jos niitä verrataan muualla Suomessa olevien koealo
jen samaa maalajiluokkaa edustaviin maannoksiin. Huuhtoutumiskerros puuttuu tai on heikosti 
kehittynyt Raahen alueen hiekka- ja sora-moreenimaannoksissa (maannosten ikä < 5000 vuotta) 
sekä Kuopion ydinalueen ohutpeitteisissä moreenimaissa (kalliomaat). Rikastumiskerros on 
kehittynyt heikosti nuorissa hiekkamaannoksissa Raahen alueella, mutta voimakkaasti Kuopion 
ydinalueen kalliomaissa. Hienoainespitoisissa maissa on selvemmin erottuva rikastumiskerros 
Siilinjärven ydinalueella kuin muualla Suomessa vastaavissa maissa. 

pH eri maannoskerroksissa maalajiluokittain 

Kaikissa maalajiluokissa A-kerrosten pH (0,025 M NH4N03)-arvot ovat pienempiä kuin 
B- tai B+C/ C-kerrosten pH-arvot. Muualla Suomessa olevilla koealoilla A-kerrosten pH on 
keskimäärin alhaisempi hiekka- ja soravaltaisissa maissa kuin hienoainespitoisissa maissa. Ensin 
mainituissa maissa alempien kerrosten (B, B+C/ C) pH-arvot ovat yleensä korkeampia kuin 
viimeksi mainituissa maissa. Teollisuuden ja asutustaajamien lähialueilla edellä mainitut erot 
vaihtelevat koealoittain eivätkä maalajiluokkien mukaan. 
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Muualla Suomessa ja teollisuuden sekä asutustaajamien tausta-alueiden koealoilla A- ja B
kerrosten pH-arvot eroavat toisistaan eniten hiekkamaissa ja vähiten siltti-savivaltaisissa maissa 
sekä joillakin so raa tai soramoreenia edustavilla koealoilla. B- ja B+C/ C-kerrosten pH-arvot 
eroavat yleensä vähän toisistaan kaikissa maalajiluokissa, joitakin sora- ja soramoreenikoealoja 
lukuun ottamatta. Kuopion ja Siilinjärven ydinalueilla eri kerrosten väliset pH-poikkeamat vaih
televat koealoittain, eikä maalajiluokittain. Näillä ydinalueilla ja ni iden tausta-alueilla mitattiin 
alhaisia pH-arvoja « 4,0 - 4, 1) kalliomaiden ja yksittäisten, paksupeitteisiä maita edustavien, 
koealojen A-/ A+B-kerroksista, mutta myös vastaavien maannosprofiilien B-kerroksista. Kysei
set koealat edustivat lähes kaikkia maalajiluokkia. 

Happamoitumisasteen määrittäminen ja puskurointireaktiot 

Mineraalimaassa hapan kuormitus puskuroituu ioninvaihtoreaktioissa ja mineraalien asteit
taisissa rapautumisreaktioissa, mihin liittyy alumiinin hydrolyysireaktiot (Jacks et al. 1984; ks. 
myös Jackson 1963; Bloom et al. 1977; Voigt 1980; Jackson et al. 1982; Bache 1986; Wilson 
1986). Vaihtokykyisiä ioneja on eniten niissä kerroksissa, mihin on sekoittunut ioninvaihto
kykyisiä orgaanisia komplekseja, tai missä on runsaasti ioninvaihtokykyisiä savimineraaleja. 
Vaihtokykyisten emäskationien lisääntyminen, karboksyyliryhmien hydrolyysireaktiot tai alu
miinin ja raudan polymeroituminen (uusien savimineraalien synty) hidastavat eri maannos
kerrosten pH:n alenemista (Jackson 1963; Bloom et al. 1979; Bache 1986). 

ANC-analysointimenetelmä perustuu mineraalien rapautumisasteessa tapahtuneisiin muu
toksiin ja ni iden heijastumiin puskurireaktioissa (J ackson et al. 1982; Räisänen 1989). Mineraa
limaan happamoitumisaste on määritetty maannoksen eri kerrosten pH-arvojen, ANC-arvojen, 
emäskationien (Ca, Mg, K, Na) ja alumiinin (AI) mobiilisuuden mukaan (Räisänen 1988 ja 
1989). 

Happokuormituskokeessa ylimääräisellä vetyionikuormituksella (ANCpH 2 3.2,4-uutossa) muu
tetaan heikentyneitä sidoksia kidehilan ulkopinnoilla ja verkkosilikaattien väiikerrostiloissa (vrt. 
Rich et al. 1955). Käytettäessä happamia uuttoliuoksia ioneja liukenee vain heikentyneistä 
sidosryhmistä (cracks, structural defects) (Ross 1969). ANCpH2,3_2,4-uutossa liukenee kationin
vaihtokykyisiä sekä heikosti sitoutuneita, (happoliukoisia) emäskationeja ja polymeerisiä tai 
monomeerisia alumiinihydroksideja, ei kiteisiä alumiinisilikaatteja. Rapautumattomat mineraa
lit eivät XRD-koetestien mukaan liukene uuttoliuokseen, jonka pH on yli kaksi. 

Emäskationien puskuroiva vaikutus on voimakkainta lievästi happamissa oloissa (pH >5,0 -
5,5) (Schwertmann et al. 1964; Bache 1985). Happamuuden kasvaessa (pH <5,0) emäskatio
nien puskuroiva vaikutus riippuu niiden hydrolysoitumisasteesta (Brady 1984): 

kolloidi > Ca2+ + 2 H20 = kolloid i > 2H+ + Ca2+ + 2 OH-. (1) 

(> = kationin sitoutuminen orgaaniseen/ epäorgaaniseen kolloidiin) 

Kun puskurikapasiteetti on erinomainen tai hyvä, kationien liukoisuus kasvaa vähän 
ANCpH3,r uutossa (1- ja 2-luokassa, kuva 5). pH:n muutos on pieni verrattaessa happokuormi
tuskokeen lopullista pH-arvoa maanäytteen pH(suola)-arvoon. 

Maannoskerroksissa, missä emäskationien määrä on alhainen, puskurointireaktiot ovat alu
miinin tai raudan eriasteisia hydrolyysireaktioita riippuen pH:staja hapetus-/ pelkistysolosuhteis
ta (Bache 1986; Vuorinen et al. 1986; Goh et al. 1987). Tässä tutkimuksessa tarkastellaan vain 
alumiinin puskurointireaktioita. 

Polymeeriset alumiinihydroksidit ovat stabiileja savimineraalien välikerrostiloissa pH:n 01-
lessa korkeampi kuin 4,5 - 5,0 (Jackson 1960 ja 1963; Sawhney 1960; Rich 1968; Kittrick 
1983). Alumiinihydroksidi-välikerroksiset savimineraalit pystyvät sitomaan ylimääräisiä proto
neja (puskuroituminen), mikä kiihdyttää alumiinin polymeroitumista välikerrostilassa (Jackson 
1960 ja 1963; Schwertmann et al. 1964) mainituissa pH-oloissa. Jacksonin (1960) mukaan 
orgaaniset kompleksit stabiloivat polymeroituneita alumiinihydroksideja savimineraaleissa. 

Sidosten heikentyminen (broken edges) ja alumiinin polymeroitumisaste (interlayering) eivät 
tule esille, jos käytetään kationinvaihtoon perustuvaa analysointimenetelmää (Rich et al. 1955; 
Hsu 1968; vrt. Bache et al. 1976). Heikot muutokset silikaattien rakenteessa ilmenevät alumiinin 
liukoisuuden kasvuna vain ANCpH23_2,4-uutossa (non-exchangeable fraction) . Vasta kun rapau
tuminen on selvästi voimistunut, valhtokykyisen alumiinin (KCI-uutossa) määrä kasvaa monin
kertaisesti (kuva 29, kalliomaanäytteet). 
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Kuva 29. Alumiinin liukoisuuden suhde I M KC1- ja ANCpH2,3_2,4uuttokokeissa. 

Fig. 29. Solubilify 0/ aluminium in IM KC land ANCpH2.3_2.4 leaches. 

Happoliukoisen alumiinin (ANCpH2,3_2,4-uutossa) määrä riippuu käytetystä liuoskonsentraa
tiosta ja mineraalien rapautumisasteesta. Voimakkaasti happamoituneissa maissa alumiinin 
pitoisuustaso ANCpH2,3_2,4-uutossa vastaa 1 M KCl-uuton pitoisuustasoa, jos ensin mainitussa 
uutossa näytemäärän suhde uuttoliuokseen on 1 :20. Häiriintymättömissä tai heikosti muuttu
neissa maanäytteissä 1M KCl-uuton pitoisuustaso on alhaisempi tai sama kuin ANCpH2,3_2,4-
uuton taso, kun näytemäärän suhde uuttoliuokseen on molemmissa uutoissa 1:10 (kuva 29, 
esim. paksupeitteiset maat). 

ANCpH23_24-uutossa liuennut alumiini on joko liukoista polymeerista alumiinia tai mono
meerista alumiinia riippuen maanäytteen pH:sta (Räisänen 1988 ja 1989; vrt. Jackson 1960; 
Rich 1960; McBride et al. 1977; Bache et al. 1976). Mikäli happoliukoisen alumiinin määrä on 
alhainen, polymeerisidokset ovat kestäviä (l-luokka, kuva 5). Richin (1968) mukaan alumiini
tai rautahydroksidivälikerroksiset savimineraalit ovat sitä stabiilimpia, mitä hitaampia reaktiot 
ovat. pH:n laskiessa «4,5 - 4,0) polymeroituneet alumiinihydroksidit alkavat "pilkkoutua" 
pienemmiksi, monomeerisiksi alumiinihy~roksideiksi: 

AI6(OH)I~+ X6 + 12H+ = 2 A13+ X3 + 4 A13+ + 12 H20 (2) 

(X = sitoutuminen isäntämineraalin rakenteeseen) (Jackson 1963). 
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TEOLLlSUUDEN JA ASUTUSTAAJAMAN LÄHIALUE 

Lievästi voimistunut happamoi- Voimistunut happa -
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Kuva 30. Emäskationien (musta kuvio) ja alumiinin liukoisuus (avoin kuvio) puskurointireaktioissa. Käyrän ensim
mäinen arvo ilmoittaa herkkäliukoisten kationien määrän pH(O,025 M NH4N03)-arvojen suhteen eri podsolikerrok
sissa. Kaksi seuraavaa arvoa ilmoittaa kationien määrän, kun uuttoliuoksen pH-arvo kasvaa 3,3:sta pH-arvoon 
2,3 - 2,4 (ks. teksti, ANC-analyysimenetelmä). Kuvissa 30a ja b herkkäliukoisen alumiinin määrä on 0-0,3 meq/ 100g 
ja happoliukoisen alumiinin alle 2,0 meq/ 100g. 

Fig. 30. Solubility of basic cations (solid symbol) and aluminium (open symbol) in buffer reactions. The first value 
refers to the ratio of easily soluble cations to pH (0.025 M NH4 NOJ) in various podzol horizons. The two following 
values indicate the concentration of cations when the pH of the leachant increases from 3.3 to 2. 3-2.4 (see text, ANC 
analytical method). In Figs. 300 and b the concentration of easily soluble aluminium is 0 - 0.3 meq/ IOO g and that of 
acid-soluble aluminium less than 2. 0 meq/ I 00 g. 

Alumiinin hydrolysoituminen nostaa maaveden vetyionikonsentraatiota, mikä edistää vaih
tokykyisen alumiinin kasvua savimineraalien välikerrostilassa (kuva 29) ja vähentää vaihtoky
kyisten emäskationien määrää (Rich 1960; McBride et al. 1977; Bache 1986). Bloom et al. 
(1977) esittää alumiinin hydrolysoitumisen silikaatin pintarakenteessa (surface hydrolysis): 

m surface-AI3+ + n H20 = surface-AlmOHn (3m-n)+ + n Hh +, (3) 

missä Hh + ilmoittaa liuokseen vapautuneiden protonien määrän. 

Vaihtokykyinen monomeerinen alumiini (AP+ tai Al(OH)2+) hydrolysoituu happamissa 
liuoksissa (pH < 5,0) Huangin et al. (1972) ja Bachen (1974) mukaan: 
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Vaihtokykyinen monomeerinen alumiini (AW tai Al(OH)2+) hydrolysoituu happamissa 
liuoksissa (pH < 5,0) Huangin et al. (1972) ja Bachen (1974) mukaan: 

AW + H20 = Al(OH)2+ + H+ Ja 

Al(OH)2+ + H20 = Al(OH)~ + H+. 

(4) 

(5) 

pH:n muutos kasvaa puskurikapasiteetin ollessa kohtalainen tai heikko ja samalla emäska
tionien tai alumiinin liukoisuus lisääntyy happokuormituksen voimistuessa (3- ja 4-1uokka, kuva 
5). Kun alumiini-ionien osuus kasvaa kolloidien kationinvaihtopaikoilla, alkavat vaihtokykyiset 
emäskationit huuhtoutua alempiin kerroksiin (Bache 1986; Räisänen 1987). Alumiinin mono
meerisyys pH:n muuttuessa riippuu alumiinin esiintymismuodoista mineraaleissa ja sekundaari
sissa saostumissa, orgaanisten kompleksien määrästä ja reaktiivisuudesta eri podsolikerroksissa 
(Jackson 1960 ja 1963; Sawhney 1960; Bloom et al. 1977 ja 1979). 

Kun mineraalimaan happamoituminen voimistuu ja samalla maanäytteen pH-arvo on alhai
nen «4,0), alumiinin osuus vaihtokykyisenä ionina ja sen liukoisuus kasvavat suhteessa emäs
kationien määrään ja liukoisuuteen (kuva 29 ja 30c). Kun alumiinihydroksidipitoisuus kasvaa 
riittävän suureksi (kyllästyminen), polymeroituminen savimineraalien välikerrostilaan alkaa 
uudelleen pH:n ollessa alhainen (reaktion suunta vasemmalle kaavassa 2) (vrt. Hsu et al. 1964; 
Rich 1968; Bache et al. 1976; Bloom et al. 1977). pH:n muutos on pieni happokuormituksen 
lisääntyessä, koska polymeroitumisen uudelleen alkaminen sitoo ylimääräiset vetyionit (pusku
rointi). Happamissa oloissa (pH< 4,0 - 3,0) muodostuneet polymeeriset alumiiniyhdisteet ovat 
kuitenkin labiileja, koska polymeroituminen on nopeaa alumiini-rauta-piikyllästeisissä podsoli
kerroksissa (Sawhney 1960; Hsu et al. 1964; James et al. 1983 ja 1984). Osa alumiinista pysyy 
monomeerisina hydroksideina ja vapaina alumiini-ioneina. 

Emäskationit happamoitumisreaktioissa 

Hienoainespitoisissa maissa (rehevä kasvualusta) emäskationien (Ca, Mg, K, Na) vaihtoreak
tiot hidastavat liiallista happamoitumista. Vaihtokykyisiä emäskationeja on runsaasti niissä ker
roksissa, joihin on sekoittunut kationinvaihtokykyisiä orgaanisia komplekseja (esim. karboksyy
liryhmiä) tai joissa on runsaasti kationinvaihtokykyisiä savimineraaleja. Sekundaaristen emäs
kationikarbonaattien puskuroiva vaikutus on vähäistä happamissa « 5,0) podsolimaannoksissa, 
mikä osittain johtuu mikrobitoiminnan vähäisyydestä (Brady 1984; Binkley et al. 1987). 

Pieneliöiden toiminta, pH ja liukoisten alumiinihydroksidien määrä säätelevät emäskatio
nien hydrolysointia ja puskuritehoa (Kozak et al. 1971; Alexander 1980; Bache 1986; Duquette 
et al. 1987). Puskurointi on voimakkainta, kun pH on yli viiden (reaktio 1) (Brady 1984; Bache 
1985). Emäskationien puskurointiteho vähenee, kun vetyioni- tai alumiinipitoisuus kasvaa 
kationin vaihtopaikoilla. Alumiinin hydrolysoituminen lisää maaveden vetyionikonsentraatiota, 
mikä edistää vaihtokykyisten emäskationien huuhtoutumista (reaktiot 3,4 ja 5) (Yuan 1963). 

Kuvassa 30 on esitetty emäskationien liukoisuus happamuuden kasvaessa silttimoreenimaan
noksissa. Lisättäessä vetyionikonsentraatiota, puskurointi alkaa emäskationien vaihtoreaktioina 
luonnontilaisessa podsolimaannoksessa (kuva 30a). Vaihtokykyisten emäskationien määrä on 
suurempi pintakerroksissa (A-kerros, kuva 30a) kuin alemmissa mineraalimaakerroksissa. Häi
riintyneissä maannoksissa emäskationien liukoisuus kasvaa voimakkaasti ja samalla niiden 
puskurointikyky heikentyy (kuva 30b). 

Teollisuuden lähialueella hienoainespitoisissa maannoksissa emäskationit ovat huuhtoutu
neet pintakerroksista alempiin kerroksiin (vrt. kuvat 30a, b ja c). Voimakkaasti happamoituneis
sa maannoksissa herkkäliukoisen alumiinin määrä ylittää emäskationien määrän (kuva 30c). 
Alumiinin puskurireaktiot käynnistyvät happamuuden kasvaessa (kuva 30c). Alumiinin hydro
Iyysireaktioissa vapautuvat vetyionit neutraloituvat vain, jos emäskationien vaihtoreaktioissa 
vapautuu hydroksyyli-ioneja (Yuan 1963). 

Siirtyminen emäskationien vaihtoreaktioista alumiinin puskurointireaktioihin on ilmeisesti 
liukuva riippuen vaihtokykyisten savimineraalien ja orgaanisten kompleksien esim. karboksyy
liryhmien määrästä (vrt. Bache 1986). Maannoskerrosten happamuusasteesta riippuen kationin
vaihtopaikat miehittyvät a1umiini-ioneilra ja emäskationit huuhtoutuvat a1empiin kerroksiin ja 
pohjavesiin (Kozak et al. 1971 ; Bloom et al. 1979). 
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Alumiini happamoitumisreaktioissa 

Hiekka- ja soravaltaisissa maissa (karu kasvualusta) on niukasti emäskationeja. Mineraali
maakerroksissa emäskationien määrä on pienempi kuin 0,5 tai 1,0 meq/ 100g. Kun happamoi
tuminen voimistuu, mineraalimaa puskuroituu alumiinin polymeroituessa tai hydrolysoituessa 
(Jaekson 1960 ja 1963). Puskurointi liittyy osaksi mineraalien rapautumiseen osaksi orgaanisten 
kompleksien kationinvaihtoreaktioihin (Jaekson 1963; Bloom et al. 1979; Jaekson et al. 1982: 
Bache 1986). Raudan ja piin liukenemis-saostumisreaktiot ovat myös osa karujen mineraalimai
den puskurointireaktioita (Vuorinen et al. 1986; Goh et al. 1987). 

Podsoloitumisprosessissa alumiini on muuttunut polymeerisiksi hydroksideiksi voimak
kaammin B-kerroksessa kuin A-kerroksessa (Rieh 1968; Laverdiere et al. 1977; Farmer 1984; 
April et al. 1986; Wilson 1986). Polymeroitumista stabiloivat orgaaniset kompleksit (Jaekson 
1960; Sawhney 1960). Happamuuden kasvaessa pienikokoiset vetyionit tunkeutuvat savimine
raaleihin. Kun vetyionikonsentraatio silikaatin rakenteessa on riittävän suuri, osa polymeroitu
neista alumiinihydroksideista alkaa hajota monomeerisiksi, vaihtokykyisiksi alumiinihydroksi
deiksi tai "vapaiksi" alumiini-ioneiksi (reaktio 2) (vrt. Jaekson 1963; Rieh 1968; Farmer et al. 
1980). Samalla myös vetyionikonsentraatio kasvaa maavedessä alumiinin hydrolysoituessa 
(reaktiot 4 ja 5). Alumiinin hydrolysoituminen kiihdyttää siten happamoitumista (kyllästymi
nen), mutta samanaikaisesti se toimii puskurireaktiona (reaktiot 3 ja 2). 
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Kuva 3l. Alumiinin liukoisuus puskurireaktioissa podsolimaannoksen eri kerroksissa mäntymetsissä (a, c) ja män
tyvaltaisissa sekametsissa (b, d). Podsolimaannokset kuvissa a ja b edustavat luonnollista (häiriintymätöntä) happa
moitumistasoa ja kuvissa c ja d Iievästi voimistunutta happamoitumistasoa. Liukoisuuskäyrän selitys on sama kuin 
kuvassa 30. 

Fig. 31. The solubility of aluminium in buffer reactions in various podzol horizons of pine forests (a, c) and pine
predominant mixedforests (b, d). In Figs. a and b the podzol horizons represent a natural (undisturbed) acidification 
stage and in Figs. c and d a slightyiy accelerated acidification stage. Explanation to solubility curve as in Fig. 30. 
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Luonnontilaisissa podsolimaannoksissa herkkäliukoisen alumiinin määrä on alhainen 
« 0, 1 - 0,5 meq/ 1 OOg), ja alumiinin liukoisuus kasvaa vähän vetyionikonsentraatiota lisättäessä 
(kuva 31 a). Alumiini on polymeroitunut vaikealiukoisiksi hydroksideiksi savimineraalien väli
kerrostiloihin pääasiassa rikastumiskerroksessa, mutta myös huuhtoutumiskerroksessa voimak
kaasti podsoloituneissa maissa (Räisänen 1987 ja 1989). Tutkituilla koealoilla alumiinin herk
käliukoisuus A-kerroksessa ja paikoin myös B-kerroksessa oli yleensä korkeampi kuusivaltaisilla 
kuin mäntyvaltaisilla koealoilla (vrt. kuvat 31a, 31b ja 32a, 32b). Nihlgardin (1971) mukaan 
luonnollinen happamoituminen on voimakkaampaa yksipuolisesti kuusta kasvavissa metsämais
sa kuin mäntyä tai sekametsää kasvavissa maissa. 
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Kuva 32. Alumiinin liukoisuus puskurireaktioissa podsolimaannoksen eri kerroksissa kuusimetsissä (b, c) ja kuusi
valtaisissa sekametsissä (a, d) . Podsolimaannokset kuvissa a ja b edustavat luonnollista happamoitumistasoa, kuvassa 
c lievästi voimistunutta ja kuvassa d selvästi voimistunutta happamoitumistasoa. Liukoisuuskäyrän selitys on sama 
kuin kuvassa 30. 

Fig. 32. The solubility of aluminium in buffer reactions in various podzol horizons of spruce forests (b. c) and spruce
predominant mixed forests (a. d). In figs. a and b the podzol horizons represent a natural acidification stage. in Fig. 
c a slightly accelerated stage. and in Fig. d a distinctly accelerated ar:idification stage. Explanation to solubility curve 
as in Fig. 30. 
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TAUSTA-ALUE TEOLLlSUUDEN LÄHIALUE, Kuopio 

Luonnollinen 
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Kuva 33. Alumiinin liukoisuus puskurireaktioissa ohutpeitteisissä moreenimaissa (nk. kalliomaat). Podsolimaannok
set kuvassa a edustavat luonnollista happamoitumistasoaja kuvissa b ja c selvästi voimistunutta happamoitumistasoa. 

Fig. 33. Solubility 0/ aluminium in buffer reaetions in thinly eovered till soils (roeky areas). In Fig. a the podzol 
horizons represent a natural acidifieation stage, and in Figs. band e a distinetly aeeeierated stage. 

Lievästi happamoituneissa maissa osa savimineraalien välikerrostilassa olevista polymeerisis
ta alumiinihydroksideista on muuttunut liukoisiksi polymeerisiksi ja monomeerisiksi alumiini
hydroksideiksi (Räisänen 1988 ja 1989). Polymeeristen alumiiniyksiköiden hajoaminen mono
meerisiksi alkaa vasta pH 5,0 - 4,5 -arvojen alapuolella (Sawhney 1960; Jackson 1963; Rich 
1968; Kittrick 1983; Wilson 1986). Kuvissa 31c, 31d ja 32c pH:n muutos on pieni, vaikka 
maanäytteen vetyionikonsentraatiota on keinotekoisesti lisätty (ANCpH3,3-uutosta ANCpH2,3-2,4-
uuttoon). Alumiinin hydrolysoituessa vapautuneet vetyionit ja myös vaihtokykyinen alumiini 
voivat adsorboitua takaisin (puskurointi) orgaanisiin komplekseihin (pääasiassa A-kerroksessa) 
tai savimineraaleihin (B- ja B+C-kerrokse~~ :l) (Jackson 1963; Schwert mann et al. 1964; Bloom 
et al. 1979). 

Happamuuden lisääntyessä alumiinin liukoisuus kasvaa voimakkaimmin A-kerroksessa (ku
vat 31d, 32c ja d) ja lähellä pintaa olevassa B-kerroksessa (humus- ja A-kerrokset ovat ohuita) 
sekä kalliomaissa (kuva 31c, 33b ja c). Polymeeriset alumiinit voivat olla vaihtokykyisiä pH
arvon 4,5 yläpuolella, mutta myös alemmissa pH-arvoissa riippuen osittain orgaanisten kom
pleksien määräsiä (Bache et al. 1976). Polymeeriset alumiinit ovat labiileja pH-arvojen ollessa 
alle 4,0, mikäli ne eivät oie sitoutuneet liukoisiin orgaanisiin komplekseihin (vrt. Sawhney 1960; 
Jackson 1963; Bache et al. 1976; James et al. 1984; David et al. 1984). 

Voimistunut happamoituminen ilmenee herkkäliukoisen alumiinin kasvuna ja samalla pH:n 
laskuna (kuvat 32d, 33b ja c). Teollisuuden lähialueella niissä maanäytteissä, missä pH on alle 
4,0 - 4,1, savimineraalien välikerrostilassa oleva alumiini on muuttunut monomeeriseksi (Räisä
nen 1988; vrt. Jackson 1960 ja Rich 1960). Alumiinin, raudan ja piin liukoisuuden kasvu voi 
aloittaa uusien savimineraalien kiteytymisen (Farmer et al. 1980; Anderson et al. 1982). 

Mineraalimaan happamoitumisaste tutkimuskohteissa 

Mineraalimaan happamoitumisaste on määritetty maannoksen eri kerrosten pH-arvojen, ANC
arvojen, emäskationien ja alumiinin mobiilisuuden mukaan. Kuvassa 34 on esitetty mineraalimaan 
happamoitumisaste koealoittain Kaakkois-, Lounais-, Keski- ja Pohjois-Suomen sekä Kainuun 
tutkimuskohteissa. Kuvissa 35 ja 36 on esitetty mineraalimaan happamoitumisaste koealoittain 
Kuopion - Siilinjärven ja Raahen tutkimuskohteissa. Happamoitumisaste on luokiteltu kolmeen 
luokkaan: luonnollinen happamoituminen, lievästi voimistunut happamoituminen, (selvästi) 
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Kuva 34, Mincraalimaan happamoitumisastc Kaakkois- , Lounais-, Kcski-Suomen, Kainuun ja Pohjois
Suomen kocaloilla , 

Fig 34, A cidificulion s/a/{e 0/ mineral soi! in lhe sampie sIal ions in soulheaslern. soulhweslern and cenlral 
Finland. Kainuu and norlhern Finland. 
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Kuva 35a. Mineraalimaan happamoitumisaste Kuopion-Siilinjärven koealoilla. 
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Fig. 35a. A cidification stage 0/ mineral soil in the K uopio-Siilinjärvi sampIe stations. 

voimistunut happamoituminen. Luokitusasteen määritysperustana ovat happamoitumisasteen 
voimakkuus ja liukoisuusreaktiot teollisuusalueilla ja niiden tausta-alueilla. Eri puolilla Suomea 
olevilla koealoilla samassa maalajiluokassa havaittuja liukoisuusreaktioita on verrattu teollisuu
den lähialueilla ja tausta-alueella havaittuihin vastaaviin ilmiöihin. 

Mineraalimaissa, joissa happamoituminen on häiriintymätön (luonnollinen happamoitumis
taso) , herkkäliukoisten emäskationien määrä on suurempi tai lähes yhtä suuri kuin herkkäliukoi
sen alumiinin määrä myös karuilla kasvualustoilla . Alumiinipitoisuus ylittää emäskationipitoi
suuden laimeassa suolaliuosuutossa ja ANCpHJyuutossa vanhoissa kuusikoissa ja satunnaisesti 
joissakin mäntymetsissä (hiekka-/ soramaissa) (kuva 31 b ja 32b). Herkkäliukoisen alumiinin 
määrä vaihtelee 0 - 0,5 meq / 100g. Vanhoissa kuusimetsissä (teollisuuden tausta-alueilla ja 
muualla Suomessa) on herkkäliukoista alumiinia 0,4 - 0,6 meq/ 100g. Puskurointireaktiot emäs
kationien ja alumiinin välillä ovat tasapainoisia pH-muutoksen ollessa pieni happokuormitus
kokeessa. Rehevillä kasvualustoilla emäskationien määrä pintakerroksessa on suurempi tai yhtä 
suuri kuin alemmissa kerroksissa (heikosti huuhtoutunut) . 
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Kuva 35b. Mineraalimaan happamoitumisaste teollisuuden lähialueella Sorsasalossa 
ja Ranta-Toivalassa (kuvassa 25a neliöity alue). 

Fig. 35b. Acidification stage 0/ mineral soil in the vicinity 0/ industrial plants in 
Sorsasalo and Ranta-Toivala (box in Fig. 25a). 

Lievästi happamoituneissa maissa puskurireaktiot ovat epätasapainoisia. Hienoainespitoisis
sa maannoksissa emäskationien liukoisuus kasvaa voimakkaasti happokuormituskokeessa (kuva 
30b). Hiekka- ja soravaltaisissa maannoksissa herkkäliukoisen alumiinin määrä on korkeampi 
tai yhtä suuri kuin vastaavien emäskationien mä.ärä. Alumiinin liukoisuus kasvaa ensisijaisesti 
A-kerroksessa. Emäskationien osuus puskurireaktioissa on heikentynyt. Lievästi happamoitunei
ta mineraalimaita esiintyi vanhoissa kuusikoissa ja mäntymetsää kasvavissa soramoreeni-, sora-, 
hiekkamaissa ja kalliomaissa (vain yhdellä koealalla Keski-Suomessa, kuva 34). Nuorissa 
maannoksissa myös puskurikapasiteetin heikkeneminen saattaa viitata happamoitumisen kas
vuun (Raahen alue, kuva 36). 
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Kuva 36. Mineraalimaan happamoitumisaste Raahen koealoilla. 

Fig. 36 Acidification stage 0/ mineral soU in the Raahe sampie stations. 
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Mineraalimaan happamoituminen on selvästi voimistunut Kuopion, Siilinjärven ja Raahen 
teollisuuden ja asutustaajamien lähialueilla, satunnaisesti tausta-alueilla ja muissa tutkimuskoh
teissa, ainostaan yhdellä koealalla Kaakkois-Suomessa (koeala 11a, kuusikko). Happamoitumi
sen voimistuminen ilmenee alumiinipitoisuuksien kasvuna kalliomaissa (Kuopion ydinalue) ja 
satunnaisesti hiekka- sekä soravaltaisissa maissa. Näissä maissa alumiinin liukoisuus on kasvanut 
A-kerroksessa tai lähellä pintaa olevassa B-kerroksessa (kuva 32 ja 33). Kalliomaissa A-kerros 
"sulautuu" B-kerrokseen, mikä merkitsee alumiinin, raudan ja piin rikastumista myös mineraa
limaan pintakerroksiin. Emäskationien huuhtoutuminen alempiin podsolikerroksiin, puskurika
pasiteetin heikkeneminen ja alhaiset pH-arvot «4,5 - 4,0) ovat viitteitä voimistuvasta happa
moitumisesta hienoainespitoisissa maissa (Siilinjärven ydinalue) ja emäskationipitoisissa nuoris
sa maannoksissa (Raahen alue). Edellä mainituissa maissa myös herkkäliukoisen alumiinin 
määrä on kasvanut suuremmaksi kuin luonnontilaisissa podsolimaissa. 

Rikki- ja typpipäästöjen aiheuttama hapan laskeuma lisää maan vetyionipitoisuutta sekä 
myös anionien sulfaatti- / sulfiitti-/ nitraatti-/ nitriittiyhdisteiden määrää. Ensimmäiset oireet voi
mistuvasta happamoitumisesta ilmenevät sidoslujuuksien muutoksina mineraalien mikroraken
teissa ja epätasapainoisina puskurireaktioina (Räisänen 1988a). Pienet vetyionit pystyvät tun
keutumaan myös mineraalien rakenteeseen, mikä lisää reaktiomahdollisuuksia myös hilaraken
teen sisällä. Reaktiot ilmenevät mineraalien rapautumisena, mikä kiihdyttää emäskationien 
huuhtoutumista ja vaihtokykyisen alumiinin määrää. Myös anioninvaihto muuttaa hilaraken
teen sähkökemiallista tasapainoa. Nitraatti- tai fosfaatti-ioni voi laukaista alumiinin hydrolyysi
reaktiot happamissa mineraalimaissa (Brady 1984; Harsh et al. 1985; Mulder et al. 1987). 

Maan muokkaus (kuva 20), laaja-alainen ja pitkäaikainen maan pinnan kuivatus, laaja
alainen avohakkuu sekä voimakas typpilannoitus (kuva 32c ja b) muuttavat maannoksen 
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luonnollista happamoitumiskehitystä (vrt. Erviö et al. 1984; Brady 1984; Nykvist et al. 1985; 
Tikkanen 1985; Waring et al. 1985; Fuller et al. 1987). Pintaan käännetyssä B-kerroksessa 
alumiinin herkkäliukoisuus kasvaa, mikä aiheutuu muuttuneista pH- ja hapetus-pelkistysolosuh
teista (vrt. Tikkanen 1986). Runsaasti alumiini-rautavaltaisia savimineraaleja ja saostumia 
sisältävän B-kerroksen sekoittuminen happaman A-kerroksen kanssa sekä reaktiot happaman 
sadeveden kanssa voimistavat happamoitumisreaktioitaja alumiinin liukoisuutta aurausalueiden 
palleprofiilien pin taosassa. 

Siilinjärven ydinalueella alumiinin liukoisuuden kasvu soramoreenimaissa ja emäskationien 
huuhtoutuminen hienoainespitoisissa maissa, mihin liittyy myös alumiinin liukoisuuden kasvu, 
johtuvat happamoittavien rikkiyhdisteiden lisäksi päästöjen erilaisista typpiyhdisteistä (kuvat 
30b ja c) (vrt. van Breemen et al. 1987; Mulder et al. 1987). Osa teollisuuden päästöistä on 
typpi- ja fosforilannoitetta. Päästökuormituksesta kokonaistypen osuudeksi on arvioitu 36 t/ a, 
ammonium-typen 24 t/ a ja kokonaisfosforin 7,7 t/ a teollisuusalueesta laskettuna noin kymme
nen kilometrin päähän ulottuvalla alueella (Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy 1986). 

Ammoniumyhdisteiden runsaus lisää mineraalimaan vetyionikonsentraatiota, mikä aiheutuu 
osittain häiriöistä mikrobitoiminnassa (Brady 1984; Binkley et al. 1987). Nitraatin liukoisuuden 
kasvu lisää emäskationien huuhtoutumista alempiin maannoskerroksiin (Wiklander 1976; Mie
groet et al. 1984; Eckhardt 1985). Varsinaisen typpilannoituksen vaikutusta mineraalimaan 
alumiinipitoisuuden kasvuun on tutkittu Suomessa vähän. 

YHTEENVETO 

Podsolimaiden happamoitumista on selvitetty eri maalajiluokkia edustavilla koealoilla. Koe
alat (47) jakaantuvat Kaakkois-, Lounais-, Keski-Suomen, Kainuun ja Pohjois-Suomen alueille. 
Erityisalueina ovat Kuopion-Siilinjärven ja Raahen teollisuuden ja asutustaajamien ympäristö
alueet (67 koealaa). Näillä alueilla selvitetään paikallisten saastepäästöjen (lähinnä happaman 
laskeuman) vaikutusta mineraalimaan happamoitumiseen. Muualla Suomessa olevat koealat 
edustavat tausta-alueita suhteessa kotimaiseen ja ulkomaiseen happamaan laskeumaan. Samalla 
ne ovat vertailualueita mainituille erityisalueille. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää podso
loitumiseen liittyvän luonnollisen happamoitumisasteen voimakkuus eri maalajityyppiä edusta
villa koealoilla sekä happaman laskeuman aiheuttamaa happamoitumisen muutosta ja kasvua. 
Metsähoitotoimenpiteiden vaikutusta podsolin happamoitumiseen selvitetään aurausalueilla 
Pohjois-Suomessa. 

Koealojen maalajiluokat on jaettu kuuteen ryhmään: soramoreenit, hiekkamoreenit, siltti
savimoreenit, sora, hiekka, siltti-savi. Maanäytteet on otettu kaikista maannoskerroksista, jotka 
on voitu erottaa värisävyjen perusteella. lokaiselta koealalta on kuvattu podsoliprofiili ja sen 
erityispiirteet, ympäristön kosteusolot, topografia, metsätyyppi, valtapuulajit sekä erityisalueilla 
maannoksen ikä. Näytteet on analysoitu ANC-menetelmällä (acid neutralizing capacity), joka 
sisältää laimean suolaliuosuuton ja happokuormituskokeen. Happokuormituskokeessa maanäyte 
uutettiin kahdessa happamessa suolaliuoksessa, joiden pH oli 3,3 ja 2,3 - 2,4 (ANCpH3,r ja 
ANCpH2,3.2,4-uutOt). Kolmesta erilaisesta uutoksesta mitattiin pH, liuenneiden kalsiumin, magne
siumin, kaliumin, natriumin ja alumiinin määrät sekä laskettiin ANC-arvot. ANC-arvo kuvaa 
maanäytteen hapon neutralointikykyä, kun näytteeseen on lisätty vakiomäärät vetyioneja. Mine
raalimaan happamoitumisaste on määritetty maannoksen eri kerrosten pH-arvojen, ANC-arvo
jen, emäskationien ja alumiinin mobiilisuuden mukaan . 

Tässä tutkimuksessa kuvattujen podsoliprofiilien ulkoasu eros i selvästi verrattaessa toisiinsa 
hiekka-, sora- ja siltti-savivaltaisia maalajiluokkia. Erot olivat yleensä vähäisiä samaa maalaji
luokkaa edustavissa profiileissa. Podsolimaannos on kehittynyt voimakkaammin hiekkavaltaisil
le moreeni- ja harjumaille. Näissä maissa maannoksen eri kerrokset erottuivat selvästi toisistaan. 
~errosrajat muuttuvat asteittain tai ne erottuvat heikosti so ra- ja siltti-savivaltaisissa maannok
Slssa. 

Teollisuuden ja asutustaajamien lähialueilla maannosprofiilit poikkesivat ulkoasultaan jois
sakin maalajiluokissa, jos niitä verrataan muualla Suomessa olevien koealojen, samaa maalaji
luokkaa edustaviin, maannoksiin . Huuhtoutumiskerros (A) puuttui tai oli heikosti erotettavissa 
Raahen alueen nuorissa hiekka- ja soramoreenimaannoksissa (maannosten ikä alle 5000 vuotta) 
sekä Kuopion teollisuusalueen lähiympäristön ohutpeitteisissä moreenimaissa (kalliomaissa). 
Rikastumiskerros (B) on kehittynyt heikosti Raahen alueen nuorissa hiekkamaannoksissa, mutta 
voimakkaasti Kuopion teollisuusalueen lähiympäristön kalliomaissa (punaruskea maannos). 
Siilinjärven teollisuuden ja asutustaajaman lähialueen siltti-savipitoisissa maannoksissa B-kerros 
erottui voimakkaammin kuin muualla Suomessa olevilla, vastaavaa maalajiluokkaa edustavilla 
koealoilla. 
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Kaikissa maalajiluokissa A-kerrosten pH(0,025 M NH4N03)-arvot olivat alhaisempia kuin 
B-kerroksen tai pohjamaan (B+C/ C) pH-arvot. A-kerrosten pH-arvot olivat keskimäärin alhai
sempia hiekka- ja soravaltaisissa maissa kuin siltti-savivaltaisissa maissa. Ensin mainituissa 
maissa B- ja B+C/ C-kerrosten pH-arvot olivat yleensä korkeammat kuin viimeksi mainituissa 
maissa. Teollisuuden ja asutustaajamien lähialueilla edellä mainitut erot vaihtelivat koealoittain 
eivätkä maalajiluokkien mukaan. 

Mineraalimaat voidaan jakaa reheviin ja karuihin kasvualustoihin. Reheviä kasvualustoja 
ovat siltti-savivaltaiset maat sekä ne pintamaannoskerrokset, joihin on sekoittunut runsaasti 
kationinvaihtokykyisiä orgaanisia yhdisteitä. Karuja kasvualustoja ovat ne hiekka- ja soravaltai
set maat, joissa on vähän kationinvaihtokykyisiä maa-alkali- ja alkalimetalleja (emäskationit: 
Ca, Mg, K, Na). Rehevillä kasvualustoilla ylimääräinen happokuormitus puskuroituu emäs
kationien vaihtoreaktioissa. Karuilla kasvualustoilla alumiinin polymeroitumis- ja hydrolyysi
reaktiot hidastavat happamoitumista, mikä liittyy rikastumiskerroksen muodostumiseen. Siirty
minen emäskationien vaihtoreaktioista alumiinin puskurointireaktioihin on todennäkäisesti liu
kuva ja riippuu vaihtokykyisten savimineraalien ja orgaanisten yhdisteiden määristä. 

Happamoitumisen voimistuminen riippuu happaman laskeuman voimakkuudesta, mineraa
limaannoskerrosten kemiallisista ja mineralogisista koostumuksista mutta ei suoranaisesti maa
lajitteiden jakaumasta (käytetyssä maalajiluokittelussa). Ensin mainitut tekijät vaikuttavat pod
soloitumisasteen, luonnollisen happamoitumisen voimakkuuteen ja maannoksen puskurointi
ominaisuuksiin (puskurikapasiteettiin). Lähellä maan pintaa oleva (kalliomaat, soravaltaiset) tai 
pintaan käännetty (auraus) alumiini-rauta-piikyllästeinen B-kerros happamoituu voimakkaamin 
kuin alemmat maannoskerrokset. Alumiinin liukoisuuden kasvu A-kerroksessa on viite orgaa
nisten tai epäorgaanisten happojen lisääntymisestä maannoksen pintakerroksessa. 

Kasvillisuuden, maannoksen mikrobitoiminnan ja maannoksen kehityshistorian vaikutuksia 
maannoksen happamoitumistasoon on tutkittu vähän Suomessa. Tämän tutkimuksen perusteella 
yksipuolisesti kuusta kasvavissa metsämaissa luonnollinen happamoitumistaso on korkeampi 
kuin mäntyvaltaisissa tai sekametsien metsämaissa. Raahen alueen nuorten maannosten « 5000 
vuotta) puskurointikyky on heikompi kuin Kuopion ja Siilinjärven alueen vanhempien maan
nosten (> 7000 vuotta) puskurointikyky, vaikka ensin mainituissa maannoksissa esim. moree
nien vaihtokykyisten emäskationien määrä on keskimäärin korkeampi kuin viimeksi mainituissa 
maannoksissa. 

Mineraalimaan happamoituminen oli voimistunut joka kolmannella koealalla Kuopion - Sii
linjärven ja Raahen teollisuuden ja asutustaajamien lähialueilla sekä satunnaisesti (yksittäisillä 
koe-aloilla) näiden kohteiden tausta-alueilla. Muualla Suomessa olevista 47:stä koealasta ainoas
taan yhdellä Kaakkois-Suomen koe-alalla happamoituminen oli voimistunut sam alle tasolle 
ku in mainituilla teollisuuden ja asutustaajamien lähialueilla. Karuilla kasvualustoilla happamoi
tumisen voimistuminen ilmeni alumiinin liukoisuuden kasvuna A-kerroksessa tai lähellä pintaa 
olevassa B-kerroksessa (kalliomaat, sora- ja hiekkavaltaiset maat). Emäskationien huuhtoutumi
nen alempiin podsolikerroksiin, puskurikapasiteetin heikkeneminen ja alhaiset pH-arvot «4,5 -
4,0) merkitsivät voimistuvaa happamoitumista siltti-savivaltaisissa maissa (Siilinjärvi) ja emäs
kationipitoisissa nuorissa maannoksissa (Raahen alue). Näissä maissa herkkäliukoisen alumiinin 
määrä oli suurempi kuin häiriintymättämissä podsolimaissa. 
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SUMMARY The acidification of podzolized mineral soils in background areas and near 
industrial areas in Finland 

Acidification of podzol profiles has been studied in test areas representing different soil types. 
The test areas (47) occur in southeastern, southwestern, central and northern Finlnad and in 
Kainuu. Environments of industrial plants and population centres in Kuopio-Siilinjärvi and 
Raahe act as special areas (67 test areas). These areas are used to study the impact of local 
emissions (mainly acid rain) on the acidification of the mineral soil. The test areas wlsewhere in 
Finland represent background areas in relation to domestic and foreign acid fallout, and thus are 
reference areas for the special areas, too. The objective of the study is to establish the degree of 
acidification due to natural podzolization in test areas composed of different soil types and to 
monitor the change and increase in acidification caused by acid fallout. The impact of 
silvicultural practices on the acidification of podzol is studied in ploughed out areas in northern 
Finland. 

The soils of the test areas have been divided into six groups: gravelly tills, sandy tills, silt
clayey tills, gravel, sand and silty clay. Soil sampies were taken from all the podzol horizons that 
could be indentified on the basis of colour. A podzol profile and its characteristic teatures, 
hydrological conditions in the encironment, topography, forest site type, predominant trees and, 
in the special areas, the age of the podzol profile, were recorded from each test area. The sampies 
were analysed with the acid neutralizing capacity (ANC) method, which includes extraction by 
diluted salt solution and an acid load test. For the acid salt solutions with pR 3.3 and 2.3 - 2.4 
(ANC pR 3.3 and ANC pR 2.3 - 2.4 extractions). Three different actracts were measured for pR, 
calcium, magnesium, potassium, sodium and aluminium and the ANC values were calculated. 
The ANC value measures the acid neutralizing capacity of the soil sampie after a constant 
amount of hydrogen ions has been added to the sam pIe. The degree of acidification of the 
mineral soil was determined from the pR values, ANC values and the mobility of the base 
cations and aluminium in different podzol horizons. 

The sand, gravel and silty clay-predominant soil calsses described in the present stydy 
differed clearly in the appearance of the podzol profiles. In general, however, the differences 
were small between profiles of the same soil type. Podzolization is strongest in sand-predominant 
moraines and eskers where the horizons are distinct. The boundaries between the horizons are 
gradual, but, in gravelly and silty clayey profiles, difficult to distinguish. 

The podzol profiles of some soil types in the vicinity of industrial plants and population 
centres differed in appearance from those of the same soil types in te6t areas elsewhere in 
Finland. The eluvial horizon (A) was absent or was discernible only with difficulty in the young 
sandy and gravelly till profiles in the Raahe area (profiles less than 5000 years old) and in the 
shallow till soils (rocky terrains) in the vicicity of the Kuopio industrial area. The illuvial horizon 
(B) is poorly developed in the young sandy soils in the Raahe area, but strongly so in the rocky 
terrains in the vicinity of the Kuopio industrial area (reddish brown layer). The B horizon in the 
silty clay-bearing soils in the vicinity of the industrial plants and population centre of Siilinjärvi 
was more conspicuous than in the test areas with the same soil type elsewhere in Finland. 

In all soil classes the values of pR (0.025 M NR24N03) were lower in the A layers than in 
tehe B layers or parent till (B+C/ C). The pR values of the A layers were lower in sand and 
gravel-dominant soils than in silty clayey soils, on average. In the former the pR values in the 
Band B+C/ C layers were usually higher than those in the latter. In the vicinity of the industrial 
plants and population centres the differences in the above values were between the test areas and 
not between soil types. 

Mineral soils can be divided into eutrophic and oligotrophic substrates. Silt-clay-pre
dominant soils and top most layers with abundant organic compounds capable of cation ex
change are autrophic substrates. Ologotrophic substrates include sand and gravel-predominant 
soils poor in cation-exhangeable alkali ne earths and alkali metals (base cations: Ca, Mg, K, Na). 
The excess acid load in the eutrophic substrates is buffered by the exhange reactions of base 
cations. In the oligotrophic substrates, polymerization and hydrolyzation reactions of aluminium 
slow down the acidification related to the development of the illuvial layer. The change in the 
exhange reactions of the base cations into the .buffering reactions of aluminium is probably 
gradual and depends on the availability of exchangeable clay minerals and organic compounds. 
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The intensification of acidification depends on the rate of acidic fallout, and the chemical and 
mineralogical composition of the mineral podzol profile but not directly on the distribution of 
the soil fractions (in the soil c1assification applid). The former factors affect the podzolization 
degree, the intensity of natural acidification and the buffering capacity of the soil profile. The B 
layer c10se to the surface (bedrock terrains, gravel-predominant) or ploughed out and saturated 
with aluminium-iron-silica is acidified at a higher rate then the lower horizons. The increase in 
aluminium solubility in the A layer indicates an ancrease in organic or inorganic acids in the 
superficial layer. 

The impact of vegetation, microbial activity in podzol and the advance of podzolization on 
the acidification degree of the podzol profile have been studied very little in Finland. The present 
study shows that the natural acidification level in the soils of forest supporting spruce exc1usively 
is higher than in soils of pine-predominant or mixed forests. The buffering capacity of the young 
podzollayers (5000 years) in the Raahe area is poorer than that in the older podzols (7000 years) 
in the areas of Kuopio and Siilinjärvi even though the abundance of exchangeable base cations 
in till in the former is higher than that in the latter, on average. 

Acidification of the mineral soil has increased in one in three test areas in the vicinity of the 
Kuopio-Siilinjärvi and Raahe industrial plants and population centres and occasionally in the 
background areas of these sites, too. Of the 47 test areas elsewhere in Finland only one in 
southeastern Finland exhibited acidification of the same intensity as that in the above areas in 
the vicinity of industrial plants and population centres. In the oligotrophic substrates the increase 
in acidification manifests itself in elevated aluminium solubility values in the A layer or in the 
B layer if c10se to the surface (rocky terrains, gravel and sand-predominant soils). The leaching 
of base cations to the lower podzol layers, the dec1ine in buffering capacity and the low pR 
values (4.5 - 4.0) indicate increasing acidification in silt-c1ay-predominant soils (Siilinjärvi) and 
in base cation-bearing young podzols (Raahe area). In these podzol profiles the abundance of the 
readily soluble aluminium is higher than that in undisturbed podzol profiles. 
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