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1 KARTOITUS 

1.1 Lappeenrannan tutkimusalue 2018 

Geologian tutkimuskeskus (GTK) täydensi vuonna 2018 maaperän taustapitoisuus-
tietokantaa ottamalla ja analysoimalla maaperänäytteitä Lappeenrannan kaupungin taajama-
alueen pintamaasta. Taajamien pintamaasta (0 - 10 cm) otettiin 219 näytettä. 

1.2 Näytetunnukset 

Havaintojen tunnukset olivat seuraavat: 

TTTA-2018-1 – TTTA-2018-227  

Havaintojen tunnuksista johdettiin näytteiden tunnukset seuraavasti: Havaintotunnuksen 
eteen lisättiin merkintä GK_, joka tarkoittaa geokemiallista näytettä, ja havaintotunnuksen 
perään lisättiin pisteellä eroteltuna näytetyyppiä kuvaava numero. Näytetyyppiä kuvaavat 
numerot olivat: 

2 = taajamasta otettu pintamaanäyte, näytesyvyys 0 – 10 cm, esim. GK_TTTA-2018-100.2 

8 = kenttärinnakkaisnäyte, esimerkiksi GK_TTTA-2018-100.8 

Rinnakkaisnäytteitä otettiin havaintopisteistä TTTA-2018-20, TTTA-2018-40, TTTA-2018-60, 
TTTA-2018-80, TTTA-2018-100, TTTA-2018-120, TTTA-2018-140, TTTA-2018-160, TTTA-
2018-180, TTTA-2018-200 ja TTTA-2018-220. 

Näytetunnukset GK_TTTA-2018-22.2, GK_TTTA-2018-42.2, GK_TTTA-2018-64.2, 
GK_TTTA-2018-82.2, GK_TTTA-2018-122.2, GK_TTTA-2018-192.2 ja GK_TTTA-2018-
211.2 oli varattu projektin omalle standardimateriaalille (PIRSTD), jota lisättiin analyysieriin 
laadunvarmistusta varten.  

Lappeenrannan kartoituksen tulokset on julkaistaan GTK:n tutkimustyöraporttina. 

1.3 Analyysimenetelmät ja tilausnumerot 

Näytteet analysoitiin Labtium Oy:n laboratoriossa. Lappeenrannan kaupungin pintamaasta 
otetut näytteet analysoitiin kolmessa analyysierässä 040048, 040052 ja 040080. Näytteet on 
kuivattu alle 40oC lämpötilassa ja seulottu alle 2 mm raekokolajitteeseen. 

Näytteistä on määritetty pH potentiometrisesti 0.01 M kalsiumkloridiuutosta ja seuraavien 
alkuaineiden kuningasvesiliukoiset (AR-uutto) pitoisuudet: Ag, As, B, Be, Bi, Cd, Mo, Pb, Sb, 
Se, Sn, Te, Th, Tl, U, W ICP-MS-tekniikalla sekä Al, Ba, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, K, La, Mg, Mn, 
Na, Ni, P. Rb, S, Sr, Ti, V, Y, Zn ja Zr ICP-OES-tekniikalla. Lisäksi Hg on määritetty 
pyrolyyttisesti ja hiilipitoisuus hiilianalysaattorilla. 
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1.4 Laadunvarmistusmenetelmät 

GTK:n sertifioitu näytteenottaja Hannu Pelkonen otti lähes kaikki Lappeenrannan maaperän 
taustapitoisuusnäytteet. Alussa työhön osallistuivat myös geologit Mikael Eklund ja Tapio 
Kananoja. Näytteenottajalle järjestettiin koulutus näytteenottokauden alussa. Näytteenotossa 
noudatettiin GTK:n sisäistä ohjeistusta. Kenttähavainnot tallennettiin maastotietokoneella 
Maapeli-ohjelman tietokantaan. Kaikista näytteenottopisteistä otettiin vähintään kaksi 
valokuvaa. Maaperänäytteet analysoitiin Labtium Oy:n akkreditoidussa laboratoriossa.  

Kemian laboratorion sisäisten laadunvarmistusmenetelmien lisäksi projektissa käytettiin 
seuraavia laadunvarmistusmenetelmiä: 

Analytiikan vertailunäytteet. GTK lisäsi analysoitavien näytteiden joukkoon kahdeksan 
projektin omaa vertailunäytettä, jonka alkuainepitoisuudet tunnetaan aiempien 
analyysikertojen perusteella. Projektin oma vertailunäyte ei vastaa laadultaan kansainvälistä 
sertifioitua vertailunäytettä. Projektin oma vertailunäyte on valmistettu kuivaamalla, 
seulomalla ja homogenisoimalla Pirkanmaalta otettua moreenia. Projektin omaa 
vertailunäytettä on kutsuttu liitetiedostoissa lyhenteellä PIRSTD. 

Lisäksi laboratorio raportoi käyttämiensä kansainvälisten sertifioitujen vertailunäytteiden 
analyysitulokset. Maaperänäytteiden ICP-OES ja ICP-MS tekniikalla tehtyjä analyysejä 
varten on käytetty QCMCS- ja QCTILL2-nimisiä sertifioituja vertailunäytteitä. pH:n 
laadunvarmistuksessa on käytetty QCKU130C-B-nimisiä vertailunäytteitä. Hiilipitoisuuden 
laadunvarmistuksessa on käytetty QCGS310-7-, QCGS900-5- ja QC309E-nimisiä 
vertailunäytteitä. Elohopean laadunvarmistuksessa on käytetty QCGSD12- ja QCR907-
nimisiä vertailunäytteitä. Näistä QCMCS-, QCGS900-5 ja QCGSD12-vertailunäytteiden 
pitoisuuksista oli vertailutietoa saman laboratorion aiemmin tekemistä analyyseistä. 

Noin 5 %:sta näytteitä otettiin rinnakkaisnäytteet kentällä. Rinnakkaisnäyte otettiin 
näytteenottokuopasta vastakkaiselta seinältä kuin varsinainen maaperänäyte. 
Kenttärinnakkaiset kuvastavat näytteenottomateriaalin paikallista epähomogeenisuutta. 
Lisäksi siihen sisältyy mahdollisen näytteenottovirheen identifiointi. Projektin 
rinnakkaisnäytteitä on kutsuttu liitetiedostoissa lyhenteillä FDup ja FieldDup. 

Laboratorio teki 5 %:sta näytteistä uusinta-analyysit, joiden tulokset on raportoitu. Uusinta-
analyysit kuvastavat analyysimenetelmän toistettavuutta. Projektin uusinta-analyysejä on 
kutsuttu liitetiedostoissa lyhenteillä PDup ja PulpDup. 

Laadunvarmistustietoja käsiteltiin R-kielisellä ohjelmalla, joka on laadittu GTK:ssa UltraLIM-
projektin kasvinäytteiden kemiallisten analyysien laadunvarmistukseen (Torppa ja Middleton 
2017). Johanna Torppa on muokannut ohjelmaa siten, että se soveltuu myös Labtium Oy:n 
raportoimien maaperänäytteiden analyysitulosten laadunvarmistukseen. 

 

1.5 Laadunvarmistus 

Laadunvarmistuksen tarkoituksena on arvioida näytteenoton, näytteiden esikäsittelyn ja 
analytiikan tarkkuutta ja toistettavuutta (englanniksi precision ja accuracy). Mikäli 
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laadunvarmistus tehdään suositusten mukaisesti heti analyysien valmistumisen jälkeen, 
mahdolliset selkeät tasoerot vertailunäytteiden pitoisuuksissa tai uusinta-analyysien 
pitoisuuksien huomattavan suuret poikkeamat voidaan raportoida laboratoriolle ja laboratorio 
voi tarvittaessa uusia analyysejä.  

Laadunvarmistuksessa voidaan myös todeta, ovatko joidenkin alkuaineiden analyysitulokset 
epävarmempia kuin muiden alkuaineiden pitoisuusmääritykset. Epävarmuus johtuu usein 
siitä, että kyseisen alkuaineen pitoisuus on taustapitoisuusnäytteissä pieni ja suuri osa 
määrityksistä on pienempiä kuin analyysimenetelmän määritysraja tai hyvin lähellä 
määritysrajaa. Jotkut alkuaineet voivat olla näytteissä hippumaisesti esiintyvissä 
mineraaleissa, minkä vuoksi pitoisuuksien vaihtelu normaalianalyysien ja uusinta-analyysien 
välillä voi olla tavanomaista suurempaa. Rinnakkaisnäytteiden suuret pitoisuuserot kertovat 
näytemateriaalin, esimerkiksi taajaman täyttömaan epähomogeenisuudesta. 

Kaikki Labtiumin laboratorion hyväksytyt analyysitulokset tallennetaan GTK:n 
geotietojärjestelmän tietokantaan. Mikäli joku analyysierä joudutaan analysoimaan uudelleen, 
uudet tulokset korvaavat aiemmat tulokset myös geotietojärjestelmässä.  

Mikäli laadunvarmistuksen perusteella todetaan jonkun alkuaineen analyysitulosten olevan 
epävarmempia kuin muiden alkuaineiden analyysitulokset, epävarmuudesta voidaan kirjoittaa 
huomautus geotietojärjestelmän tietokannan näytteen ominaisuustietoihin. Tämän 
laadunvarmistustyön tarkoituksena on selvittää vuoden 2018 Lappeenrannan maaperän 
taustapitoisuusnäytteiden analyysitulosten luotettavuus. 
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2 TULOKSET 

2.1 Pitoisuuksien aikasarja 

Pitoisuudet esitettiin kuvaajalla, jossa vaaka-akselilla on kaikki vuonna 2018 analysoidut 
Lappeenrannan maaperän taustapitoisuusnäytteet analysointijärjestyksessä ja pystyakselilla 
tutkitun alkuaineen pitoisuus tai muun parametrin numeroarvo (esim. kuvat 1 ja 2). 
Lappeenrannan kaupungin maaperänäytteet oli analysoitu kolmessa analyysierässä. 
Analyysierien välissä on kuvaajassa punainen pystyviiva. Tällaisessa kuvaajassa voidaan 
havaita analyysierän sisäisiä pitoisuuseroja ja mahdollisia trendejä pitoisuustasoissa.  

Volframipitoisuudet (W) olivat Lappeenrannan kaupungissa usein pieniä, aineiston näytteistä 
noin 21 %:ssa W-pitoisuus oli pienempi kuin analyysimenetelmän määritysraja 0,2 mg/kg. 
Booripitoisuuksista noin 46 % oli pienempiä kuin analyysimenetelmän määritysraja 1 mg/kg 
ja zirkoniumpitoisuuksista lähes 59 % oli pienempiä kuin analyysimenetelmän määritysraja 1 
mg/kg. Myös telluuripitoisuudet (Te) olivat usein pieniä, aineiston näytteistä noin 11 %:ssa 
Te-pitoisuus oli pienempi kuin analyysimenetelmän määritysraja 0,006 mg/kg.  

Koska näytenumerot on sijoitettu kartalle satunnaisesti niin, että näytteiden järjestys ei 
muodosta alueellista trendiä, aikasarjakuvaaja esittää pelkästään analytiikasta johtuvia 
tasoeroja.  

Kuvassa 1 nähdään, että Lappeenrannan kaupungin pintamaiden kobolttipitoisuus vaihtelee 
välillä 0,5 – 23 mg/kg. Pitoisuushavainnoissa ei ole mitään epäjatkuvuuskohtia eikä trendejä. 
Kuvassa 2 nähdään, että Lappeenrannan kaupungin pintamaiden seleenipitoisuus on 
yleensä pieni, mutta yksittäisissä näytteissä on hieman suurempia pitoisuuksia.  

Aineistoissa ei ollut sellaisia tasoeroja tai pitoisuustrendejä, jotka olisivat viitanneet 
analytiikan virheisiin. 
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Kuva 1. Lappeenrannan kaupungin pintamaiden maaperän kobolttipitoisuus. Alle 2 mm 
raekoko, AR-uutto. Data point, analysis sequence = Näytteet analysointijärjestyksessä. 
Co_512P c(mg/kg) = Näytteen kobolttipitoisuus yksikössä mg/kg.

 

Kuva 2. Lappeenrannan kaupungin pintamaiden maaperän seleenipitoisuus. Alle 2 mm 
raekoko, AR-uutto. Data point, analysis sequence = Näytteet analysointijärjestyksessä. 
Se_512M c(mg/kg) = Näytteen seleenipitoisuus (Se) yksikössä mg/kg.  
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2.2 Projektin oma vertailunäyte 

Projektin omaa vertailunäytettä (PIRSTD) oli lisätty 8 kertaa vuoden 2018 Lappeenrannan 
näyte-erään. Kahdeksan näytteen analysoituja pitoisuuksia verrattiin samasta materiaalista 
aiemmin tehtyihin analyysituloksiin ja vertailu esitettiin X-chart-kuvaajina. Esimerkiksi 
kuvassa 3 on esitetty tinapitoisuus kahdeksassa vuonna 2018 analysoidussa projektin 
vertailunäytteessä ja aiempien määritysten keskiarvo ja keskihajonnat (±1 SD ja  ±2 SD). 
Mikäli kolmen peräkkäisen analyysin pitoisuudet poikkeavat keskiarvosta enemmän kuin ±2 
SD, alkuaineen analytiikan toistettavuutta on syytä tarkastella erikseen. 

 

Kuva 3. Projektin kahdesta omasta vertailunäytteestä määritetyt tinapitoisuudet (Sn, pallot) ja 
aiemmin samasta näytemateriaalista tehtyjen tinamääritysten keskiarvo (vihreä viiva) sekä ±1 
keskihajonnan arvot (violetit viivat) ja ± 2 keskihajonnan arvot (punaiset viivat). Data point = 
analysoitu näyte (1  - 5). Sn_512M c(mg/kg) = Kuningasvesiliukoinen tinapitoisuus alle 2 mm 
raekokolajitteessa yksikössä mg/kg. 

 

Boorin määritysraja oli vuoden 2018 Lappeenrannan näytteille 1 mg/kg kun aiemmissa 
vastaavissa tutkimuksissa boorin määritysraja on ollut usein 5 mg/kg ja projektin 
vertailunäytteen booripitoisuus on ollut alle vanhan määritysrajan. Siksi aiemmat tulokset 
näkyvät X-Chart-kuvaajassa punaisena viivana kohdassa 2,5 mg/kg eli puolet aiemmasta 
määritysrajasta. Tässä analyysierässä booripitoisuudet olivat noin 1 mg/kg.  

Projektin omasta vertailunäytteestä tehdyissä määrityksissä yhdenkään alkuaineen pitoisuus 
ei poikennut kolmessa peräkkäisessä mittauksessa enemmän kuin ± 2 SD (keskihajonta) 
pitkäaikaisesta analyysien keskiarvosta ylöspäin. Projektin oman seurantanäytteen 
vismuttipitoisuudet olivat kahdessa peräkkäisessä näytteessä suurempia kuin pitkäaikainen 
keskiarvo + 2SD. Vismuttipitoisuutta tiedusteltiin Labtium OY:stä. Laboratoriopäällikkö 



GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Laadunvarmistus 8 
 
  17.10.2018 
 
 
 
 

 
 

Susanna Arvilommi vastasi seuraavasti 11.10.2018 sähköpostilla: ”512M Bi tuloksissa 
tilauksen A-osassa esiintyi hieman tavallisuudesta poikkeavaa käyttäytymistä. Tämä 
havaittiin kun kaikkien osien (A, B ja C) tuloksia verrattiin keskenään. Kaikki tulokset menivät 
joka tapauksessa normaalin vaihtelun piiriin, mutta halusimme vielä selvittää ja varmistaa 
ettei tuloksiin jää mittauksesta virheitä. Teimme testejä, joilla selvitimme laitteen toimivuuden 
sekä tarkistimme kaikkien käytettyjen reagenssien puhtauden. Nämä kaikki olivat OK, eikä 
mikään viittaa kontaminaatioon. Muiden asiakkaiden tilauksissa tai muilla uuttomenetelmillä 
liuotetuissa vismuttituloksissa ei ole havaittu mitään poikkeavaa ko. aikavälillä. Päätimme 
kuitenkin varmuuden vuoksi mitata A-osan näytteet uudelleen. Ennen mittausta laitteeseen 
vaihdettiin puhtaat osat ja uudet näyteletkut. Tulokset olivat kuitenkin täysin yhtenevät 
ensimmäisen mittauksen kanssa. Mittauksen kalibrointisuoran korrelaatiokerroin Bi:lle oli 
0,999954 ja saannot kalibroinnin QC-näytteille c=0,2ppb 100,9% ja c=2,0ppb 98,5% 
(näyteliuosten keskim. c=0,5ppb mittauksessa). Näin ollen emme löytäneet mittauksesta 
mitään syytä A-osassa esiintyvälle hieman normaalista poikkeavalle käyttäytymiselle.” 

Pitoisuuksista laskettiin myös variaatiokertoimet (Coefficient of variation CV% eli relative 
standard error RSD%), joka kuvastaa analyysierän sisäistä hajontaa. Ainoastaan boorin (B), 
vismutin (Bi), antimonin (Sb) ja volframin (W) variaatiokertoimet olivat suurempia kuin 20 %, 
jota on pidetty luotettavuusrajana UltraLIM-projektissa (Torppa ja Middleton 2017).  

Kaikkien analysoitujen parametrien kuvaajat ja variaatiokertoimet on esitetty raportin 
liitteissä. 

2.3 Laboratorion vertailunäytteet 

Labtium Oy:n laboratorio lisäsi näyte-erään omien laaduntarkkailumenetelmiensä mukaisesti 
kansainvälisesti sertifioitua vertailumateriaalia tai vastaavaa laboratorion sisäistä 
vertailunäytettä. Laboratorion vertailunäytteiden analyysitulokset on raportoitu varsinaisten 
maaperänäytteiden analyysitulosten mukana. Maaperänäytteiden ICP-OES ja ICP-MS 
tekniikalla tehtyjä analyysejä varten on käytetty seuraavia vertailunäytteitä: QCMCS ja 
QCTILL2. pH:n laadunvarmistuksessa on käytetty QCKU130C-B- näytemateriaalia, 
hiilipitoisuuden tarkkailussa näytteitä QCGS310-7-, QCGS900-5- ja QC309E sekä elohopean 
laadunvarmistuksessa QCGSD12- ja QC907-näytemateriaalia. 

Kansainvälisille sertifioiduille vertailunäytemateriaalille on ilmoitettu hyväksyttävät todelliset 
alkuaineiden kokonaispitoisuudet, ei kuningasvesiliukoisia pitoisuuksia. Tässä työssä 
laboratorion käyttämiä laadunvarmistusnäytteiden pitoisuuksia ei verrattu sertifioitujen 
vertailunäytteiden raportoituihin pitoisuuksiin, koska käytetty kuningasvesiliuotus poikkesi 
siitä analyysimenetelmästä, johon ns. todelliset kokonaispitoisuudet perustuvat. Sen sijaan 
samaa vertailunäytettä on aiemmissa taustapitoisuuskartoitustutkimuksissa analysoitu 
samalla kuningasvesiliuotusmenetelmällä, ja aiempien näyte-erien pitoisuuksia on voitu 
käyttää vertailutietona seuraavien vertailunäytemateriaalien osalta: QCMCS, QCGS900-5, 
QCGSD12.  

Laadunvalvonnassa käytettyjen vertailunäytteiden pitoisuuksia on tarkasteltu X-Chart-
kuvaajilla (esim. kuva 4). Kaikista alkuaineista tai muista parametreista on tutkittu 
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vertailunäytteen pitoisuutta analyysierän sisällä, jolloin kuvaajissa esitetty keskiarvoviiva ja 
keskihajontaa kuvaavat viivat (±1 SD ja ±2 SD) on laskettu kyseisen analyysierän aineistosta. 
Kolmesta näytemateriaalista on ollut myös pitkäaikaista seurantatietoa aiemmista, saman 
tyyppisten näytteiden analyyseistä. Näiden laadunvalvontanäytteiden osalta on lisäksi tehty 
vertailu, jossa X-chart-kuvaajan keskiarvo ja keskihajonta kuvaavat pitkäaikaista analyysien 
keskiarvoa ja keskihajontaa (taulukko 1, kuva 5). 

 

 

Taulukko 1. Labtium Oy:n laboratorion laadunvalvonnassa käyttämät sertifioidut 
vertailunäytteet ja niistä tehdyt X-Chart-kuvaajiin perustuvat vertailut. 

Laadunvalvonta-
näyte 

Analyysimenetelmä Analyysierän 
sisäinen vertailu 

Vertailu aiempiin 
analyyseihin 

QCMCS kuningasvesi + ICP-OES/MS Tehty Tehty 

QCTILL2 kuningasvesi + ICP-OES/MS Tehty Ei 

QCKU130C-B pH Tehty Ei 

QCGS310-7 hiilipitoisuus Tehty Ei 

QCGS900-5 hiilipitoisuus Tehty Tehty 

QC309E hiilipitoisuus Tehty Ei 

QCGSD12 elohopeapitoisuus Tehty Tehty 

QC907 elohopeapitoisuus Tehty Ei 
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Kuva 4. Laboratorion käyttämän vertailunäytteen QCMCS kadmiumpitoisuus (Cd, n=6, AR-
uutto). Keskellä oleva vihreä viiva on tämän analyysierän QCMCS-näytteestä määritettyjen 
Cd-pitoisuuksien keskiarvo. Violetit viivat esittävät analyysierän vaihteluvälin ±1 SD 
(keskihajonta) ja punaiset viivat ±2 SD. 

 

Kuva 5. Laboratorion käyttämän vertailunäytteen QCMCS kadmiumpitoisuus (Cd, n=6, AR-
uutto). Keskellä oleva vihreä viiva on aiempina vuosina samalla analyysimenetelmällä 
QCMCS-näytteestä määritettyjen Cd-pitoisuuksien keskiarvo. Violetit viivat esittävät aiempien 
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vuosien analyysien vaihteluvälin ±1 SD (keskihajonta) ja punaiset viivat ±2 SD. 
Lappeenrannan kaupungin analyysierässä mukana olleiden QCMCS-näytteiden Cd-
pitoisuudet ovat pienempiä kuin saman vertailunäytteen pitkäaikainen keskiarvo, mutta 
kolmen peräkkäisen näytteen pitoisuus ei poikennut pitkäaikaisesta keskiarvosta enemmän 
kuin 2SD. 

Maaperänäytteiden kuningasvesiliukoisten alkuaineiden ICP-OES- ja ICP-MS-tekniikalla 
tehtyjä määrityksiä seurattiin sertifioiduilla QCMCS ja QCTILL2 vertailunäytteillä. 
Analyysierän sisällä kummankin vertailunäytteen pitoisuusvaihtelu oli pientä, yleensä ±1 SD 
(keskihajonta). Yhdelläkään alkuaineella kahden peräkkäisen analyysin pitoisuus ei 
poikennut yli ±2 SD keskiarvopitoisuudesta. Kun QCMCS:n pitoisuuksia verrattiin samasta 
materiaalista aiemmin tehtyjen määritysten keskiarvoon ja keskihajontaan, Lappeenrannan 
analyysierissä määritetty telluuripitoisuus oli viidessä näytteessä yli 2SD pienempi kuin 
aiempi keskiarvo. Myös beryllium- ja lantaanipitoisuuksissa oli peräkkäisiä määrityksiä, jotka 
poikkesivat enemmän kuin 2SD pitkäaikaisesta keskiarvosta.  

pH-määritysten seurantaan käytetyn QCKU130C-B-näytteestä tehdyt määritykset eivät 
poikenneet paljon toisistaan. 

Hiilipitoisuuden seurantaan käytettyjen QCGS310-7-, QCGS900-5- ja QC309E–näytteiden 
pitoisuuksissa ei ollut suurta vaihtelua analyysierän sisällä. QCGS900-5-näytteen 
hiilipitoisuusmääritykset olivat lähellä pitkäaikaisten määritysten keskiarvoja. 

Elohopeapitoisuuden seurantaan käytetyn QCGSD12-näytteen pitoisuuksissa yksi määritys 
poikkesi +2SD tämän analyysierän sisäisestä keskiarvosta. Kaikki tämän erän 
elohopeamääritykset olivat suurempia kuin pitkän ajan määritysten keskiarvo. Sama havainto 
raportoitiin vuosi sitten Vaasan kaupungin tulosten laadunvarmistuksessa, ilmeisesti GTK:n 
tiedostossa on liian vähän aiempia elohopeamäärityksiä tästä seurantanäytteestä ja niistä 
laskettu keskiarvo on hieman liian pieni. QCR907-vertailunäytteen kaikki elohopeapitoisuudet 
olivat ±2 SD sisällä. 

Vismutin ja zirkoniumin variaatiokerroin oli QCMCS-näytteessä yli 20 %. Minkään muun 
alkuaineen variaatiokerroin ei ollut tässä analyysierässä suurempi kuin 20 % QCMCS, 
QCHUMUS-B tai QCGSD12-seurantanäytteistä tehdyissä analyyseissä. 

 

2.4 Uusinta-analyysit 

Laboratorio teki 5 % näytteistä uusinta-analyysin. Uusinta-analyysipareja oli 14 kappaletta. 
Uusinta-analyysien toistettavuutta on kuvattu Thompson and Howarth –kuvaajilla (kuva 6). 
Vaaka-akselilla on normaalin analyysin ja uusinta-analyysin keskiarvo ja pystyakselilla näiden 
analyysien erotus. Kuvassa nähdään pitoisuuksien suhteellinen poikkeama eri 
pitoisuustasoilla.  

Normaalianalyysin ja uusinta-analyysin pitoisuudet poikkesivat yli 20 % toisistaan seuraavilla 
alkuaineilla: antimoni (1 näyte), boori (5 näytettä), elohopea (1 näyte), hopea (1 näyte), 
kadmium (3 näytettä), koboltti (1 näyte), kromi (1 näyte), mangaani (3 näytettä), nikkeli (2 
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näytettä), rikki (1 näyte), rubidium (1 näyte), telluuri (4 näytettä), tina (2 näytettä), torium (4 
näytettä), volframi (2 näytettä), zirkonium (1 näyte). Yli 20 % poikkeamia oli lähinnä pienissä 
alkuainepitoisuuksissa lähellä analyysimenetelmän määritysrajaa. 

 

Kuva 6. Lappeenrannan kaupungin alueelta otettujen maaperänäytteiden 
seleenipitoisuuksien uusinta-analyysit esitettynä Thompson and Howarth –kuvaajalla. Vaaka-
akselilla on normaalin analyysin ja uusinta-analyysin keskiarvo (Mean of pulps mg/kg) ja 
pystyakselilla näiden analyysien erotus (Pulp difference mg/kg). Vihreä viiva kuvaa 10 % 
poikkeamaa, sininen viiva 20 % poikkeamaa. Punainen viiva on analyysimenetelmän 
määritysraja. Alle 2 mm raekokolajite, AR-uutto. N = 14. 

 

 

2.5 Rinnakkaisnäytteet 

Kentällä otettujen maastorinnakkaisnäytteiden pitoisuuksia verrattiin normaalinäytteiden 
pitoisuuksiin samanlaisilla Thompson and Howarth –kuvaajilla, joita käytettiin myös uusinta-
analyysien tutkimiseen (kuva 7). Normaali-rinnakkaisnäytepareja oli 11 kappaletta. Kuvassa 
7 esitetyssä tinan pitoisuusvertailussa havaitaan, että normaalinäytteen ja 
kenttärinnakkaisnäytteen pitoisuudet ovat lähellä toisiaan, kun kadmiumpitoisuus on pieni, 
mutta suurimmassa pitoisuudessa normaalinäytteen ja rinnakkaisnäytteen 
arseenipitoisuuden ero on yli 20 %. Esimerkiksi telluurin kuvaaja on samanlainen. Maaperän 
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epähomogeenisuus vaikuttaa siten, että useiden muidenkin alkuaineiden pitoisuudet 
poikkeavat normaalinäytteen ja kenttärinnakkaisen välillä enemmän suurilla pitoisuustasoilla. 

  

Kuva 7. Lappeenrannan kaupungin alueelta otettujen maaperänäytteiden 
kadmiumpitoisuuksien rinnakkaisnäytteiden analyysit esitettynä Thompson and Howarth –
kuvaajalla (<2 mm raekoko, AR-uutto). Vaaka-akselilla on normaalin näytteen analyysin ja 
rinnakkaisnäytteen analyysin keskiarvo (Mean of field duplicates mg/kg) ja pystyakselilla 
näiden analyysien erotus (Field duplicate difference mg/kg). Vihreä viiva kuvaa 10 % 
poikkeamaa, sininen viiva 20 % poikkeamaa. Punainen viiva on analyysimenetelmän 
määritysraja. N=11. 

 

3 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Vuonna 2018 otettujen maaperänäytteiden analytiikka Lappeenrannan kaupungin alueelta 
otetuissa näytteissä on varsin luotettava. 

Laadunvarmistuksessa käytettyjen näytteiden alkuainepitoisuuksien variaatiokertoimet (CV% 
tai RSD%) olivat yleensä pieniä. Ainoastaan boorin (B), vismutin (Bi), antimonin (Sb) ja 
volframin (W) variaatiokertoimet olivat suurempia kuin 20 %. Boorin määritysraja oli 
huomattavasti pienempi kuin aiemmissa vastaavissa tutkimuksissa. Volframin, boorin, 
zirkoniumin ja telluurin pitoisuudet jäivät usein alle analyysimenetelmän määritysrajan.  
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Vismutin pitoisuudet olivat kahdessa seurantanäytteessä (lähes) 2SD (keskihajonta) 
suurempia kuin pitkäaikainen saman seurantanäytteen keskiarvo aiemmissa 
taustapitoisuuskartoituksissa. Laboratorion tekemän lisätarkastelun perusteella vismutin 
pitoisuusmääritykset ovat kuitenkin toistettavia. 

Tulokset eivät edellytä analyysien laatua koskevien huomautusten lisäämistä GTK:n 
geotietojärjestelmään.  
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5 LIITTEET 

QC1: Pitoisuuksien aikasaraja 

QC1_Data.pdf Pitoisuuksien aikasarja 

QC2: Vertailunäytteet 

AshPIRSTDAcc.pdf Projektin oman vertailunäytteen PIRSTD X-Chart, keskiarvo ja 
keskihajonta laskettu tässä raportissa tutkituissa analyysierissä tehdyistä 
pitoisuusmäärityksistä. 

AshPIRSTDTrue.pdf Projektin oman vertailunäytteen PIRSTD X-Chart, keskiarvo ja 
keskihajonta laskettu aiemmin maaperän taustapitoisuusnäytteiden yhteydessä 
analysoiduista PIRSTD-vertailunäytteistä. 

AshQC309EAcc.pdf Sertifioidun vertailunäytteen QC309E:n X-Chart. Keskiarvo ja 
keskihajonta laskettu tässä raportissa tutkituissa analyysierissä tehdyistä hiilen 
pitoisuusmäärityksistä. 

AshQCGS310-7Acc.pdf Sertifioidun vertailunäytteen QCGS310-7:n X-Chart. Keskiarvo ja 
keskihajonta laskettu tässä raportissa tutkituissa analyysierissä tehdyistä hiilen 
pitoisuusmäärityksistä. 

AshQCGS900-5Acc.pdf Sertifioidun vertailunäytteen QCGS900-5:n X-Chart. Keskiarvo ja 
keskihajonta laskettu tässä raportissa tutkituissa analyysierissä tehdyistä hiilen 
pitoisuusmäärityksistä. 

AshQCGS900-5True.pdf Sertifioidun vertailunäytteen QCGS900-5:n X-Chart. Keskiarvo ja 
keskihajonta laskettu aiemmin maaperän taustapitoisuusnäytteiden yhteydessä 
analysoiduista vertailunäytteistä. 

http://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/8_2017.pdf
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AshQCGSD12Acc.pdf Sertifioidun vertailunäytteen QCGSD12:n X-Chart. Keskiarvo ja 
keskihajonta laskettu tässä raportissa tutkituissa analyysierissä tehdyistä elohopean 
pitoisuusmäärityksistä. 

AshQCGSD12True.pdf Sertifioidun vertailunäytteen QCGSD12:n X-Chart, keskiarvo ja 
keskihajonta laskettu aiemmin maaperän taustapitoisuusnäytteiden yhteydessä 
analysoiduista QCGSD12-vertailunäytteen elohopeapitoisuuksista. 

AshQCKU130C-BAcc.pdf Sertifioidun vertailunäytteen QCKU130C-B:n X-Chart. Keskiarvo ja 
keskihajonta laskettu tässä raportissa tutkituissa analyysierissä tehdyistä 
pitoisuusmäärityksistä. 

AshQCMCSAcc.pdf Sertifioidun vertailunäytteen QCMCS:n X-Chart. Keskiarvo ja 
keskihajonta laskettu tässä raportissa tutkituissa analyysierissä tehdyistä 
pitoisuusmäärityksistä. 

AshQCMCSTrue.pdf Sertifioidun vertailunäytteen QCMCS:n X-Chart, keskiarvo ja 
keskihajonta laskettu aiemmin maaperän taustapitoisuusnäytteiden yhteydessä 
analysoiduista QCMCS-vertailunäytteen pitoisuusmäärityksistä. 

AshQC907Acc.pdf Sertifioidun vertailunäytteen QC907:n X-Chart. Keskiarvo ja keskihajonta 
laskettu tässä raportissa tutkituissa analyysierissä tehdyistä elohopean 
pitoisuusmäärityksistä. 

AshQCTILL2Acc.pdf Sertifioidun vertailunäytteen QCTILL2:n X-Chart. Keskiarvo ja 
keskihajonta laskettu tässä raportissa tutkituissa analyysierissä tehdyistä 
pitoisuusmäärityksistä. 

ControlStatsPIRSTD.csv Projektin oman vertailunäytteen PIRSTD laadunvarmistustulosten 
taulukko. Sarakkeet Element = Alkuaineen nimi tai muu määritetty parametri; RefMean = 
Aiemmin samasta vertailunäytteestä tehtyjen pitoisuusmääritysten keskiarvo; RefSD = 
Aiemmin samasta vertailunäytteestä tehtyjen pitoisuusmääritysten keskihajonta; RefRSD% = 
Aiemmin samasta vertailunäytteestä tehtyjen pitoisuusmääritysten variaatiokerroin eli 
RefRSD% = 100xRefSD/RefMean; ProjMean = Nyt tutkittujen analyysien vertailunäytteestä 
tehtyjen pitoisuusmääritysten keskiarvo; ProjSD = Nyt tutkittujen analyysien 
vertailunäytteestä tehtyjen pitoisuusmääritysten keskihajonta; ProjRSD% = Nyt tutkittujen 
analyysien vertailunäytteestä tehtyjen pitoisuusmääritysten variaatiokerroin; Bias% = 
(RefMean – ProjMean)/RefMean (%) 

ControlStatsQCGSD12.csv Sertifioidun vertailunäytteen QCGSD12:n 
laadunvarmistustulosten taulukko. Katso selitykset ControlStatsPIRSTD.csv-tiedoston 
kohdalta. 

ControlStatsQCMCS.csv Sertifioidun vertailunäytteen QCMCS:n laadunvarmistustulosten 
taulukko. Katso selitykset ControlStatsPIRSTD.csv-tiedoston kohdalta. 

ControlStatsQCGS900-5.csv Sertifioidun vertailunäytteen QCGS900-5:n 
laadunvarmistustulosten taulukko. Katso selitykset ControlStatsPIRSTD.csv-tiedoston 
kohdalta. 
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QC3: Varattu ns. nollanäytteiden laadunvarmistukselle, ei käytetty tässä työssä. 

QC4: Uusinta-analyysit 

PDupDev.pdf Alkuaineiden uusinta-analyysien vertailukuvaaja, jossa vaaka-akselilla on 
alkuaineen nimi ja pystyakselilla suhdeluku: uusinta-analyysin ja normaalianalyysin erotus 
jaettuna uusinta-analyysin ja normaalianalyysin keskiarvolla. 

PulpDupTable.csv Uusinta-analyysitulosten vertailutaulukko. Sarakkeet: Element = alkuaine 
tai muu määritetty parametri; Unit = alkuaineen pitoisuuden yksikkö; LDL = 
Analyysimenetelmän määritysraja tai alempi raportointiraja; UDL = Mahdollinen ylin 
määritysraja; meanRDev = duplikaattiparien konsentraatioiden suhteellisten poikkeamien 
neliöiden summan neliöjuuri jaettuna duplikaattiparien lukumäärällä; >50% = Monessako % 
tapauksista normaali ja uusinta poikkeavat yli 50 %.  

THPlot.pdf Uusinta-analyysien Thompson and Howarth –kuvaajat. 

QC5: Kenttärinnakkaisnäytteet 

FDupDev.pdf Kenttärinnakkaisnäytteistä tehtyjen alkuaineiden pitoisuusmääritysten 
vertailukuvaaja, jossa vaaka-akselilla on alkuaineen nimi ja pystyakselilla suhdeluku: 
rinnakkaisnäytteen analyysin ja normaalianalyysin erotus jaettuna rinnakkaisnäytteen 
analyysin ja normaalianalyysin keskiarvolla. 

FieldDupTable.csv Kenttärinnakkaisnäytteiden analyysien vertailutaulukko. Sarakkeet: 
Element = alkuaine tai muu määritetty parametri; Unit = alkuaineen pitoisuuden yksikkö; LDL 
= Analyysimenetelmän määritysraja tai alempi raportointiraja; UDL = Mahdollinen ylin 
määritysraja; meanRDev = rinnakkaisnäyteparien konsentraatioiden suhteellisten 
poikkeamien neliöiden summan neliöjuuri jaettuna rinnakkaisnäyteparien lukumäärällä; >50% 
= Monessako % tapauksista normaalinäytteen ja rinnakkaisnäytteen analyysi poikkeavat yli 
50 %.  

THPlot.pdf Kenttärinnakkaisnäytteiden analyyseistä tehdyt Thompson and Howarth –
kuvaajat. 

 

 

 

 

 









