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Korroosio voi heikentää kallioperään sijoitettavien ydinpolttoainejätteen säiliöinä toimivien kuparikapselien kestävyyttä.

Kalliopohjavedessä esiintyvät sulfaatinpelkistäjäbakteerit pelkistävät sulfaattia korroosiota aiheuttavaksi sulfidiksi. Tä-

män vuoksi ydinjätteen loppusijoitukseen liittyen on tärkeää selvittää, kuinka paljon ja missä muodossa rikkiä esiintyy

kalliopohjavedessä ja mistä sitä päätyy sinne. Sulfaatinpelkistäjäbakteerien esiintyvyys ja sulfaatinpelkistyksen intensi-

teetti on myös oleellista selvittää loppusijoitukseen liittyvien uhkien minimoimiseksi.

Tutkimuskohteena oli Tupoksella sijaitseva 1033 metriä syvä Tupos 001 -kairareikä, joka sijaitsee Muhos-muodostuman

savikiviympäristössä, joka muistuttaa ominaisuuksiltaan kuparikapseleiden bentoniittipuskuria. Kairareiän pohjavedestä

oli 80-luvulla tehty mittauksia sulfaatin määrästä ja sen isotooppikoostumuksesta. Nyt kairareiän pohjavedestä oli määrä

selvittää sulfaattisen, sulfidisen sekä muiden rikkiyhdisteiden eli niin kutsutun X-faasin pitoisuus ja isotooppikoostumus

eri osissa kairareikää. Isotooppikoostumuksen perusteella oli tarkoitus selvittää rikin lähteitä ja sulfaatinpelkistyksen

intensiteettiä kairareiässä. Pohjavesinäytteet kerättiin letkuprofiilimenetelmällä 100 metrin pätkissä. Pohjavesinäytteistä

analysoitiin muun muassa alkuaineiden ja ionien pitoisuuksia spektrometrilla ja ionikromatografilla. Rikin isotooppi-

koostumus selvitettiin eri rikkifaasien erottelun jälkeen massaspektrometrisin menetelmin.

Tupos 001 -kairareiän pohjavedestä havaittiin runsaasti sulfaattia noin 800 metrin syvyyteen asti. Myös sulfidia mitattiin

kairareiästä kaikilta syvyyksiltä, minkä lisäksi sulfidipitoisuuksissa havaittiin selkeä piikki 600-700 metrin syvyydel-

lä. Sulfaattisen, sulfidisen ja X-faasin sisältämän rikin δ34S-isotooppikoostumus oli samankaltainen kairareiän ylä- ja

keskiosissa vaihdellen noin 6-10 h:n (CDT) välillä. Kairareiän pohjalla sulfidinen rikki muuttui selvästi köyhemmäk-

si ja sulfaattinen ja X-faasiin sitoutunut rikki puolestaan rikastuneemmaksi 34S-isotoopin suhteen. Tupokselta saadut

mikrobiologiset tulokset osoittavat sulfaatinpelkistäjäbakteerien runsaan esiintyvyyden pohjavedessä. Tässä tutkielmas-

sa havaittu korkea sulfaattipitoisuus ja sen lasku kairareiän alaosissa, sulfidipiikki sekä sulfaatin ja sulfidin isotooppi-

koostumus varsinkin kairareiän pohjalla tukevat mikrobiologisia tuloksia. Etenkin tutkimuksessa havaitun sulfidipiikin

perusteella sulfaatinpelkistys voi paikoitellen tuottaa huomattavasti kohonneita sulfidipitoisuuksia, minkä perusteella

mikrobiologinen sulfaatinpelkistys voi lisätä ydinjäte-säiliöinä käytettävien kuparikapselien korroosion riskiä. Rikkifaa-

sien pitoisuuksiin ja niiden isotooppikoostumukseen on sulfaatinpelkistyksen ohella todennäköisesti vaikuttanut myös

merivesi ja rikkimineraalit niin sedimenttikivessä kuin kiteisessä kallioperässäkin. 80-luvulla suoritettuihin rikkitutki-

muksiin verrattuna tässä tutkielmassa kolmen eri rikkifaasin ja kattavamman näytemäärän tutkiminen tuotti aiempaa

tarkempia tutkimustuloksia rikin geokemiasta Tupoksen kalliopohjavedessä.
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1. JOHDANTO

1.1. Tausta ja tavoitteet

Suomessa käytetty ydinpolttoaine on tarkoitus loppusijoittaa noin 400-430 metrin syvyy-

teen kallioperään Eurajoen Olkiluotoon Lounais-Suomen rannikolle (Posiva Oy 2020a).

Ydinjäte säilötään 5 mm paksuisella kuparikuorella päällystettyihin valurautaisiin kapselei-

hin (Posiva Oy 2020b), jotka sijoitetaan bentoniittisavella ympäröitynä loppusijoitustunne-

leihin (Posiva Oy 2020c).

Olkiluodon loppusijoitustekniikka perustuu KBS-3-menetelmään (ks. esim. Hedin ja

Olsson 2016), jossa erilaiset vapautumisesteet ovat merkittävässä asemassa. KBS-3-

menetelmän mukaisesti ydinjätteen loppusijoituksessa käytetään useita teknisiä ja luonnol-

lisia vapautumisesteitä, joiden ensisijainen tehtävä on varmistaa, että jäte pysyy turvallisesti

kapseleissa (King ja Kolář 2021). Tällaisen moniestejärjestelmän vapautumisesteet myös

hidastavat radioaktiivisen aineen leviämistä ympäristöön, mikäli kapselit vaurioituvat (He-

din ja Olsson 2016). Vapautumisesteisiin lukeutuvat esimerkiksi kapselien kuparikuori

sekä kapseleita ympäröivä bentoniittisavipuskuri ja kallio (King ja Kolář 2021).

Vapautumisesteisiin liittyviin turvallisuuskysymyksiin on syytä perehtyä, jotta vapautu-

misesteitä mahdollisesti heikentävät prosessit tunnetaan, minkä jälkeen niitä tai niiden

aiheuttamia turvallisuushaittoja voidaan ehkäistä. Kuparikapseli on merkittävä osa KBS-

3-menetelmää (King ja Kolář 2021). Carpénin et al. (2018) mukaan kapselin tulisi säilyä

ehjänä noin 100 000 vuotta, jotta radioaktiivisia aineita ei leviäisi ympäristöön. Yksi kupari-

kapseleiden kestävyyttä uhkaavista tekijöistä on korroosio. Korroosiota aiheuttavia aineita,

kuten sulfidia, voi kulkeutua kuparikapselin läheisyyteen, etenkin jos bentoniittipuskurissa

on heikkouksia. Myös joillakin mikro-organismeilla voi osaltaan olla myötävaikutusta

kuparikapselien korroosioon. Sulfideja tuottavat sulfaatinpelkistäjäbakteerit ovat yksi esi-

merkki tällaisista organismeista. Sekä korkeita rikkivetypitoisuuksia (Posiva Oy 2012)

että merkittäviä määriä sulfaatinpelkistäjiä ja muita rikkiyhdisteitä käyttäviä mikrobeja on

havaittu Olkiluodon syvissä pohjavesissä (Bomberg et al. 2015a,b, Miettinen et al. 2015).

Näin ollen sulfaatinpelkistäjien toiminta, rikkivety ja muut sulfidit voivat olla potentiaalinen

uhka kuparikapselien kestävyydelle ja edesauttaa ydinpolttoaineen leviämistä kapseleista

kallioperään mahdollisesti myös Olkiluodossa. Tämän riskin kartoittamiseksi on tärkeää

tutkia, paljonko rikkiä esiintyy syvissä pohjavesissä, miten rikkiä kulkeutuu sinne ja kuinka

suurella intensiteetillä sulfaatinpelkistäjäbakteerit toimivat loppusijoitussyvyydellä.
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Sulfaatinpelkistäjien toimintaa ja esimerkiksi rikin alkuperää pohjavedessä voidaan tarkas-

tella rikin isotooppikoostumuksen avulla (esim. Nurmi et al. 1988, Tostevin et al. 2014,

Bell et al. 2020). Rikin isotooppikoostumuksessa tapahtuu muutoksia eli fraktioitumista

sulfaatinpelkistyksen ja muiden rikin kiertokulkuun osallistuvien prosessien kautta (esim.

Canfield et al. 2005, Hoefs 2018). Tämän seurauksena rikin isotooppikoostumus rikin

eri varastoissa ja olomuodoissa vaihtelee, mikä mahdollistaa rikin alkuperän tutkimisen

isotooppikoostumuksen perusteella. Limingan Tupoksella savikiviympäristössä sijaitseva

1033 metriä syvä kairareikä, Tupos 001, on lupaava kohde kalliopohjaveden rikkiyhdistei-

den, niiden isotooppikoostumuksen ja sulfidinmuodostuksen tutkimiseen, sillä sieltä on

mitattu hyvin korkeita (jopa 4400 mg l−1) sulfaattipitoisuuksia pohjavedestä (Nurmi et al.

1988). Lisäksi rakoillut savikivi vastaa hyvin ominaisuuksiltaan haurastunutta bentoniittia.

Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkitaan letkuprofiililla (Nurmi et al. 1988) otettuja pohjave-

sinäytteitä Tupos 001 -kairareiästä. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Limingan syvien

pohjavesien rikin määrä ja isotooppikoostumus sulfidi-, sulfaatti- ja X-faasista massas-

pektrometrisin menetelmin. X-faasilla tarkoitetaan tässä yhteydessä muita rikkiyhdisteitä

sulfideita ja sulfaattia lukuunottamatta. Rikin isotooppikoostumuksen avulla tutkitaan

sulfaatin pelkistystä, sulfidin muodostusta ja rikin alkuperää.

Aiempien tutkimusten perusteella (Nurmi et al. 1988) on odotettavissa, että sulfaattia löy-

tyy pohjavedestä runsaasti ja että sen pitoisuus on Tupoksen kairareiässä suurempi kuin

merivedessä. Nurmi et al. (1988) tulkitsivat rikillä olevan useita lähteitä sen isotooppi-

koostumukseen perustuen, joten odotuksena on nytkin, että rikkiä on päätynyt pohjaveteen

muualtakin kuin merivedestä. Tupoksen kallioperästä on löydetty aikaisemmissa tutkimuk-

sissa rikkiä sisältävää anhydriittiä ja kipsiä (Nurmi et al. 1988, Solismaa 2008), minkä

takia hypoteesina on, että rikkiä on liuennut pohjaveteen kallioperän rikkipitoisista mi-

neraaleista. Pohjaveteen liuenneen sulfidin odotetaan olevan pääosin mikrobiologisen

toiminnan tuotetta, sillä sulfaatinpelkistäjäbakteereita tavataan usein syvissä pohjavesissä

(esim. Laaksoharju 1995, Pedersen et al. 2008, Itävaara et al. 2011). Tämän odotetaan

näkyvän sulfaatin ja sulfidin isotooppikoostumuksessa, sillä sulfaatinpelkistäjäbakteerien

toiminta voi muuttaa isotooppikoostumusta voimakkaasti (esim. Kaplan ja Rittenberg 1964,

Canfield et al. 2010).

Tämä pro gradu -tutkielma on osa Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) Biogeokemial-

liset skenaariot (BIKES) -projektia. Projektin päämääränä on selvittää mikrobiologisten

prosessien merkitystä ydinjätteiden loppusijoituksen moniestejärjestelmän toimintakyvylle

ja turvallisuudelle. BIKES kuuluu Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) koordinoimaan
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Moniestejärjestelmän toimintakyky: Mikrobiologiset ja kemialliset prosessit (MoToPro)

-hankkeeseen. MoToPro on osa Kansallista ydinjätehuollon tutkimusohjelmaa 2019-2022

(KYT2022).

2. RIKKI JA SEN ISOTOOPIT

2.1. Isotoopeista yleisesti

Saman alkuaineen atomeja, joilla on eri määrä neutroneja atomiytimissään, kutsutaan

kyseisen alkuaineen isotoopeiksi. Eroavien neutronimäärien takia saman alkuaineen eri

isotooppien massat poikkeavat toisistaan. Atomimassa vaikuttaa atomin kemiallisiin ja fysi-

kaalisiin ominaisuuksiin, joten saman alkuaineen eri isotooppien välillä näissä ominaisuuk-

sissa voi havaita pieniä eroavaisuuksia. Esimerkiksi raskaampien isotooppien muodostamat

kemialliset sidokset ovat yleensä kestävämpiä kuin kevyiden isotooppien muodostamat

sidokset (Hoefs 2018).

Isotooppien fraktioitumiseksi kutsutaan isotooppien jakautumista eri isotooppisuhtein

kahden eri aineen tai saman aineen eri faasien välillä (Hoefs 2018). Coplenin et al. (2002)

mukaan isotooppien fraktioitumista aiheuttavat kemialliset ja fysikaaliset prosessit, ja

fraktioituminen on usein verrannollinen isotooppien massaeroihin. Fysikaalisia isotooppien

fraktioitumisprosesseja ovat ilmiöt, joissa diffuusionopeudet ovat massasta riippuvaisia.

Tällaisia prosesseja ovat esimerkiksi kaasumaisten ionien ja molekyylien diffuusio.

Coplen et al. (2002) toteavat isotooppien kemiallisten fraktioitumisprosessien voivan olla

joko tasapainofraktioitumista tai kineettistä fraktioitumista. Ensimmäisessä tapaukses-

sa reaktiot kumpaankin suuntaan ovat yhtä suuria eli nettoreaktiota ei tapahdu, mutta

isotooppien jakautuminen eri aineiden, faasien tai molekyylien välillä muuttuu. Tasapai-

nofraktioitumisessa raskaampi isotooppi usein rikastuu yhdisteeseen, jolla on suurempi

hapetusluku ja joka on yleensä kiinteämmässä olomuodossa. Kineettisen fraktioitumisen

taustalla on lämpötilan nopea muutos tai muutos lähtöaineiden määrässä, minkä seurauk-

sena tasapainoreaktiolle otolliset olosuhteet muuttuvat (Clark ja Fritz 1997). Coplenin et

al. (2002) mukaan kineettisissä prosesseissa kevyt isotooppi muodostaa usein heikomman

sidoksen kuin raskaampi isotooppi, minkä seurauksena kevyempi isotooppi rikastuu reak-

tiotuotteisiin. Esimerkkejä kineettisistä fraktioitumisprosesseista ovat nestemäisen veden
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nopea jäätyminen ja bakteerien sulfaatinpelkistysreaktiot. Biologisissa prosesseissa tapah-

tuva kineettinen isotooppien fraktioituminen voi olla reaktiosuunnaltaan päinvastainen

kuin vastaava reaktio elottomassa ympäristössä.

Isotooppien jakautumista aineiden A ja B kesken voidaan kuvata fraktioitumiskertoimen α

avulla seuraavasti:

αA−B = (RA

RB

) (1)

Yhtälössä R tarkoittaa isotoopin suhdelukua, joka saadaan jakamalla alkuaineen isotoopin

määrä toisella saman alkuaineen isotoopin määrällä. Yleensä raskaamman isotoopin määrä

jaetaan kevyemmällä isotoopilla.

Stabiilien isotooppien suhteet ilmoitetaan usein delta-arvona δ, joka lasketaan seuraavan

yhtälön mukaisesti:

δ = ( Rx

Rstd

− 1) ∗ 1000 (2)

δ-arvot ilmoitetaan yleensä tuhannesosina (promilleina) kuten yllä. Rx tarkoittaa alkuai-

neen isotooppisuhdetta tutkittavassa näytteessä. Rstd on kansainvälisten standardien mukai-

sesti määritelty alkuaineen raskaiden ja kevyiden isotooppien suhde. Rikin osalta standar-

dimateriaalina käytettiin yleisesti rautakiisua Canyon Diablo -rautameteoriitista (Canyon

Diablo troilite, CDT). Myöhemmin kuitenkin havaittiin, että δ34S:n arvo saattoi vaihdella

tässä rautakiisussa 0,4 h (Beaudoin et al. 1994). Vuonna 1993 Kansainvälinen atomiener-

giajärjestö IAEA esitteli uuden standardimateriaalin, Vienna-CDT:n (VCDT). Se määritteli

rikin standardimateriaaliksi keinotekoisesti valmistetun hopeasulfidin (IAEA-S-1), jonka

δ34S:n arvo on -0,3 h (IAEA 1995).

2.2. Rikin isotoopit

Rikillä on neljä isotooppia, jotka ovat esiintyvyyksinensä 32S (94,04 %), 33S (0,75 %), 34S

(4,20%) ja 36S (0,01 %) (De Laeter et al. 2003). 32S on rikin isotoopeista siis ylivoimaisesti

yleisin. Rikin isotooppikoostumus ilmoitetaan suhteessa yleisimpään isotooppiin seuraavan

yhtälön mukaisesti (Canfield et al. 2005):
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δ3xSnäyte = (
3xS/32Snäyte

3xS/32Sstd

− 1) ∗ 1000 (3)

Yhtälössä x on 3, 4 tai 6. Luonnossa esiintyvää rikin isotooppien fraktioitumista aiheuttaa

pääasiassa kaksi prosessia: mikrobien aiheuttama kineettinen fraktioituminen ja vaihto-

reaktiot sulfaattien ja sulfidien kesken sekä eri sulfidiyhdisteiden välillä (Hoefs 2018).

Esimerkiksi Canfieldin et al. (2005) ja Hoefsin (2018) mukaan mikrobit aiheuttavat rikin

isotooppien fraktioitumista aineenvaihduntansa reaktioissa. Näistä mikrobien sulfaatinpel-

kistysreaktiolla on suurin vaikutus rikin isotooppien fraktioitumisessa rikin kierron aikana.

Sulfaatinpelkistäjäbakteerit tuottavat energiaa pelkistämällä sulfaattia sulfidiksi hapettaes-

saan pelkistettyä hiiltä tai vetyä. Seuraavat reaktiot ovat esimerkkejä sulfaatinpelkistyksessä

tapahtuvista hapetusreaktioista (Canfield et al. 2005):

2 CH3CHOHCOO− + SO4
2− −−→ 2 CH3COO− 2 HCO−

3 + H2S (4)

CH3COO− + SO4
2− −−→ 2 HCO−

3 + HS− (5)

4 H2 + SO4
2− + H+ −−→ 4 H2O + HS− (6)

Reaktio (4) kuvaa laktaatin epätäydellistä hapetusreaktiota, reaktio (5) asetaatin hapettu-

mista ja reaktio (6) vetykaasun hapettumista. Sulfaatinpelkistäjät käyttävät lajista riippuen

erilaisia aineenvaihduntareaktioita, joissa sulfaattia pelkistyy (Canfield et al. 2005). Sul-

faatinpelkistäjäbakteereita esiintyy laajasti erilaisissa hapettomissa ympäristöissä niin

makeassa kuin suolaisessakin vedessä. Ne kestävät monenlaisia lämpötiloja -1,5 °C:sta

(Sagemann et al. 1998) yli 100 °C:een (Jørgensen et al. 1992). Sulfaatinpelkistysreak-

tioiden nopeuteen vaikuttavat liuenneiden orgaanisten yhdisteiden ja sulfaatin saatavuus,

mutta fraktioitumisen voimakkuuteen vaikuttavista tekijöistä ei ole vielä täyttä varmuut-

ta (Hoefs 2018). On kuitenkin esitetty, että fraktioitumisen voimakkuuteen vaikuttavat

sulfaatinpelkistyksen nopeus ja bakteerien erilaiset aineenvaihduntaprosessit (Canfield

et al. 2005). Sulfaatinpelkistäjäbakteerilajista riippuen myös sulfaatin konsentraatiolla

voi olla vaikutusta fraktioitumisen voimakkuuteen (Bradley et al. 2016). Fraktioitumisen

intensiteetti vaikuttaakin vaihtelevan eri sulfaatinpelkistäjäbakteerilajien välillä bakteerien

fysiologisten ominaisuuksien seurauksena (Detmers et al. 2001).

Sulfaatinpelkistäjäbakteerit tuottavat lähtöaineena toimivaan sulfaattiin verrattuna raskaista

rikin isotoopeista (33S, 34S ja 36S) köyhtynyttä sulfidia (esim. Kaplan ja Rittenberg 1964,
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Canfield et al. 2010). Vastaavasti jäljelle jäävä sulfaatti rikastuu rikin raskaiden isotooppien

suhteen. Tutkimukset ovat osoittaneet, että pelkistäjäbakteerit voivat aiheuttaa jopa 70 h:n

fraktioitumista δ34S-arvoissa sulfidin ja sulfaatin välillä (Wortmann et al. 2001, Canfield

et al. 2010). Rikin fraktioitumista voi esiintyä myös mikrobien sulfidia hapettavissa ai-

neenvaihduntareaktioissa, mutta näin tapahtuva fraktioituminen on usein pientä, yleensä

enintään parin promillen luokkaa (Canfield 2001).

Merisedimenteissä sulfaatinpelkistäjäbakteerien tuottama sulfidi hapettuu suurimmaksi

osaksi takaisin sulfaatiksi (Jørgensen 1982, Jørgensen ja Kasten 2006). Sulfidien hapettu-

mista voi tapahtua esimerkiksi abioottisesti hapen vaikutuksesta tai hapettomissa oloissa

mikrobien toiminnan seurauksena (esim. Kaplan ja Rittenberg 1964, Fry et al. 1988).

Sulfidin hapettumisprosessissa voi välimuotoina syntyä sulfiittia (SO3
2 – ), rikkiä alkuai-

nemuodossa ja tiosulfaattia (S2O3
2 – ) (esim. Fry et al. 1988, Habicht et al. 1998). Jotkin

bakteerit voivat disproportionaatioreaktioidensa kautta muuttaa näitä sulfidin hapettumi-

sen välimuotoja sulfaatiksi tai sulfidiksi (esim. Jørgensen 1990, Canfield ja Thamdrup

1994, Habicht et al. 1998). Rikki voi fraktioitua näissä disproportionaatioreaktioissa mer-

kittävästikin. Esimerkiksi Habicht et al. (1998) havaitsivat tutkimuksessaan bakteerien

disproportionaatioreaktioiden köyhdyttävän sulfidia 34S-isotoopin suhteen jopa 37 h. On-

kin esitetty, että myös sulfidin hapettuminen ja disproportionaatio vaikuttavat esimerkiksi

merisedimenteissä havaittavaan rikin fraktioitumiseen sulfaatinpelkistyksen ohella (esim.

Canfield ja Thamdrup 1994, Habicht et al. 1998), sillä pelkkä sulfaatinpelkistys ei riitä

aina selittämään merisedimenteissä havaittavaa rikin fraktioitumista (esim. Fry et al. 1988,

Canfield ja Teske 1996).

Edellä kuvattuun sedimentaatioprosesseissa havaittuun fraktioitumiseen verrattuna mag-

maattisissa prosesseissa tapahtuva rikin fraktioituminen on pientä. Jonkinlaista fraktioitu-

mista on havaittu esimerkiksi eri rikkimineraalien välillä siten, että 34S-isotooppi rikastuu

hapetusasteeltaan korkeampiin molekyyleihin (Bachinski 1969). Fraktioitumiseen on esi-

tetty vaikuttavan myös esimerkiksi sulfaatin ja sulfidin välinen ioninvaihto ja magmasta

erottuvat kaasut (Sakai et al. 1982).

Abiottinen termokemiallinen sulfaatinpelkistys voi myös aiheuttaa rikin fraktioitumis-

ta. Siinä sulfaatti pelkistyy sulfidiksi hiilivetyjen hapettumisen yhteydessä (Trudinger

et al. 1985, Krouse et al. 1988). Termokemiallista sulfaatinpelkistystä voi mahdollisesti

esiintyä vain noin 100 °C:een lämpötiloissakin (Krouse et al. 1988). Termokemiallisessa

sulfaatinpelkistyksessä fraktioituminen on suurimmillaan 10-20 h (Kiyosu ja Krouse

1990). Mikrobiologiset prosessit fraktioivat rikkiä yleisesti ottaen voimakkaammin kuin

magmaattiset tai muut abioottiset prosessit.
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Rikin fraktioitumista tarkastellaan usein δ34S:n ja δ32S:n avulla. Pitkään ajateltiin, että

δ33S ja δ36S eivät ole merkityksellisiä, koska rikin harvinaisemmat isotoopit noudattavat

massasta riippuvaista fraktioitumista (esim. Canfield et al. 2005, Hoefs 2018). Massasta

riippuvaisissa prosesseissa, joita fraktioitumisprosessit pääasiassa ovat, 33S fraktioituu

0,515- ja 36S 1,91-kertaisesti 34S-isotooppiin nähden, kun verrataan fraktioitumista 32S-

isotooppiin (Hulston ja Thode 1965). Sittemmin kiinnostus näitäkin isotooppeja kohtaan

on kasvanut. Tutkimukset ovat osoittaneet, että massasta riippuvaiset prosessit, esimerkiksi

diffuusio ja aineenvaihdunta, noudattavat hieman erilaisia massasta riippuvaisia fraktioi-

tumislakeja (Young et al. 2002, Farquhar et al. 2003). Tämän seurauksena eri näytteissä

voidaan havaita poikkeavuuksia odotettuun massasta riippuvaiseen fraktioitumiseen verrat-

tuna 33S- ja 36S-isotooppien kohdalla, mikä parantaa mahdollisuuksia biogeokemiallisen

rikin kierron tutkimuksiin, vaikka näytteiden δ34S-arvot olisivatkin samat (Ono et al. 2006,

2007). Rikin harvinaisemmissa isotoopeissa on edellä kuvatun pienen fraktioitumisen

lisäksi havaittu myös suurempaa, massasta riippumatonta fraktioitumista yli 2450 Ma van-

hojen sedimenttien sulfideista ja sulfaateista, mikä johtuu luultavasti ilmakehän erilaisesta

kaasupitoisuudesta (Farquhar et al. 2000).

33S- ja 36S-isotooppien tutkiminen on haastavampaa rikin yleisempiin isotooppeihin verrat-

tuna, sillä niiden pitoisuudet ovat hyvin pieniä ja tutkimusten tekninen toteutus monimut-

kaista (Canfield 2001). Tässä tutkielmassa hyödynnetään vain yleisimmin käytettyä rikin

isotooppien 34S:n ja 32S:n suhdetta, koska sen mittaaminen luotettavasti on mahdollista

käytettävissä olevalla laitteistolla ja koska siihen liittyvät fraktioitumisprosessit tunnetaan

hyvin.

2.3. Rikin kierto

Luonnossa rikkiä esiintyy lähes kaikissa ympäristöissä. Sen neljä pääasiallista hapetusmuo-

toa vaihtelevat viidestä miinus kahteen, jolloin rikki voi esiintyä kemiallisissa reaktioissa

sekä elektronin luovuttajana että vastaanottajana (Clark ja Fritz 1997). Yleisiä rikkiä si-

sältäviä yhdisteitä ovat sulfidit ja sulfaatit. Sulfidit ovat rikin yhdisteitä, joissa rikki on

pelkistynyt pienimmälle hapetusluvulleen -II. Sulfaatti-ioni on rikistä ja hapesta koostuva

anioni SO4
– 2.

Rikki kiertää maapallolla eri vaiheiden kautta ja meri on tärkeä palanen tässä kierrossa.

Sulfaatti on selvästi yleisin rikin olomuoto merissä. Se on toiseksi yleisin anioni meressä

kloridin jälkeen ja sen pitoisuus on valtamerissä 29 mM (2,71 g kg−1) (Jørgensen ja Kasten
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2006). Vairavamurthyn et al. (1995) mukaan meri onkin rikin varastoista suurin. Rikkiä

päätyy meriin suurimmaksi osaksi jokien välityksellä, kun joet kuljettavat meriin mante-

reen kallioperästä kemiallisessa ja fysikaalisessa rapautumisessa irronnutta materiaalia.

Pienempiä määriä rikkiä päätyy meriin ilmakehän välityksellä vulkaanisista kaasuista,

meriveden pärskeistä ja ihmistoiminnasta syntyvistä rikkidioksidipäästöistä. Lisäksi ilma-

kehään kulkeutuu rikkiä sulfaatinpelkistäjäbakteerien tuottamasta rikkivedystä (H2S) sekä

mereen vapautuvista orgaanisista rikkiyhdisteistä, joita kasviplankton vapauttaa edelleen il-

makehään (Jørgensen ja Kasten 2006). Myös nämä rikkiyhdisteet kulkeutuvat ilmakehästä

takaisin meriin.

Merestä rikkiä poistuu pääasiassa merisedimenttien muodossa. Sulfaattipitoisia merisedi-

menttejä muodostuu enimmäkseen kalsiumsulfaattimineraalien saostuessa evaporiiteiksi,

sulfidimineraalien (etenkin pyriitin) muodostuessa ja orgaanisen rikin hautautuessa se-

dimentteihin kerogeenina ja kivihiilenä (Vairavamurthy et al. 1995, Jørgensen ja Kasten

2006). Fossiiliset polttoaineet sisältävät rikkiä pienistä määristä yli 10 prosenttiin (Vai-

ravamurthy et al. 1995). Evaporiittien muodostuessa sulfaattia voi poistua merivedestä

huomattavasti ja vanhoissa evaporiittikerrostumissa onkin varastoituneena suuria määriä

rikkiä (Bottrell ja Newton 2006). Nykyisin evaporiitteja ei kuitenkaan synny huomattavia

määriä (Warren 2010).

Osa meriveden sisältämästä sulfaatista sitoutuu karbonaattimineraaleihin. Niin kutsuttu

karbonaattiin liittyvä sulfaatti (carbonate-associated sulfate, CAS) korvaa karbonaatti-

ionin karbonaattimineraalin hilassa (Takano 1985, Pingitore et al. 1995). Sulfaattipitoisuus

on usein matalampi mikriittisissä eli mikrokiteisestä kalsiittimudasta muodostuneissa

karbonaattikivissä kuin biogeenisissä karbonaateissa vaihdellen muutamasta kymmenestä

ppm:stä yli 20 000 ppm:ään (esim. Busenberg ja Plummer 1985, Staudt ja Schoonen 1995,

Kampschulte ja Strauss 2004). Rikkiä poistuu meristä karbonaattimineraaleina suhteellisen

pieniä määriä verrattuna esimerkiksi pyriittimuodostumiin (Bottrell ja Newton 2006).

Merisedimenteissä tapahtuvaa rikin kiertoa hallitsevat sulfaatinpelkistäjäbakteerit, jotka

hapettavat sulfaattia sulfidiksi hapettomissa oloissa (esim. Jørgensen ja Kasten 2006). Osa

syntyneestä sulfidista reagoi raudan (Fe2+ tai Fe3+) kanssa muodostaen rautasulfidia ja

lopulta pyriittiä (Canfield et al. 2005). Kaikesta tuotetusta sulfidista kuitenkin 80-95 %

hapettuu eri vaiheiden kautta takaisin sulfaatiksi (Jørgensen 1982, Jørgensen ja Kasten

2006). Tästä huolimatta pyriitti on suurin rikkivarasto merisedimenteissä (Jørgensen ja

Kasten 2006).
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Merisedimentit hautautuvat uusien sedimenttikerrosten alle ja kivettyvät. Tektoniset pro-

sessit nostavat ne lopulta taas rapautumisen ja eroosion armoille (Kuva 1). Evaporiittien

ja karbonaattikivien sulfaatti liukenee veteen ja pyriitti reagoi hapen kanssa muodostaen

sulfaattia (Bottrell ja Newton 2006):

FeS2 + 3,5 O2 + H2O −−→ Fe2+ + 2 SO4
2− + 2 H+ (7)

Tämän jälkeen sulfaatti voi mantereella pelkistyä ja hapettua erilaisissa ympäristöissä,

mutta kulkeutuu lopulta veden mukana takaisin mereen (Bottrell ja Newton 2006).

Kuva 1. Pelkistetty piirros rikin kierrosta. Mukaillen Bottrell ja Newton (2006). CAS-lyhenne

viittaa karbonaattimineraaliin liittyvään sulfaattiin (carbonate associated sulfate) (Takano 1985,

Pingitore et al. 1995).

Myös maapallon vaippa osallistuu rikin kiertoon. Canfieldin et al. (2005) mukaan vaipasta

vapautuu rikkiä maapallon pintaosiin vulkaanisten kaasujen ja valtameren keskiselänteiden

hydrotermisen kierron mukana. Lisäksi magmasta muodostuvan merenpohjan rapautues-

sa vaipasta peräisin olevaa rikkiä päätyy esimerkiksi meriin. Rikkiä puolestaan poistuu

maapallon pinnalta vaippaan subduktiovyöhykkeillä.

Myös pohjavesi osallistuu rikin kiertoon. Tämän tutkimuksen kannalta mielenkiinnon koh-

teena on erityisesti syvä pohjavesi. Frape et al. (2003) ja Gascoyne (2004) toteavat syvän
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pohjaveden olevan tyypillisesti muutaman sadan metrin syvyydessä kallioperässä olevaa,

lähes paikallaan pysyvää pohjavettä. Sille on ominaista suurehko liuenneiden aineiden

pitoisuus ja pohjaveteen liuennut kaasu. Syvien suolaisten pohjavesien yleisimpiä ioneja

ovat usein Ca2+, Na+ ja Cl− (Nurmi et al. 1988, Frape et al. 2003, Bucher ja Stober 2010).

Niiden ominaisuuksiin kuuluu myös muista vesityypeistä poikkeava isotooppikoostumus,

sekä muualta kuin ilmakehästä peräisin olevat kaasut, kuten metaani, vetykaasu ja helium

(Sherwood et al. 1988, Sherwood Lollar et al. 1993a,b, Ward et al. 2004, Stotler et al. 2010,

Sherwood Lollar et al. 2014). Fennoskandian kilven alueella syvien kalliopohjavesien vii-

pymäajat ovat todennäköisesti miljoonia vuosia ja kalliopohjaveden geokemiaan vaikuttaa

suuresti paikallinen litologia ja rakennegeologia (Kietäväinen et al. 2014).

Kuten edellä on kuvattu, rikkiä esiintyy lähes kaikenlaisissa ympäristöissä maapallolla.

Näin ollen rikkiä voi kulkeutua myös pohjaveteen monia eri reittejä. Esimerkiksi Clarkin

ja Fritzin (1997) mukaan eri lähteistä peräisin olevat rikkiyhdisteet vaikuttavat pohja-

vesien geokemiaan ja suolaisuuteen. Rikkiä voi kulkeutua pohjaveteen luonnon omista

rikkivarastoista ja -esiintymistä, mutta niiden lisäksi rikkiä voi päätyä pohjavesiin myös

ihmistoiminnan kautta. Ihmistoiminnan seurauksena rikkiä voi kulkeutua pohjaveteen esi-

merkiksi happamana valumavetenä kaivoksista, suotovetenä kaatopaikoilta tai fossiilisten

polttoaineiden päästöinä sateen tai ilmakehän välityksellä.

Luonnollisempia pohjaveden rikin lähteitä ovat esimerkiksi meri ja sedimentit kuten hap-

pamat sulfaattimaat. Esimerkiksi rannikkoalueilla pohjaveteen voi tunkeutua merivettä,

jolloin merivedessä pääalkuaineena esiintyvää rikkiä pääsee suoraan pohjaveteen (Clark

ja Fritz 1997). Sedimenttikiviin on usein rikastunut rikkimineraaleja, kuten pyriittiä ja

evaporiitteja (Kendall ja Doctor 2003). Clarkin ja Fritzin (1997) mukaan pohjaveden

sulfaattipitoisuus voi kohota merkittävästikin, mikäli pohjavesialueella on sulfidimineraali-

pitoisia kiviä, joiden sisältämä pyriitti tai muu sulfidimineraali hapettuu sulfaatiksi. Tämä

voi tapahtua sekä abioottisesti että bakteerien katalysoimana. Pohjaveden sulfaattipitoisuus

voi kohota yli 1 g l−1 helposti liukenevan kipsin ansiosta. Kipsi liukenee veteen seuraavan

kaavan mukaisesti:

CaSO4 · 2 H2O −−→ Ca2+ + SO4
2− + 2 H2O(4) (8)

Ilmakehässä oleva rikki voi niin ikään vaikuttaa pohjaveden rikkipitoisuuteen. Sadevesi ja

sen koostumus vaikuttaa varsinkin lähellä maanpintaa sijaitsevien matalien pohjavesivaras-

tojen geokemiaan (Clark ja Fritz 1997).
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Rikin isotooppikoostumus vaihtelee eri rikin lähteissä ja varastoissa (Kuva 2). Isotooppien

fraktioituminen ja rikin kierto ovat johtaneet siihen, että rikin hapettuneet muodot kuten

meren sulfaatti ovat isotooppikoostumukseltaan raskaampia kuin pelkistyneet rikin muodot

(De Laeter et al. 2003). Esimerkiksi Valtameren δ34S-arvo on noin 20-21 h (CDT) (esim.

Clark ja Fritz 1997, Tostevin et al. 2014) ja Itämeren noin 20 h (Posiva Oy 2012). δ34S

(CDT) vaihtelee sedimenttikivissä usein n. -30 ja +5 h:n välillä (Kendall ja Doctor

2003), mutta skaala voi olla myös laajempi (Hoefs 2018). Niin sanottua alkuperäistä

rikkiä esiintyy syvällä maan sisuksissa ja vapautuu maan pinnalle vulkaanisissa päästöissä

rikin δ34S-arvojen ollessa lähellä nollaa promillea (De Laeter et al. 2003). Kiteisten

magmakivien δ34S-arvo vaihtelee usein hieman pienemmässä skaalassa 0-5 h:n välillä

(Kendall ja Doctor 2003). Metamorfisissa kivissä isotooppiarvot vaihtelevat enemmän kuin

graniittisissa kivissä (Hoefs 2018). Vulkaanisten kivien δ-arvot ovat usein samankaltaisia

kuin kiteisten magmakivien arvot, mutta mikäli laavaan on päätynyt merellistä sulfaattia

subduktiovyöhykkeillä, δ34S-arvo voi olla jopa 20 h (Kendall ja Doctor 2003). Niin

sanotun mantereellisen sulfaatin δ34S-arvo onkin usein huomattavasti merellisen sulfaatin

arvoa matalampi (Clark ja Fritz 1997). Öljyn ja kivihiilen poltosta peräisin olevan rikin

δ34S-arvot (CDT) voivat joissakin tapauksissa olla jopa 16 h, mutta yleensä ne vaihtelevat

hieman negatiivisesta +10 promilleen (Clark ja Fritz 1997).

Isotooppien fraktioituminen on yleensä melko pientä hydrogeokemiallisissa prosesseissa

(Posiva Oy 2012). Esimerkiksi rikkimineraaleista liuennut sulfidi köyhtyy 34S:n suhteen

vain hyvin vähän hapettuessaan sulfaatiksi (Clark ja Fritz 1997, Posiva Oy 2012). Tämän

seurauksena esimerkiksi pohjaveden rikkiyhdisteiden isotooppikoostumus vastaa usein

hyvin niiden lähteen isotooppikoostumusta. Vaikka rikin eri lähteiden isotooppiarvot voivat

olla laajoja ja sisältää mahdollisesti samankaltaisia isotooppiarvoja muiden lähteiden

kanssa (Kuva 2), voidaan yhdestäkin näytteestä löytää viitteitä rikin taustasta ja erottaa

esimerkiksi merellinen, metamorfinen ja bakteerien toiminnan läpikäynyt rikki toisistaan

(esim. Tostevin et al. 2014). Jos esimerkiksi rannikolla sijaitsevan pohjaveden sulfaatin

δ34S-arvo on noin 20 h, on todennäköistä, että merivettä on tunkeutunut pohjaveteen ja

että meri on merkittävä rikin lähde pohjavedessä.
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Kuva 2. Viitteelliset δ34S-arvot valtameren sulfaatissa (esim. Clark ja Fritz 1997, Tostevin et al.

2014), graniittisissa kivissä (Kendall ja Doctor 2003, Hoefs 2018), vulkaanisissa kivissä (Kendall

ja Doctor 2003), sedimenttikivissä (Kendall ja Doctor 2003), metamorfisissa kivissä (Hoefs 2018)

ja evaporiittien sulfaatissa (Claypool et al. 1980).

2.4. Tutkimuksia rikistä pohjavedessä

Bombergin et al. (2020) mukaan sulfaatti on yleisimpiä veteen liuenneita aineita ja si-

tä rikastuu usein kalliopohjaveteen metaanivyöhykkeen yläpuolelle, jonka jälkeen sen

pitoisuus laskee. Veteen liuennut sulfidi kehittyy usein yleiseksi ioniksi syvissä hapettomis-

sa pohjavesissä. Sen konsentraatio on yleensä riippuvainen rautamonosulfidimineraalien

(FeS) liukoisuudesta.

Frape et al. (2003) kokosivat tutkimustietoa pohjavesien sulfaattipitoisuudesta kiteisessä

kallioperässä Suomesta, Ruotsista, Kanadasta, Euroopasta, Venäjältä ja Isosta-Britanniasta.

Sulfaatin määrässä oli havaittavissa nousua syvyyden kasvaessa. Sulfaatin määrä pohjave-

dessä vaihteli tutkimuksissa nollasta jopa yli 3000 mg l−1.
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Ydinjätteen loppusijoitusalueella Olkiluodossa on tehty monia tutkimuksia kalliopoh-

javeden kemiallisista ominaisuuksista. Sulfaattia on havaittu Olkiluodon pohjavesissä

vaihtelevia pitoisuuksia pienistä pitoisuuksista yli 500 mg l−1 noin 400 metrin syvyy-

teen asti, minkä jälkeen sulfaatin määrä vähenee hyvin pieniin pitoisuuksiin (Pedersen

et al. 2008). Pedersenin et al. (2008) ja Kingin et al. (2010) mukaan sulfidipitoisuudet

ovat alueella suhteellisen matalat, usein alle 1 mg l−1. Kuitenkin myös korkeampia (12

mg l−1) lukemia on mitattu murtovesimäisten ylemmän SO4
2 – -tyyppisen ja alempana

sijaitsevan Cl– -tyyppisen veden sekoittumisalueella. Nämä alueet sijoittuvat n. 250-350

metrin syvyyteen ja niissä on havaittavissa myös hieman kohonnut metaanipitoisuus, joka

kohoaa edelleen syvemmälle siirryttäessä (Pedersen et al. 2008, Posiva Oy 2012). Olki-

luodossa onkin havaittu viitteitä niin sanottuun sulfaatti-metaani siirtymävyöhykkeeseen

(sulphate-methane transition zone, SMTZ) noin 250-350 metrin syvyydessä (Pedersen et al.

2008, Pedersen 2013, Bomberg et al. 2015b). SMTZ:lla viitataan usein merisedimentti-

vyöhykkeeseen, jossa esiintyy sekä sulfaattia että metaania ja jossa metaania anaerobisesti

hapettavat arkeonit elävät symbioottisesti sulfaatinpelkistäjäbakteerien kanssa (esim. Iver-

sen ja Jørgensen 1985, Harrison et al. 2009, Webster et al. 2011). Metaanin hapettuminen

on näin ollen yhteydessä sulfaatinpelkistykseen SMTZ-vyöhykkeillä. Metaanin hapettumi-

sen ja sulfaatinpelkistyksen seurauksena on esitetty syntyvän vetysulfidia (HS– ) sulfaatin

toimiessa elektronin vastaanottajana suoran elektroninsiirron kautta (esim. Hoeler et al.

1994, Boetius et al. 2000, McGlynn et al. 2015). Metaanin anaerobiseen hapettumiseen lii-

tyvä sulfaatinpelkistys voi aiheuttaa merkittävää fraktioitumista sulfaatin ja sulfidin välillä

SMTZ-vyöhykkeillä (Deusner et al. 2014).

Olkiluodossa liuenneen sulfidin ja Fe2+-pitoisuuksien välillä on havaittu käänteinen suhde,

sillä rauta saostaa sulfidia rautasulfideiksi (Posiva Oy 2012). Sulfaatinpelkistäjäbakteereita

on havaittu enimmillään Olkiluodon pohjavedestä noin 1000 solua ml−1 (Pedersen et al.

2008) ja runsaimmin niitä esiintyy noin 200-400 metrin syvyydessä, jossa sulfidipitoisuuk-

sissakin on havaittavissa piikki (Pedersen et al. 2008, Posiva Oy 2012).

Olkiluodon pohjavedestä on myös mitattu rikin isotooppikoostumuksia. Esimerkiksi Bellin

et al. (2020) tutkimuksen mukaan sulfaatin δ34S-arvot vaihtelivat eräässä alueen kaira-

reiässä välillä +23 ja +26 h (VCDT). Muissakin tutkimuksissa murtovesimäisen, SO4-

tyyppisen pohjaveden δ-arvon on todettu olevan noin +25 h, mikä viittaa menneisyydessä

tapahtuneeseen sulfaatinpelkistäjäbakteerien toimintaan (Posiva Oy 2012). Sulfaatinpel-

kistyksen arvellaan aiheuttaneen myös Olkiluodosta noin 400 metrin syvyydestä mitatut

yli 40 h:n δ34S-arvot (Bell et al. 2020). Olkiluodon syvien pohjavesien sulfaatin pääläh-
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teenä pidetään Litorinamerta, mutta myös esimerkiksi sulfidimineraalien hapettuminen,

biologinen rikki, meriveden pärskeet ja fossiilisten polttoaineiden päästöt ovat niin ikään

mahdollisia sulfaatinlähteitä (Posiva Oy 2012).

3. TUTKIMUSALUE

Murto- ja suolaista pohjavettä on havaittu kallioon poratuissa kairarei’issä Itämeren ym-

pärillä (esim. Nurmi et al. 1988, Halonen et al. 1990). Tämän Na-Ca-Cl-veden taustalla

on veden ja kallioperän vuorovaikutuksen lisäksi Litorinameri, josta merivettä aikanaan

kulkeutui kallioperään (Nurmi et al. 1988). Myös tämän tutkielman tutkimuskohde, Limin-

gan Tupoksella sijaitseva kairareikä, sijoittuu entisen Litorinameren alueelle. Tupos 001

-kairareikä sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla Itämeren rannikolla Oulun eteläpuolella (Kuva

3).

Kuva 3. Muhos-muodostuma ja Tupos 001 -kairareiän sijainti. Muhos-muodostuma jatkuu mante-

reelta Perämerelle. Hailuodon kohdalla Muhos-muodostuman päällä sijaitsee Hailuoto-muodostuma.

Mukaillen Solismaa (2008).
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3.1. Muhos-muodostuma

Suomessa metamorfoitumattomat sedimenttikivet ovat suhteellisen harvinaisia, mikä te-

kee Oulun eteläpuolella sijaitsevasta, kaakko-luode-suuntaisesta sedimenttikivialueesta

ainutlaatuisen. Tämä noin 50 kilometriä mantereelle työntyvä, Muhos-muodostumaksi

kutsuttu sedimenttikivimuodostuma on säilynyt eroosiolta grabenmaisessa siirrosten ympä-

röimässä vajoamassa (Kohonen ja Rämö 2005). Syvimmillään vajoama ulottuu noin kilo-

metrin syvyyteen (Kalla 1960). Kohosen ja Rämön (2005) mukaan Muhos-muodostumaa

ympäröi myöhäisorogeeninen granitoidikompleksi, jolla on ikää noin 1800 Ma. Muhos-

muodostumasta löytyy huonosti paljastumia ja havainnot sen kivilajeista onkin tehty

pääasiassa kairasydänten perusteella. Siltti- ja mutakivet ovat tyypillisiä kiviä Muhos-

muodostumassa. Myös arkoosisia hiekkakivikerroksia on havaittavissa etenkin muodos-

tuman alaosissa. Sedimenttikivet lepäävät arkeeisen–paleoproterotsooisen kiteisen kal-

lioperän päällä. Muhos-muodostuman iäksi on arvioitu noin 1300 Ma K-Ar-ajoituksen

perusteella (Simonen 1960) ja 1200 Ma alueen mikrofossiilien perusteella (Tynni ja Uutela

1984). Muodostuma jatkuu mantereelta Perämeren alueelle, jossa sen päälle on muodostu-

nut Hailuoto-muodostuma (Lehtinen et al. 2005).

Limingan Tupoksella sijaitseva tutkimuskohteemme on kallioperään vuonna 1960 kai-

rattu, alun perin 1021 metriä syvä reikä Tupos 001, joka sijaitsee Muhos-muodostuman

alueella. Tupos 001 -kairareiän kohdalla kallioperän päällä on 80 metrin paksuinen kvar-

täärisedimenttikerros silttiä (Nurmi et al. 1988). Maapeite on yleisesti ottaen melko paksu

Muhos-muodostuman alueella, mutta esimerkiksi Limingan kirkon alueella maata on

sedimenttikiven päällä vain muutaman metrin verran (Korhonen ja Porkka 1975). Martin-

kaupin et al. (2021) mukaan alueen hienorakeiset maalajit sisältävät monesti sulfidia, joka

hapettuessaan levittää ympäristöön metalleja, mikä voi kuormittaa alueen vesistöjä.

Nurmen et al. (1988) mukaan kallioperä koostuu Limingan Tupoksella metamorfoitumatto-

masta mesoproterotsooisesta silttikivestä, jonka alapuolella noin 980 metrin syvyydessä on

kiteinen kallioperä, joka on graniittista gneissiä. Silttikivessä on ohuita kipsi- ja anhydriit-

tipitoisia kerroksia. Nurmi et al. (1988) määritteli oletettavasti kairasydänten perusteella,

että Tupos 001 -kairareiän alueella sijaitsee kipsikerroksia sisältävä vyöhyke noin 300-540

metrin syvyydessä ja anhydriittikerroksia sisältävä vyöhyke noin 540 metristä kiteiseen

kallioperään asti. Solismaa (2008) tutki samoja kairasydämiä, mutta ei tehnyt vastaavaa

jaottelua vyöhykkeisiin todetessaan, että noin 83-1945 metrin syvyydellä kairasydämissä

on havaittavissa rakotäytteenä usein kipsiä tai anhydriittiä. Nurmen et al. (1988) mukaan
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Tupoksen silttikivi sisältää 20-30 % savimineraaleja. Tupos 001 -reiästä saaduista kairasy-

dämistä on havaittu myös hieman hiekkakiveä ja hiekkaisempia kerroksia (Solismaa 2008)

(Kuva 4).

Kuva 4. Tupos-001 -kairareiän sedimentti- ja kivilajiprofiili. Profiili perustuu Nurmen et al. (1988)

ja Solismaan (2008) tutkimuksiin.

3.2. Tupos 001 -kairareiän tausta

Kalla (1960) toteaa Limingan Tupoksen kairareiän valmistuneen tammikuussa vuonna

1960. Reikä kairattiin Sveska Diamantbergborrning Ab:n Craelius B 3 -kairauskoneella,

jonka kapasiteetti oli 56 mm reikäkoolla 1200 metriä. Maakairauksessa käytettiin 6 tuuman

eli 15,24 cm:n maaputkia 59,5 metrin syvyyteen ja 4 tuuman eli 10,16 cm:n maaputkia savi-

kiven pintaan 82,5 metrin syvyyteen asti. Maakairauksessa ei käytetty huuhteluvettä, vaan

bentoniittilietettä, joka toimi rasvan kaltaisesti putken ja maan välissä. Bentoniittilietettä

käytettiin huuhteluun myös savikiveä kairatessa, jolloin liete vähensi kairasydännäytteen

kulumista ja tukki rakoja kallioperässä.

Kallan (1960) mukaan kairasydän saatiin kairauksessa koko halutulta osuudelta. Saviki-

vi oli pehmeää ja osittain hyvin rikkonaista, minkä takia kairauksessa käytettiin suuria
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teräkokoja. Teräkoolla 86/58 mm kairattiin savikiveä 277 metrin syvyyteen asti ja osuus

putkitettiin 84/77 mm suojaputkella. Kairausta jatkettiin teräkoolla 76/48 mm ja 74/67

suojaputkilla 773 metrin syvyyteen asti. Tästä edemmäs 1 021 metrin syvyyteen reikä

kairattiin 66/38 mm:n terillä. Reiän taipumisen todettiin olevan 1 asteen luokkaa kalte-

vuusmittarilla mitattuna. Kairareikään jätettiin 4 tuuman maaputki sekä 84 mm suojaputki

myöhempien tutkimusten mahdollistamiseksi.

Martinkaupin et al. (2021) mukaan kairareiässä havaittiin tukkeuma noin 120 metrin

syvyydellä Geologian tutkimuskeskuksen lämpötilaluotauksen yhteydessä syksyllä 2019.

Tukkeuman aiheutti vaurioitunut suojaputki, jota oli tuloksetta yritetty poistaa kairauksen

päätyttyä vuonna 1960. Syyskuussa 2020 GTK avasi kairareiän syventäen sitä samalla

noin 12 metriä, jonka jälkeen Tupos 001 -kairareiän syvyys kasvoi 1033,2 metriin.

3.3. Aiemmat tutkimukset Tupos 001 -kairareiällä

Tupos 001 -kairareiästä otettiin kairauksen yhteydessä kairausnäytteitä ja vuonna 1985

reiällä tehtiin mittauksia lämmönjohtavuudesta ja lämpötilasta (Kalla 1960). Nurmi et al.

(1988) tekivät pohjavesitutkimuksia Tupoksen kairareiällä 80-luvulla mitaten pohjaveden

kemiallisia ominaisuuksia. Tuolloin havaittiin, että pohjavesi on jo pinnasta asti murtovettä.

Nurmen et al. (1988) mukaan Tupos 001 -kairareiällä vesi muuttuu suolaiseksi vähitellen

200 ja 500 metrin syvyyden välillä. Tutkimuksessa murtovedeksi määriteltiin vesi, jossa

liuenneiden kiintoaineiden määrä (TDS) oli 1-10 g l−1. Suolaisessa vedessä TDS oli

>10 g l−1. Pohjaveden pH-arvon mitattiin olevan neutraali tai hieman hapan (6,51-7,18).

Tritiumia oli vedessä vain pieniä määriä, minkä tulkittiin viittaavan siihen, ettei suolainen

ja suolaton vesi juurikaan pääse sekoittumaan keskenään. Pohjavedessä mitattiin olevan

kaasuja 100 cm3 kg−1 750 metrin syvyydessä.

Nurmen et al. (1988) mittauksissa Limingan tutkimusreiässä mitattiin korkeita (1300-4400

mg l−1) sulfaattipitoisuuksia. Sulfaattia esiintyi suurissa määrin sekä kairareiän pintaosan

murtovedessä että syvemmällä suolaisessa vedessä. Sulfaattisen rikin δ34S-arvo vaihteli

välillä 1,86-11,04 h. Vaihtelevat rikin isotooppiarvot viittasivat tutkijoiden mukaan siihen,

että rikkiä on päätynyt pohjaveteen useammasta erilaisesta lähteestä.
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4. TUTKIMUSMENETELMÄT

4.1. Näytteenotto

Näytteenotto tapahtui Limingan kairareiällä 8.-10.6.2021. Lämpötila kohosi päivisin 20-25

°C:seen ja sää oli aurinkoinen, mutta pilvisyyttäkin esiintyi ajoittain. Toisena kenttäpäivänä

9.6. ukkosti ja satoi noin tunnin ajan. Kairareikä oli suljettu metallisella kannella, joka

oli lukittu. Kairareiästä maan pinnalle ulottuvassa putkessa oli runsaasti ruostetta. Tyhjää

tilaa putken ja maanpinnan välillä oli tukittu puupölkyillä. Ennen näytteenoton aloittamista

vedenpinta putken sisällä oli maanpinnan yläpuolella ja vedenpinnassa kellui kiintoainesta,

joita kauhottiin putkesta pois. Kauhomisen seurauksena vedenpinta hieman laski ja sen

mitattiin olevan 55 senttimetriä putken suun alapuolella, mutta kuitenkin edelleen maan-

pinnan yläpuolella. Vesi- ja kaasunäytteiden otossa käytetty menetelmä oli letkuprofiili.

Menetelmä pohjautuu Nurmen ja Kukkosen (1986) kehittämään laitteistoon, joka suun-

niteltiin sopivan käytettäväksi myös kapeissa kairarei’issä. Myöhemmin menetelmän on

osoitettu toimivan jopa 2500 metriä syvissä kairarei’issä (Kietäväinen et al. 2013).

Limingan kairareiässä käytetty laitteisto koostui Toppi Oy:n valmistamasta tehdaspuhtaasta

1200 metriä pitkästä polyeteeniletkusta, jonka sisäsäde oli 10 mm. Letkun kairareikään

laskettavaan päähän asennettiin siiviläosa, takaiskuventtiili ja palloventtiili, jotta letkuun

ei kulkeutuisi isompia lika-ainepartikkeleita ja jotta vesi virtaisi letkuun vain sisäänpäin.

Letkun päähän asennettiin myös painoputki ja lisäpaino, jotta letku laskeutuisi sujuvammin

kairareikään. Letkun alkupää puhdistettiin etanolilla ennen kairareikään laskemista. Nur-

men ja Kukkosen (1986) alkuperäisen menetelmän mukaan letkuun asennettaisiin ennen

kairareikään laskemista sulkuventtiilit esimerkiksi 50 metrin välein, mutta tässä tutkimuk-

sessa letku laskettiin yhtenäisenä kairareikään. Letku laskettiin 1000 metrin syvyyteen

hitaasti, jotta letku täyttyisi tasaisesti ja jotta kairareiässä olevan veden vertikaalinen profii-

li ja mahdolliset kerrokset saataisiin mahdollisimman hyvin talteen (Kuva 5). Letkua ei

laskettu kairareiän pohjaan asti, sillä pohjalla mahdollisesti oleva hienoaineskerros olisi

saattanut tukkia venttiilin. Letkun lasku kesti noin 6 tuntia ja 20 minuuttia. Laskun aikana

kairareiässä havaittiin tukkeuma tai kynnys noin 140 metrin syvyydellä, jolloin putkea jou-

duttiin liikuttelemaan edestakaisin reiässä tukoksen läpi pääsemiseksi. Näin ollen ylimmät

150 metriä vesinäytteestä todennäköisesti sekoittui ainakin osittain.
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Kuva 5. Näyttenottoletkun laskua Tupos 001 -kairareikään.

Näytteenottovälit sijoitettiin 100 metrin välein (Taulukko 1) ja letkua nostettiin takaisin

maanpinnalle 100 m kerrallaan. Näytteenottovälit eristettiin kummastakin päästä kaasu-

ja vesitiiviisti letkupuristimilla. Eristetty osa letkusta leikattiin etanolilla suihkutetuilla

letkuleikkureilla poikki. Syvemmällä reiässä ollut putkenpää liitettiin hanasysteemiin,

josta otettiin näytteitä. Letkun toinen pää liitettiin typpisäiliöön. Typpisäiliötä käytettiin

liikuttamaan vettä ja kaasua kohti hanaa, sillä letkussa ei muutoin ollut tarpeeksi pai-

netta näytteenottoa varten. Kaasusäiliön ja letkun välissä oli painemittari letkun paineen

tarkkailemiseksi.

Kustakin näytteenottovälistä oli tarkoitus kerätä ensin kaasunäyte, mutta sitä ei onnistuttu

ottamaan muista kuin kahdesta viimeisestä näytteenottovälistä (800-900 m ja 900-1000 m)
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liian vähäisestä kaasun paineesta johtuen. Vedestä otettiin kahden kaasunäytteen lisäksi

sulfidi-, rikin isotooppi-, anioni-, alkaliteetti- ja kationinäytteet sekä näyte veden stabiilien

isotooppien määrittämiseksi tässä nimenomaisessa järjestyksessä. Kaasunäytteiden ja

veden stabiilien isotooppien analyysitulokset julkaistaan vasta tämän pro gradu- tutkielman

valmistuttua, joten niihin ei perehdytä tarkemmin tässä tutkimuksessa.

Taulukko 1. Pohjavesinäytteiden tunnukset ja näytteenottosyvyydet.

Näyte Näytetunnus laboratoriossa Näytteenottosyvyys (m)

VE-REKI-2021-6 1918-1 0-100

VE-REKI-2021-7 1918-2 100-200

VE-REKI-2021-8 1918-3 200-300

VE-REKI-2021-9 1918-4 300-400

VE-REKI-2021-10 1918-5 400-500

VE-REKI-2021-11 1918-6 500-600

VE-REKI-2021-12 1918-7 600-700

VE-REKI-2021-13 1918-8 700-800

VE-REKI-2021-14 1918-9 800-900

VE-REKI-2021-15 1918-10 900-1000

Kaikki vesinäytepullot kationinäytettä lukuun ottamatta pyrittiin ottamaan mahdollisimman

täyteen vettä, jotta pulloihin jäisi mahdollisimman vähän ilmaa. 100 millilitran kationi-

näytteeseen lisättiin 0,5 millilitraa 65 %:sta typpihappoa näytteen kestävöimiseksi. Rikin

isotooppinäyte kerättiin 0,5 litran pulloon, johon oli lisätty teelusikallinen sinkkiasetaattia

jo edellisellä viikolla. Kationinäyte pullotettiin 0,45 µm suodattimen läpi, mitä ennen

näytepullot huuhdeltiin näytevedellä. Lasiset sulfidinäytepullot oli edellisellä viikolla pesty

ja huuhdeltu ionivaihdetulla vedellä. Muut näytepullot olivat tehdaspuhtaita.

Vedestä otettiin myös näytteet pH:n ja sähkönjohtavuuden määrittämiseksi. Lopuksi ve-

destä kerättiin vielä näytteitä VTT:n kalliopohjavesien mikrobiodiversiteettitutkimukseen,

jonka tuloksia Tupokselta käytetään tämän tutkielman tulosten tukena. Malin Bombergin

(VTT, henkilökohtainen tiedonanto 2021) mukaan mikrobiologisia tutkimuksia varten

vesinäytteet suodatettiin paikan päällä Sterivex-ruiskusuodattimilla, joissa oli PES-kalvo

ja 0.2 µm huokoskoot. Pohjavedessä olevien bakteerien ja sulfaatinpelkistäjäbakteerien

määrän selvittämiseksi näytteille tehtiin qPCR-analyysi eli kvantitatiivinen reaaliaikainen

polymeraasiketjureaktio.
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Letkua nostettiin ensimmäisenä näytteenottopäivänä ylös 500 metriä eli ensimmäisestä

viidestä näytteenottovälistä otettiin näytteet 9.6. ja lopuista viidestä näytteenottovälistä

10.6. Kaikkien kymmenen näytteenottovälin näytetunnukset on lueteltu Taulukossa 1.

Näytteenoton jälkeen vedenpinta kairareiässä oli laskenut 9,5 metriä, minkä perusteella

vedenjohtavuus alueen savikivessä on heikkoa.

4.2. Näytteiden käsittely ja analysointimenetelmät

4.2.1. Kenttämittaukset

pH, sähkönjohtavuus ja lämpötila mitattiin heti näytteenoton jälkeen kentällä. Mittauksissa

käytetty laite oli WTW multi 3630 IDS -moniparametrilaite. pH ja sähkönjohtavuus mitat-

tiin parametrilaitteeseen liitettävillä WTW Tetracon 925 -antureilla. Ennen pH-mittauksia

suoritettiin 3-pistekalibrointi pH-liuoksilla, joiden pH-arvot olivat 4,01, 7 ja 10.

Kentällä mitattu lämpötila ei vastannut pohjaveden lämpötilaa kairareiässä, sillä pohja-

veden lämpötila ehti muuttua ohuessa letkussa jo letkua nostaessa ja näytteiden oton

aikana. Tämän takia tässä tutkielmassa käytettiin lämpötila-aineistona kentällä tehtyjen

lämpötilamittausten sijasta GTK:n geoenergiaryhmän mittaamaa lämpötiladataa Tupos 001

-kairareiästä (Ilkka Martinkauppi, GTK, henkilökohtainen tiedonanto 2021). Lämpötila oli

kyseissä datassa mitattu DTS-mittalaitteella (Distributed Thermal Sensing).

4.2.2. Alkaliteetti

Pohjavesinäytteiden alkaliteetti mitattiin kunkin näytteen näytteenottopäivän iltana hotel-

lilla 9.6. ja 10.6.2021. Titrauksessa käytettiin happona laimeaa 0,16 N rikkihappoa ja sitä

lisättiin näytteeseen digitaalisella Hach-titraattorilla. Titrattavaa vesinäytettä sekoitettiin

koko titrauksen ajan magneettisekoittajalla. Titrauksen aikana pH mitattiin WTW Tetracon

952 -anturilla, joka oli kolmepistekalibroitu kentällä aiemmin samana päivänä. Happoa

lisättiin vesinäytteeseen, kunnes näytteen pH oli 4,5.
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4.2.3. Kemiallinen koostumus

Eurofins Labtium Oy analysoi vesinäytteistä eri alkuaineiden ja ionien (Liite 2) pitoi-

suuksia 11.6.-9.7.2021. Näytteistä tehtiin monialkuainemääritys induktiivisesti kytketyllä

massaspektrometrilla (ICP-MS) ja induktiivisesti kytketyllä plasmamassaspektrometrilla

(ICP-OES). Lisäksi Labtium määritti näytteistä anionit ionikromatografialla (IC) sekä

mittasi asetaatin ja sulfidin määrän. Näytteitä laimennettiin analyyseja varten runsaasti,

mikä nosti aineiden määritysrajoja.

Labtiumin tulosten perusteella pohjavesinäytteille laskettiin liuenneiden kiintoaineiden

kokonaismäärä (TDS, total dissolved solids) laskemalla yhteen vesinäytteistä havaittu-

jen alkuaineiden ja ionien pitoisuudet. Rikkiyhdisteiden jakaantumisen tarkastelemiseksi

Labtiumin mittaama sulfaatin ja sulfidin sisältämä rikki laskettiin yhteen, ja tämä summa

vähennettiin kokonaisrikin määrästä. Mikäli eroa kokonaisrikkiin on havaittavissa, näyt-

teissä on todennäköisesti jotain muutakin rikkifaasia kuin sulfaattia ja sulfidia eli X-faasia,

jos mittaustulokset ovat luotettavia. Pohjaveden vesityyppiä tarkasteltiin piper-diagrammin

avulla GW_Chart-ohjelmalla.

Kokonaisrikin, sulfaatin ja sulfidin pitoisuuksien suhdetta muiden veteen liuenneiden ainei-

den pitoisuuksiin tutkittiin Spearmanin korrelaatiokertoimen avulla. Korrelaatio laskettiin

SPSS-ohjelmalla ja laskuihin sisällytettiin ne alkuaineet, joista oli saatu havaintorajan

ylittävä mittaustulos vähintään viidestä näytteestä.

Vesinäytteiden laadun arvioimiseksi jokaiselle näytteelle laskettiin elektroneutraalisuusarvo

(EN) seuraavan kaavan mukaisesti:

EN(%) = (kationisumma(mEq) + anionisumma(mEq)
kationisumma(mEq)− anionisumma(mEq)) (9)

Elektroneutraalisuus laskettiin PHREEQC-ohjelman avulla WATEQ4F-tietokantaa käyt-

täen. Laskussa käytettyjä ioneja ja alkuaineita olivat Al3+, B (H3BO3), Ba2+, Br– , Ca2+,

Cd2+, Cl– , Cu2+, Fe2+, I– , K+, Li+, Mg2+, Mn2+, Na+, Ni2+, PO4
3 – , Pb2+, Rb+, Si(H4SiO4),

Sr2+, U (UO2
2+) ja Zn2+. Rikin osalta EN-arvo laskettiin kahdella eri tavalla: rikki sisällytet-

tiin laskuihin joko konaisrikkinä (jonka PHREEQC tosin lukee sulfaattina) tai sulfaattina ja

sulfidina. PHREEQC-ohjelmassa näytteille määritettiin myös pH ja lämpötila. Lämpötila-

aineistona käytettiin GTK:n geoenergiaryhmän DTS-lämpötilamittauksia (Ilkka Martin-
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kauppi, GTK, henkilökohtainen tiedonanto 2021), josta kullekin näytteenottopätkälle oli

laskettu keskiarvolämpötila.

Elektroneutraalisuus antaa viitteitä tulosten luotettavuudesta, koska vesi on elektroneut-

raalia. Näin ollen kationisumman tulisi vastata anionisummaa. Elektroneutraalisuusarvon

tulisi olla alle 5 %, jotta tulos olisi luotettava. Mikäli arvo on 5-15 %, tulokseen tulisi

suhtautua varauksella. Yli 15 prosentin elektroneutraalisuusarvon saaneet tulokset voivat

olla epäluotettavia, eikä niitä suositella käytettäväksi tutkimuksissa.

PHREEQC-ohjelman avulla tarkasteltiin myös rikkimineraalien kylläisyyttä veden suhteen.

Laskuissa käytetyt parametrit olivat samat kuin elektroneutraalisuuslaskuissa. Mikäli

kylläisyysindeksi (saturation index, SI) on negatiivinen, mineraalia voi liueta veteen.

Positiivinen kylläisyysindeksi puolestaan tarkoittaa, että mineraalia voi saostua vedestä.

Indeksin ollessa nolla vesi ja mineraali ovat kemiallisessa tasapainossa, eikä merkittävää

liukenemista tai saostumista tapahdu.

4.2.4. Rikin isotoopit

Rikin isotooppien vesinäytteitä esikäsiteltiin ja analysoitiin GTK:n laboratoriolla 16.6.-

16.9.2021. Menetelmät perustuivat aikaisempiin rikkitutkimuksiin (Paris et al. 2013, Mänt-

täri 2017). Ennen esikäsittelyn aloittamista kairareiän yläosista otetuissa näytteissä näkyi

runsaasti punertavaa, todennäköisesti rautapitoista sakkaa näytepullon alaosissa. Puhdas

sinkkisulfidisakka on väriltään valkoista. Syvemmältä kairareiästä otetuissa näytteissä

punertavuutta oli silmämääräisesti havaittavissa huomattavasti vähemmän, jos ollenkaan.

Näytteistä oli määrä analysoida rikin isotooppikoostumusta sulfaatti-, sulfidi- ja X-faasista

(Kuva 6). X-faasilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa rikkiyhdisteitä sulfidia ja sulfaattia

lukuun ottamatta eli esimerkiksi orgaanisia rikkiyhdisteitä.

Vesinäytteet sentrifugoitiin 15 ml näyteputkissa laitteilla VWR Mega Star 600 ja ALC

centrifuge PK110. Sentrifugointi tehtiin 2000-4000 rpm (kierrosta minuutissa) nopeudessa

5-10 minuuttia kerrallaan sinkkisulfidisakan (ZnS) erottamiseksi supernatantista, joka sisäl-

si sulfaattia ja X-faasin rikkiä. Supernatantti siirrettiin pipetin avulla takaisin näytepulloon

ja siitä otettiin talteen erillinen 45 millilitran näyte X-faasin sisältämän rikin isotooppi-

koostumuksen tutkimiseksi. Sentrifugoitu sinkkisulfidisakka pestiin lopuksi kahdesti 2

millilitralla ionivaihdettua vettä ja sakka pesuvesineen sentrifugoitiin pesuveden vaihdon

välillä. Syntynyt sakka oli väriltään punertavaa ja sen määrä pieneni näytteenottosyvyyden
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Kuva 6. Pelkistetty kaavio pohjavesinäytteiden esikäsittelystä rikin isotooppien analysoimiseksi.

kasvaessa. Lisäksi sakan väri ei ollut yhtä voimakaan punertavaa syvimmältä otetuissa

näytteissä kuin ylempää kairareiästä otetuissa näytteissä (Kuva 7).

Näytepullojen, joissa oli sulfaattia ja X-faasin rikkiä sisältävät supernatantit, pH säädettiin

seuraavaksi kolmen ja neljän välille 2 M HCl-liuoksella. Tämän jälkeen näytepulloihin

lisättiin noin 100 milligrammaa kiinteää bariumkloridia (BaCl2) bariumsulfaatin (BaSO4)

saostamiseksi. Liuoksen annettiin saostua vähintään 3 vuorokautta, minkä jälkeen muodos-

tunut BaSO4-saostuma sentrifugoitiin liuoksesta samalla tavalla kuin sinkkisulfidi edellä.

Tässä vaiheessa valkoisen BaSO4-sakan lisäksi liuoksista saostui vieläkin pieniä määriä

punertavaa, todennäköisesti rautapitoista sakkaa. Sentrifugoinnissa syntynyt supernatantti

siirrettiin jälleen pipetillä takaisin näytepulloon.
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Kuva 7. Sentrifugoidut ZnS-saostumat kaikista kymmenestä näytteestä. Näytteet ovat syvyysjär-

jestyksessä: reunimmaisena vasemmalla matalimmalta otettu näyte (1918-1) ja reunimmaisena

oikealla syvimmältä otettu näyte (1918-10). Sakan määrä pienenee ja rautaan viittaava väri haalenee

syvyyden kasvaessa.

Muodostunut BaSO4-sakka siirrettiin pipetillä 15 ml:n Savillex-astioihin. Näytteistä haih-

dutettiin neste pois jättämällä ne yön yli lämpölevylle, joka säädettiin 70 °C:seen. Kiinteä

BaSO4-saostuma siirrettiin tämän jälkeen asetonilla puhdistetuilla metallivälineillä, kuten

spaattelilla, 3D-printattuihin näytepidikkeisiin analysoitavaksi (Kuva 8). Näytteistä 1918-1,

1918-3, 1918-5, 1918-8 ja 1918-10 saatu bariumsulfaatti analysoitiin laserablaatiomas-

saspektrometrilla (LA-MC-ICP-MS) 7.7.2021. Loput viisi näytettä analysoitiin samalla

laitteella 12.-13.8.2021. LA-MC-ICP-MS-analyysit tehtiin MC-ICP-MS-laitteella, johon

oli kytketty Photon Machine Analyte G2 -lasermikroprobi. Mittauksissa käytetyn säteen

halkaisija oli 85-65 µm, pulssin taajuus 3 Hz ja säteen energiatiheys 3.0 J cm−2.

Kuva 8. Näytteet 1918-1, 1918-3, 1918-5, 1918-8 ja 1918-10 näytepidikeissä valmiina analysointiin

LA-MC-ICP-MS-laitteella. Näytteet on suojattu parafilmillä.

Sinkkisulfidisaostuma liuotettiin väkevään typpihappoon (HNO3), johon se liukenee koko-

naisuudessaan. Happoon liukenemattoman osan on aiemmissa testauksissa todettu olevan
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silikaattia (Mänttäri 2017). Liukenematon aines hävitettiin punnitsemisen jälkeen. Happo-

liuoksesta haihdutettiin neste lämpölevyllä 90 °C:ssa. Tämän jälkeen jäljelle jäänyt sakka

liuotettiin 0,2 millilitraan suolahappoa (0,25 % HCl) ja näytteille tehtiin ioninvaihto Parisia

et al. (2013) mukaillen.

Ioninvaihtoon käytettävät kennot pestiin ennen ioninvaihtoa kolmesti MQ-vedellä ja 10-

prosenttisella suolahapolla. Tämän jälkeen kennoihin lisättiin BioRadAG50X8-kationinvaihtohartsi

(V(hartsi)=300 µl). Hartsi pestiin kolmesti vuorotellen yhdellä millilitralla MQ-vettä ja

yhdellä millilitralla 10-prosenttista suolahappoa. Tämän jälkeen hartsi elvytettiin kahdes-

ti yhdellä millilitralla 0,25-prosenttista suolahappoa. Elvytyksen jälkeen näyte lisätiin

kennoihin hartsipatjan päälle, jonka jälkeen kennoihin lisättiin 2 ml 0,25-prosenttista

suolahappoa sulfaattien eluoimiseksi. Kennojen läpi valunut näyteliuos kerättiin pieniin

savillex-astioihin.

Ioninvaihdon jälkeen näyteliuoksista haihdutettiin neste lämpölevyllä ja sulfidinäytteet

liuotettiin ja laimennettiin 2-prosenttiseen typpihappoon. Näytteisiin lisättiin myös natriu-

mia, minkä tarkoituksena oli saavuttaa rikin ja natriumin suhde 1:2. Näytteet siirrettiin 2

millilitran polyeteeniastioihin (High Density Polyethylene, HDPE) ja näytteet analysoitiin

MC-ICP-MS-laitteella ja 50 µl:n PFA MicroFlowTM -suihkulla korkealla 3000 ∆m m−1

massaresoluutiolla.

Sentrifugoinnin yhteydessä 0,45 ml:n pulloihin kerätyistä X-faasia sisältävistä näytteistä

otettiin 0,5 millilitraa haihdutukseen. Haihdutukseen otetun näytteen tilavuus laskettiin

kationi- ja rikkipitoisuuksien (Stot-Ssulfidi), hartsin kapasiteetin sekä selektiivisyyden

perusteella. Näytteistä haihdutettiin neste lämpölevyllä. Tämän jälkeen näytteille tehtiin

ioninvaihto, haihdutus, happoon liuotus ja natriumin lisäys samalla tavalla kuin sulfidia

sisältäneille näytteille. X-faasia sisältävät näytteet analysoitiin sulfidinäytteiden tavoin

MC-ICP-MS-laitteella. X-faasin näytteistä analysoitiin vain 6 näytettä.

Sulfidin ja X-faasin sisältämän rikin ensimmäisen isotooppianalyysin tulokset eivät olleet

luotettavia, sillä rikin pitoisuus oli liian korkea näytteissä. Tämän takia sulfidin ja X-

faasin näytteiden pitoisuuksia laimennettiin ja näytteet analysoitiin uudelleen. Näytteitä

laimennettaessa rikin pitoisuus ei laskenut odotusten mukaisesti.
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5. TULOKSET

5.1. Kenttämittaukset ja alkaliteetti

Tupos 001 -kairareiän veden pH vaihteli 6-7 välillä. Ainoastaan syvimmältä (900-1000 m)

otetusta näytteestä havaittiin yli seitsemän nouseva pH-lukema 7,30. pH-arvot pääsääntöi-

sesti nousivat syvyyden kasvaessa (Kuva 9). pH-mittausten tulokset löytyvät taulukkomuo-

dossa Liitteessä 1.
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Kuva 9. pH-vaihtelut syvyyden mukaan Tupos 001 -kairareiässä.

Alkaliteettiarvot vaihtelivat pohjavesinäytteissä välillä 9,8-25,8 mg l−1 CaCO3. Korkeim-

mat alkaliteettiarvot mitattiin kairareiän keskivaiheilta, sillä ainoastaan 300-600 metrin

välillä alkaliteettiarvot nousivat yli 20 mg l−1 (Liite 1). Muutoin alkaliteettiarvoissa ei ole

havaittavissa selkeää yhteyttä näytteenottosyvyyteen.

Kenttämittausten tulokset ja alkaliteettiarvot on esitetty tarkemmin Liitteessä 1.
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5.2. Kemiallinen koostumus

Pohjavesinäytteiden kokonaisrikki- ja sulfaattipitoisuuksissa on havaittavissa laskeva trendi

syvyyden kasvaessa (Kuva 10). Selkeästi korkeimmat pitoisuudet sekä rikistä (404 mg l−1)

että sulfaatista (855 mg l−1) mitattiin heti ensimmäisestä näytteestä, joka oli otettu 0-100

metrin syvyydeltä. Kahdessa syvimmältä otetuissa näytteissä sulfaatti- ja rikkipitoisuudet

olivat huomattavasti matalammalla kuin muissa näytteissä. Kummastakin rikkifaasista

mitattiin 900-1000 metrin syvyydellä matalimmat arvot: sulfaattia 150 mg l−1 ja kokonais-

rikkiä 60,1 mg l−1. Kairareiän keskisyvyyksillä pitoisuudet hieman kohosivat laskevasta

trendistä poiketen (Kuva 10).
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Kuva 10. Sulfaatin, kokonaisrikin ja X-faasin pitoisuus syvyyden mukaan Tupos 001 -kairareiässä.

X-faasin määrä on saatu vähentämällä kokonaisrikin pitoisuudesta sulfaatin ja sulfidin pitoisuuksien

summa (Taulukko 2).

Sulfidipitoisuuksissa ei ole havaittavissa selkeää nousevaa tai laskevaa trendiä näytteen-

ottosyvyyden mukaan. Sulfidipitoisuudet vaihtelivat näytteissä 10-34 µg l−1 välillä yhtä

näytettä lukuun ottamatta. Sulfidia mitattiin olevan 185 µg l−1 600-700 metrin syvyydestä

otetussa näytteessä, mikä muodostaa huomattavan piikin sulfidipitoisuuksissa (Kuva 11).
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Kuva 11. Sulfidin pitoisuus syvyyden mukaan Tupos 001 -kairareiässä.

Taulukko 2. Pohjavesinäytteiden kokonaisrikki-, sulfaatti- ja sulfidipitoisuudet. Taulukossa on myös

kokonaisrikin sekä yhteenlasketun sulfidin ja sulfaatin sisältämän rikin erotus. Näytteen 1918-1

rikki-, sulfaatti- ja sulfidiarvo ovat kahden mittaustuloksen keskiarvo.

Näyte Stot (mg l−1) SO4
2 – (mg l−1) S2− (µg l−1) Stot- sulfaatin ja

sulfidin rikki (mg l−1)

1918-1 404 855 25 119

1918-2 263 660 14 43

1918-3 274 670 15 51

1918-4 289 640 21 76

1918-5 310 610 10 107

1918-6 302 700 25 69

1918-7 297 680 185 70

1918-8 279 590 30 82

1918-9 156 240 34 76

1918-10 60,1 150 19 10
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Sulfaatin ja sulfidin sisältämän rikin yhteenlaskettu määrä poikkeaa kokonaisrikin määrästä

huomattavasti (Taulukko 2). Tulosten perusteella erotus on suurimmillaan näytteessä 1918-

9 (48,7 % kokonaisrikin määrästä). Keskimäärin erotus eli muiden rikkiyhdisteiden määrä

(X-faasi) on näytteissä 26,6 %. Pitoisuuden perusteella X-faasia on eniten kairareiän

yläosissa ja pitoisuus laskee kairareiän pohjalla sulfaatin ja kokonaisrikin pitoisuuksien

tavoin (Kuva 10).

Pohjavesinäytteet kaikilta näytteenottosyvyyksiltä sijoittuivat hyvin lähelle toisiaan Piper-

diagrammilla (Kuva 12). Diagrammin mukaan kaikki vesinäytteet ovat pääionikoostumuk-

seltaan kalsium-kloridityyppisiä. Kairareiän yläosista otettu näyte 1918-1 erottuu eniten

muista näytteistä, sillä siinä on vähiten kalsiumia ja eniten magnesiumia. Ylin 0-100 metrin

syvyydestä otettu vesinäyte eroaa muista myös liuenneiden aineiden kokonaismäärässä.

TDS-arvo oli 0-100 metrin syvyydessä 24,2 g l−1, mutta syvemmällä noin 40 g l−1. Poh-

javesinäytteiden TDS-arvot on esitetty tarkemmin Liitteessä 1 ja alkuaine-, anioni- ja

kationikoostumukset Liitteessä 2.

Kuva 12. Tupos 001 -kairareiän pohjavesinäytteiden sijoittuminen Piper-diagrammilla.
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Rikkifaasien ja muutamien veteen liuenneiden aineiden välillä havaittiin tilastollisesti mer-

kitsevää (p < 0,01 tai p < 0,05) korrelaatiota (Liite 3). Tilastollisesti merkitsevää (p < 0,01)

korrelaatiota ei havaittu sulfidin osalta lainkaan. Sulfaatin osalta tilastollisesti merkitsevää

(p < 0,01) negatiivista korrelaatiota havaittiin esimerkiksi bariumin ja bromin suhteen ja po-

sitiivista korrelaatiota muun muassa fosforin suhteen. Kokonaisrikin korrelaatiokertoimet

olivat samantyyppisiä sulfaatin korrelaatiokertoimien kanssa.

Pohjavesinäytteiden elektroneutraalisuusarvot olivat kaikkien näytteiden osalta alle 15 %

(Taulukko 3). Suurin EN-arvo saatiin 400-500 metrin syvyydestä otetusta näytteestä, jossa

elektroneutraalisuus jäi vain hieman 15 %:n alapuolelle. Kaikissa muissa näytteissä EN-

arvo oli alle 10 %. Kuudessa näytteessä arvot olivat alle 5 %, eli niitä voidaan ainakin tämän

menetelmän perusteella pitää luotettavina. Elektroneutraalisuuslaskuihin sisällytettiin rikin

osalta sulfaatti ja sulfidi tai kokonaisrikki, eli kustakin näytteestä laskettiin kaksi EN-

arvoa (Taulukko 3). Ero näiden kahden laskutavan tuloksien välillä ei ole huomattava (< 1

yksikköä).

Taulukko 3. Pohjavesinäytteiden elektroneutraalisuusarvot sekä sulfaatin ja sulfidin että kokonaisri-

kin pitoisuuksilla laskettuna.

Näyte Syvyys (m) EN (SO4
2 – + S2 – ) (%) EN (Stot) (%)

1918-1 0-100 -6,83 -5,68

1918-2 100-200 2,19 2,82

1918-3 200-300 6,93 7,50

1918-4 300-400 -0,90 -0,38

1918-5 400-500 14,31 14,72

1918-6 500-600 2,54 3,15

1918-7 600-700 8,74 9,31

1918-8 700-800 -0,27 0,17

1918-9 800-900 2,78 2,90

1918-10 900-1000 -2,83 -2,70

PHREEQC-ohjelman avulla laskettujen kylläisyysindeksien (SI) mukaan suuri osa rikkimi-

neraaleista sai kylläisyysindeksiksi negatiivisen luvun eli ne olivat alikylläisiä. PHREEQC

listasi kuitenkin rikkimineraaleja runsaasti ja osa niistä on harvinaisia. Luultavasti vain

muutamaa niistä esiintyy Tupoksen kairareiällä. PHREEQC-ohjelman mukaan tasapainos-

sa olevia rikkimineraaleja oli hyvin vähän (Taulukko 4). Tasapainossa olevista mineraaleis-

ta yksi oli kipsi (SI-arvo 0,01 näytteessä 1918-6). Anhydriitti oli melko lähellä tasapainon
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rajaa, esimerkiksi näytteessä 1918-6 ja 1918-7 sen SI-arvo oli -0,22. Ylikylläisiä rikkimi-

neraaleja oli useampi, joista yksi oli pyriitti. Pyriitin SI-arvo oli noin 20 kaikissa näytteissä.

Rikkimineraalien kylläisyysindeksit olivat pääasiassa samantyyppisiä eri näytteiden välillä,

mutta jonkin verran vaihtelua oli kuitenkin havaittavissa. Esimerkiksi kipsi oli näytteissä

1918-9 ja 1918-10 lievästi alikylläinen, mutta kaikissa muissa näytteissä tasapainossa.

Taulukko 4. Rikkimineraalien kylläisyys näytteessä 1918-6. Taulukossa on vain osa PHREEQC-

ohjelman tarkastelemista rikkimineraaleista.

Alikylläinen (SI ≤ −0, 2) Tasapainossa (-0,2 < SI < 0,2) Ylikylläinen (SI ≥ 0, 2)

Anglesiitti Kipsi Baryytti

Anhydriitti Milleriitti Djurleiitti

Brokantiitti Selestiini Greenockiitti

Halloysiitti Greigiitti

Jarosiitti Kovelliini

Kalkantiitti Lyijyhohde

Melanteriitti Pyriitti

Troiliitti Sinkkivälke

5.3. Rikin isotoopit

Sulfaattisen, sulfidisen ja X-faasin sisältämän rikin δ34S-arvot vaihtelivat 0-700 metrin

syvyydellä kuuden ja kymmenen promillen välillä (Kuva 13). Kairareiän alaosissa sul-

faattisen ja X-faasin sisältämän rikin isotooppiarvot muuttuivat selkeästi raskaammiksi

saaden melko samankaltaisia arvoja. Sulfidinen rikki sen sijaan köyhtyi voimakkaasti 34S-

isotoopin suhteen 900-1000 metrin syvyydessä. Sulfidisen rikin δ34S-arvo 4,0 h näytteessä

1918-10 poikkeaakin selkeästi muista rikin isotooppiarvoista (Kuva 13).

Kairareiän pohjalla mitatusta raskaasta sulfaattisen rikin ja kevyestä sulfidisen rikin isotoop-

pikoostumuksesta johtuen näiden rikkifaasien isotooppitulosten erotus on peräti 18,5 h

900-1000 metrin syvyydessä (Taulukko 5). Muissa osissa kairareikää ∆34Ssulfaatti−sulfidi

on huomattavasti pienempi vaihdellen välillä -1,1-2,2 h. Sulfaattisen rikin isotooppiarvot

ovat sulfidista rikkiä raskaampia seitsemässä näytteessä kymmenestä.



33

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

δ34Sh CDT

Sy
vy

ys
(m

)
Sulfaattinen rikki
Sulfidinen rikki
X-faasin rikki

Kuva 13. Sulfaattisen, sulfidisen ja X-faasin sisältämän rikin isotooppikoostumus syvyyden mukaan

Tupos 001 -kairareiässä. Kuvaajassa on näkyvissä myös mittaustulosten keskihajonta.

Sulfaattisen rikin isotooppitulosten hajontaa kuvaava 1σ-arvo oli suurimmillaan 0,55 näyt-

teessä 1918-6, mutta pääasiassa arvot olivat alle 0,2 (Taulukko 6). X-faasin sisältämän

rikin sekä etenkin sulfidisen rikin isotooppiarvoissa oli havaittavissa enemmän hajontaa

(Taulukko 6), mikä oli odotettavissakin näiden rikkifaasien analysoinnin haasteiden pe-

rusteella. Lopullisissa tuloksissa sulfidisen rikin isotooppiarvoissa oli jopa viisi näytettä,

joissa 1σ oli suurempi kuin 0,5.
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Taulukko 5. Sulfaattisen ja sulfidisen rikin isotooppitulosten erotus.

Näyte Näytteenottosyvyys (m) ∆34Ssulfaatti−sulfidih

1918-1 0-100 0,2

1918-2 100-200 -0,1

1918-3 200-300 1,4

1918-4 300-400 0,6

1918-5 400-500 2,2

1918-6 500-600 -0,6

1918-7 600-700 -1,1

1918-8 700-800 2,1

1918-9 800-900 2,1

1918-10 900-1000 18,5

Taulukko 6. Sulfaattisen, sulfidisen ja X-faasin sisältämän rikin isotooppianalyysin tulokset ja

niiden keskihajonnat. Taulukossa ilmoitettu δ34Ssulfidi (CDT) on näytteessä 1918-3 neljän ja

näytteessä 1918-10 viiden mittaustuloksen keskiarvo. X-faasin osalta näytteistä 1918-3, 1918-5,

1918-7 δ34S-arvo on saatu 5 mittaustuloksen keskiarvosta. Muissa näytteissä ilmoitettu δ-arvo on

kolmen samasta näytteestä saadun mittaustuloksen keskiarvo.

Näyte δ34Ssulfaatti

h
1σsulfaatti

δ34Ssulfidi

h
1σsulfidi

δ34SX−faasi

h
1σX−faasi

1918-1 8,4 0,13 8,2 0,24 7,6 0,40

1918-2 8,4 0,02 8,5 0,54

1918-3 9,9 0,21 8,5 0,20 9,0 0,22

1918-4 8,1 0,17 7,5 0,64

1918-5 9,4 0,02 7,3 0,14 8,0 0,25

1918-6 7,2 0,54 7,9 1,38

1918-7 6,4 0,20 7,6 0,08 7,8 0,32

1918-8 10,6 0,06 8,5 0,53

1918-9 12,1 0,32 10,0 0,53 12,8 0,19

1918-10 22,5 0,04 4,0 0,15 21,6 0,21



35

6. TULOSTEN TARKASTELU

6.1. Tulosten luotettavuudesta

Tupos 001 -kairareiän maanpinnalla oleva suojaputki oli vanha ja ruostunut sekä maan-

pinnan ja putken välillä oli paikoin tyhjää tilaa. Putkessa ei kuitenkaan näkynyt esimer-

kiksi reikiä, joten viitteitä sadeveden tai maaperän sisältämän veden pääsystä putkeen ei

löytynyt maan pinnalta tarkasteltuna. Ilmakehän kanssa kairareiän vesi toki oli pinnalta

kosketuksissa. Aivan putken yläosissa kairareiän vesi oli likaista näkyvien epäpuhtauksien

perusteella.

Kairareikää oli kairattu viimeksi syksyllä 2020, joka on voinut vaikuttaa kairareiässä ole-

van veden kemiallisiin ominaisuuksiin vielä näytteenottohetkellä. Koska vedenjohtavuus

savikivessä vaikuttaa olevan heikkoa, kairareiässä oleva pohjavesi saattaa olla vieläkin

esimerkiksi osin sekoittunutta tai laimeampaa kairauksen ja siinä käytetyn huuhteluveden

takia. Kairareikää oli syvennetty muutamalla metrillä edellisen kairauksen aikana syksyllä

2020 (Martinkauppi et al. 2021), minkä seurauksena pohjaveden ja tuoreen kalliopinnan

välillä voi olla reaktioita, jotka vaikuttavat pohjaveden ominaisuuksiin erityisesti kairareiän

pohjan tuntumassa. Nurmen ja Kukkosen (1986) mukaan kairauksen ja yksittäisen vesinäyt-

teenoton välillä olisi hyvä olla muutama vuosi eroa, mikä ei tässä tutkimuksessa toteutunut.

Kairauksen ja näytteenoton välisellä pitkällä aikavälillä voi kuitenkin olla myös haitta-

puolia: esimerkiksi rakovyöhykkeistä parhaiten vettä johtavat vyöhykkeet voivat alkaa

dominoida kairareiän vettä ajan kuluessa ja peittää muiden rakovyöhykkeiden ominaisuuk-

sia alleen (Ahonen et al. 2011). On myös mahdollista, että syksyn 2020 kairaus on avannut

kallioperästä rakoja, jotka ensimmäisessä kairauksessa käytetty bentoniitti oli tukkinut.

Lisäksi on esitetty, että kairareiässä oleva vesi voisi sekoittua, mikäli kairareikä yhdistää

eri pohjavesikerroksia toisiinsa, minkä seurauksena vesi voisi alkaa kiertää reiässä (Nurmi

ja Kukkonen 1986). Pohjaveden on myös arvioitu voivan asettua kairareiässä tiheyden mu-

kaan (Nurmi et al. 1988). Mikäli siis näytteenotto tehdään vasta vuosia kairauksen jälkeen,

osa kairareiän geokemiallisesta informaatiosta voidaan menettää kairareiän veden sekoit-

tumisen ja rakovyöhykkeiden vaikutuksen seurauksena, vaikka kairauskontaminaatiota

saadaankin minimoitua.

Yksi epävarmuustekijä näytteenotossa oli kaventuma kairareiässä noin 140 metrin sy-

vyydellä, jonka takia näytteenottoletkun ensimmäisessä 150 metrissä on todennäköisesti
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tapahtunut sekoittumista. Näytteenotossa käytetyssä letkumenetelmässä näyteveden sekoit-

tuminen on mahdollista muutoinkin (Nurmi ja Kukkonen 1986, Kietäväinen et al. 2013),

mutta tämä pyrittiin minimoimaan laskemalla letku hitaasti kairareikään. Pohjavesinäyt-

teet otettiin jokaisesta näytteenottovälistä samassa järjestyksessä ja näytteet pullotettiin

näytepulloihin heti letkun nostamisen jälkeen. Vettä pyrittiin laskemaan pulloihin nopeasti,

jotta vuorovaikutus vesinäytteen ja ilmakehän välillä olisi mahdollisimman pieni, mut-

ta kuitenkin niin, ettei vesi kuohuisi pullossa. Kaikki näytepullot kationinäytettä lukuun

ottamatta täytettiin mahdollisimman täyteen vettä ilmakontaminaation minimoimiseksi,

mutta on mahdollista, että joihinkin näytteisiin jäi hieman ilmaa korkin sulkemisen jälkeen.

Todennäköisesti myös typpeä, jota käytettiin veden liikuttamiseen letkussa, päätyi hie-

man näytepulloihin, sillä osaan näytteistä muodostui kaasukuplia pian korkin sulkemisen

jälkeen.

Alkaliteetin osalta aikaväli näytteenoton ja alkaliteetin mittaamisen välillä voi vaikuttaa

titrauksen tuloksiin, sillä näytteisiin voi esimerkiksi diffusoitua hiilidioksidia ilmasta.

Titrauksen mittausepävarmuutta voi lisäksi aiheuttaa titraattorista liian aikaisin putoavat

happopisarat sekä alle 4,5:n laskenut pH. Tässä tutkimuksessa pH ei kuitenkaan laskenut

4,5:n alle titrauksen aikana.

Vesinäytteiden kontaminaatio esikäsittelyn ja analysoinnin aikana on mahdollista esimer-

kiksi näytteiden kanssa kosketuksissa olleiden välineiden ja ilman välityksellä, mutta

erityisen huomattavia tai poikkeavia kontaminaatioriskejä ei havaittu. Esimerkiksi rikin

isotooppien esikäsittelyssä vesinäytteiden sentrifugoinnissa käytetyt muoviset näyteputket

olivat tehdaspuhtaita tai pesty pesuaineella ja huuhdeltu ionivaihdetulla vedellä. Näytteiden

analysoinnissa epävarmuutta herättävä tekijä oli sulfidisen ja X-faasin sisältämän rikin

ensimmäiset isotooppitulokset, jotka eivät olleet luotettavia liian korkean konsentraation

perusteella. Näitä ensimmäisiä mittaustuloksia ei käytetty tässä tutkielmassa. Näytteitä

laimennettiin mittausten uusimista varten, jolloin rikin pitoisuus ei laskenut laimennukses-

sa odotetusti. Tämä saattoi johtua esimerkiksi rikin ja natriumin suhteesta, joka ei ollut

täysin tarkka tai jostakin toisesta matriisin aineesta, joka nosti taustaa. Myös huolellisuus-

virhe näytteiden esikäsittelyn aikana on mahdollinen selitys laimennuksessa havaittuun

poikkeavuuteen. Muista isotooppianalyysiin liittyvistä epävarmuustekijöistä yksi on sul-

fidisen rikin hapettuminen sulfaatiksi, mikä voi muuttaa sulfidituloksia todellisuutta pie-

nemmiksi ja sulfaattituloksia vastaavasti todellisuutta suuremmiksi. Hapettumista pyrittiin

estämään näytepulloihin lisätyn sinkkiasetaatin avulla eli näytteen kestävöinnillä. Koska

sinkkiasetaattia lisättiin näytteisiin ylimäärin ja sulfidisakat erotettiin näytteistä melko pian

näytteenoton jälkeen, sulfidia ei luultavasti päässyt hapettumaan huomattavaa määrää.
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Rikin isotooppien esikäsittelyn ja analysoinnin tuloksena saatiin eroteltua sulfidinen,

sulfaattinen ja X-faasin sisältämä rikki toisistaan. Eri rikkifaasien isotooppikoostumukset

erosivat toisistaan ja niiden hajonta oli pientä. Tämän perusteella isotooppianalyyseissä

käytetyt esikäsittely- ja tutkimusmenetelmät soveltuivat käyttötarkoitukseensa hyvin.

Vesinäytteiden elektroneutraalisuusarvot olivat alle 15 prosenttia kaikissa näytteissä, mikä

osoittaa, että analyysitulokset ovat ainakin kationi- ja anionitulosten osalta melko luotetta-

via. Yhden näytteen EN-arvo oli lähellä 15 %:n rajaa. Huono tulos johtuu luultavasti muita

näytteitä korkeammista natrium- ja kalsiumpitoisuuksista, sillä jos näiden pitoisuuksia

laskettiin matalammaksi, EN-arvo laski huomattavasti. Korkea elektroneutraalisuusarvo ei

kuitenkaan poikkeuksetta tarkoita huonolaatuista näytettä, vaan sen takana voi olla monia

eri syitä. Elektroneutraalisuustuloksiin voi vaikuttaa esimerkiksi se, että kationi- ja anioni-

näytteet kerätään eri näytepulloihin. Tällöin kationit ja anionit ovat peräisin hieman eri

kohdista näytteenottoletkua, mikä muuttaa EN-arvoja, jos anioni- ja kationipitoisuudet

vaihtelevat nopeasti syvyyden mukaan.

Tutkimustulosten tukena käytettyjä mikrobiologisia tuloksia (Malin Bomberg, VTT, hen-

kilökohtainen tiedonanto 2021) voidaan pitää melko luotettavana indikaattorina sulfaa-

tinpelkistäjäbakteerien määrästä. Bakteerilajeilla voi olla eri määrä tarkastelun kohteena

olevia geenejä kromosomeissaan, joten rRNA- ja dsrB-geenimäärät eivät ole suoraan ver-

rannollisia keskenään. Voidaan kuitenkin pitää todennäköisenä, että suurin osa Tupoksen

pohjaveden bakteereista on sulfaatinpelkistäjiä, sillä rRNA- ja dsrB-geenimäärät olivat

samankaltaiset (Liite 4).

6.2. Yleinen geokemia Tupoksen kalliopohjavedessä

Tupos 001 -kairareiästä mitatut pH-arvot olivat suurimmaksi osaksi lievästi happamia ja

happamuus pääpiirteittäin väheni syvyyden kasvaessa (Kuva 9). Kairareiän pohjalla poh-

javeden pH oli korkeimmillaan eli lievästi emäksinen. pH-tulokset olivat samankaltaisia

kuin Nurmen et al. (1988) pH-mittaustulokset, jotka vaihtelivat 190-770 metrin syvyy-

dessä välillä 6,51-7,18. Tässä tutkimuksessa pH-arvoissa havaittiin pieni lasku kairareiän

keskiosissa ja samankaltainen havainto tehtiin kairareiällä myös 80-luvulla (Nurmi et al.

1988).

Pohjaveden suolaisuutta indikoiva Cl-pitoisuus kasvoi kairareiän syvyyden kasvaessa ollen

reiän yläosissa noin 15000 mg l−1 ja kairareiän pohjalla 26000 mg −1 (Liite 2). Muita
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veden suolaisuuteen merkittävästi vaikuttavia aineita ovat kalsium- ja natriumionit. Koko-

naiskalsiumin ja -natriumin pitoisuudet olivat kokonaiskloorin tavoin selkeästi pienimpiä

kairareiän pintaosissa (Liite 2). Suurimmillaan natriumin ja kalsiumin pitoisuudet olivat

400-500 metrin syvyydessä, jossa natriumia mitattiin 5840 mg l−1 ja kalsiumia 11500 mg

l−1. Kloori- ja kalsiumpitoisuudet olivat 80-luvulla matalampia kuin nyt, mutta natriumin

pitoisuudet paikoin suurempia (Nurmi et al. 1988).

Suolaisuudesta kertova TDS-arvo oli kaikissa näytteissä yli 20 g l−1, mutta kairareiän ylä-

osissa arvo oli huomattavasti matalampi kuin syvemmällä (Kuva 14). TDS-arvon mukaan

kairareiän vesi on reiän yläosissakin suolaista (TDS > 10 g l−1), tosin kuin Nurmen et

al. (1988) tutkimuksessa, jossa TDS-arvo oli 100 metrin syvyydessä noin 6,2 g l−1 eli

vesi oli murtovettä. 80-luvulla TDS-lukema oli 400 metrin syvyydessäkin huomattavasti

matalampi kuin nyt, mutta mittaustulokset 600-720 metrin syvyydestä vastaavat hyvin

tämän tutkielman tuloksia (Kuva 14). Tutkimusten toisistaan poikkeavat TDS-tulokset

kairareiän yläosissa selittyvät pitkälti kloorin, kalsiumin ja natriumin pitoisuuksilla, jotka

olivat reiän pintaosissa 80-luvulla (Nurmi et al. 1988) huomattavasti alhaisempia kuin

nyt (Liite 2). Tämä voisi viitata esimerkiksi kairareiässä olevan veden sekoittumiseen vii-

meisimmän kairauksen aikana 2020. Varsinkin kairareiän keski- ja alaosissa pohjavesi on

melko suolaista ja suolaisempaa kuin Itämeressä, mikä voi viitata esimerkiksi pidempään

viipymäaikaan ja muinaisen Litorinameren vaikutukseen.
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Kuva 14. Liuenneiden kiintoaineiden määrä eli TDS Tupos 001 -kairareiässä tämän tutkielman

tulosten mukaan kesällä 2021 ja Nurmen et al. (1988) tutkimuksessa vuonna 1985.
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6.3. Rikin geokemia Tupoksen kalliopohjavedessä

6.3.1. Rikin geokemia aikaisempiin tutkimuksiin verrattuna

Sulfaatin pitoisuus vaihteli välillä 150-855 mg l−1 ja sulfaatin määrä pääpiirteittäin laski

Tupos 001 -kairareiässä syvyyden kasvaessa (Kuva 10). Odotuksissa oli, että sulfaattia

löytyisi pohjavedestä runsaasti kairareiällä tehtyjen aiempien tutkimusten (Nurmi et al.

1988) perusteella. Nurmen et al. (1988) mukaan sulfaattia oli pohjavedessä 1300-4400

mg l−1, joista pienimmät arvot mitattiin kairareiän yläosassa ja suurimmat syvemmältä,

600 ja 720 metrin syvyydeltä. Tässä tutkielmassa saadut sulfaattipitoisuudet poikkesivat

siis aiemmista tutkimuksista huomattavasti, sillä 80-luvulla mitatut pitoisuudet olivat

moninkertaisesti korkeampia (Kuva 15). Esimerkiksi matalin sulfaattipitoisuus Nurmen et

al. (1988) tutkimuksessa (1300 mg l−1) oli korkeampi kuin korkein tässä tutkimuksessa

mitattu sulfaattipitoisuus (855 mg l−1), ja nämä molemmat tulokset mitattiin kairareiän

yläosista. Vaikka korkein ja matalin tulos tutkimuksissa mitattiin samoilta syvyyksiltä,

tulokset eivät välttämättä edusta täysin päinvastaisia trendejä, sillä Nurmi et al. (1988)

eivät tehneet mittauksia reilua 700 metriä syvemmältä. Sulfaattipitoisuudesta kairareiän

syvimmissä osissa 80-luvulla ei ole siis tietoa. Syvällä laskevaan sulfaattipitoisuuteen

myös 80-luvulla saattaisi kuitenkin viitata selkeä lasku sulfaattipitoisuudessa toiseksi

syvimmän ja syvimmän mittauksen välillä (Nurmi et al. 1988). Lisäksi tässä tutkielmassa

havaittiin noin 500-700 metrin syvyydellä sulfaattipitoisuudessa loiva piikki ja juuri tältä

syvyysväliltä Nurmi et al. (1988) mittasivat korkeimman sulfaattiarvonsa (Kuva 15).

Joitakin samankaltaisuuksia tutkimustulosten välillä voi siis havaita.

Erot sulfaattipitoisuuksissa tämän tutkielman ja Nurmen et al. (1988) tutkimuksen välillä

ovat silti huomattavia (Kuva 15). Vuosikymmenten aikana laskenut sulfaattipitoisuus voi

viitata esimerkiksi sulfaatinpelkistäjäbakteerien toimintaan, joka selittäisi ainakin osittain

laskun sulfaattipitoisuuksissa. Yksi mahdollinen selitys voi olla myös viimeisimmän

aukikairauksen yhteydessä tapahtunut veden laimeneminen. Tätä teoriaa ei kuitenkaan

tue esimerkiksi suolapitoisuus, jossa ei ole havaittavissa laimenemista 80-luvun tuloksiin

verrattuna (Kuva 14). Osa sulfaatista on voinut myös saostua pohjavedestä. Esimerkiksi

sulfaatin ja bariumin negatiivinen korrelaatiokerroin (Liite 3) ja baryytin ylikylläisyys

(Taulukko 4) viittaa siihen, että baryyttia voi saostua pohjavedestä, mutta tämäkään ei

riitä selittämään merkittävää sulfaattipitoisuuden laskua. Inhimillinen virhe analyysissä,

esimerkiksi laimenemiskertoimessa, voi myös olla selittävä tekijä. Nurmen et al. (1988)
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mittaama sulfaattipitoisuus poikkeaa huomattavasti tämän ja muiden Suomessa tehtyjen

kalliopohjavesien sulfaattimittauksista, joissa sulfaatin määrä oli selkeästi alhaisempi

(esim. Nurmi et al. 1988, Pedersen et al. 2008, Silvennoinen 2020). Tämän takia on

otettava huomioon myös se vaihtoehto, että Tupoksella 80-luvulla tehdyissä mittauksissa

ja analyyseissä on tapahtunut sulfaatin kohdalla jokin virhe.
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Kuva 15. Sulfaatin pitoisuus Tupos 001 -kairareiässä tämän tutkielman tulosten mukaan kesällä

2021 ja Nurmen et al. (1988) tutkimuksessa vuonna 1985.

Sulfaatin sisältämän rikin δ34S-arvot vaihtelivat 6,4-9,4 h:n välillä kairareiän ylä- ja kes-

kiosissa ja alkoivat muuttua kairareiän alaosissa selkeästi rikastuneemmaksi 34S-isotoopin

suhteen. 80-luvulla sulfaattisen rikin δ34S-isotooppiarvot vaihtelivat 1,86-11,04 h:n välillä

140-620 metrin syvyydessä (Nurmi et al. 1988). Näistä 34S-isotoopin suhteen rikastunein

arvo havaittiin 140 metrin ja köyhtynein arvo 620 metrin syvyydessä. 34S-isotoopin suh-

teen köyhtynein arvo mitattiin siis melko samalta syvyydeltä kuin tässäkin tutkimuksessa

(600-700 metrin syvyydeltä), mutta 80-luvun köyhtynein arvo oli useamman promillen

vuoden 2021 arvoa matalampi (Kuva 16). Tätä arvoa lukuun ottamatta isotooppianalyysien

tulokset olivat melko samankaltaiset, etenkin kun tulokset edustavat laajaa näytteenotto-

syvyyttä. 80-luvulla 520 metrin syvyydestä mitattu sulfaattisen rikin isotooppiarvo oli

varsinkin hyvin yhtenäinen tämän tutkielman tulosten kanssa (Kuva 16). Nurmi et al.

(1988) eivät mitanneet δ34S-arvoja kairareiän alaosista, joten tässä tutkimuksessa saatiin

analyysituloksia selvästi aiempaa syvemmältä.
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Kuva 16. Sulfaattisen rikin isotooppikoostumus Tupos 001 -kairareiässä tämän tutkielman tulosten

mukaan kesällä 2021 ja Nurmen et al. (1988) tutkimuksessa vuonna 1985.

Nurmi et al. (1988) eivät avaa tutkimuksessaan sulfaattisen rikin isotooppianalyysin mene-

telmiä. Ei ole esimerkiksi selvää, erotettiinko sulfaattisen rikin näytteistä muut rikkifaasit

ennen analysointia. Tämä vaikeuttaa Nurmen et al. (1988) isotooppitulosten luotettavuuden

arviointia. Analyysimenetelmät olivat todennäköisesti erilaiset heidän tutkimuksessaan

tähän tutkielmaan verrattuna ja isotooppianalyysin menetelmät ylipäätään ovat kehittyneet

viime vuosikymmenten kuluessa. Merkittävä ero analyysimenetelmissä on varmuudella

se, että tässä tutkimuksessa sulfaattinen rikki analysoitiin sulfaattisakasta laserilla höyrys-

tämällä. Nämä seikat voivat osaltaan selittää, miksi 80-luvun sulfaattisen rikin isotooppi-

tuloksissa havaitaan eroavaisuus noin 600 metrin syvyydessä tämän tutkielman tuloksiin

verrattuna. Toisaalta eroavaisuuksia luultavasti havaittaisiin kaikissa näytteissä, jos ero

johtuisi vain analyysimenetelmien erilaisuudesta.

6.3.2. Rikin lähteet kalliopohjavedessä

Tupos 001 sijaitsee entisen Litorinameren alueella ja nykyisen Itämeren läheisyydessä,

joten on hyvin todennäköistä, että osa pohjaveden rikistä on merellistä alkuperää. Nykyisen

Perämeren sulfaattipitoisuuteen verrattuna Tupos 001 -kairareiässä oli pääasiassa enemmän

sulfaattia. Esimerkiksi Oulun yliopiston mittausten mukaan Siikajoen edustalla havaittiin

sulfaattia merivedessä 220 mg l−1 metrin syvyydessä vuonna 2009. Eurofins Ahma Oy

mittasi noin 250 mg l−1 sulfaattipitoisuudet 1, 8 ja 15 metrin syvyydessä Kallan edustalla

vuonna 2021. Edellä mainitut Perämereltä saadut mittaustulokset on katsottu 2.10.2021
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Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) Pintavesien tilan tietojärjestelmän vedenlaatuosiosta

(VESLA). Näihin mittaustuloksiin verrattuna sulfaattia oli runsaasti Tupoksen kairareiässä

0-800 metrin syvyyteen saakka, mutta esimerkiksi valtamerissä sulfaattipitoisuus (noin

2700 mg l−1) on paljon korkeampi (Jørgensen ja Kasten 2006). Entisen Litorinameren

vaikutusalueella myöskin sijaitsevalla kairareiällä Porin Pinomäessä sulfaattia mitattiin

olevan 13-140 mg l−1 ja sulfaattipitoisuudet laskivat syvyyden kasvaessa siten, että jo noin

300 metrin syvyydessä pitoisuudet laskivat alle sadan (Silvennoinen 2020). Olkiluodossa

on tehty mittauksia, joiden mukaan sulfaatin pitoisuus pohjavedessä oli niin ikään korkein

(suurimmillaan noin 500 mg l−1) pohjaveden pintaosissa ja noin 400 metrin syvyydessä

pitoisuudet laskivat hyvin pieniksi (Pedersen et al. 2008). Näihin tutkimustuloksiin verrat-

taessa sulfaatin pitoisuus pysyttelee suhteellisen korkeana melko syvälle asti Tupoksella,

mutta syvyyden kasvaessa laskeva sulfaattipitoisuus on yhteinen piirre näissä kaikissa

kohteissa. Korkea sulfaattipitoisuus Tupoksen kairareiällä viittaa siihen, että sulfaattia on

kulkeutunut pohjaveteen merestä. Sulfaatin δ34S-arvot poikkeavat kuitenkin meriveden

isotooppiarvosta, joka on noin 20-21 h (esim. Clark ja Fritz 1997, Tostevin et al. 2014).

Tämän perusteella sulfaatin lähde ei ole pelkästään merivesi, vaan sen pitoisuuteen ovat

vaikuttaneet muutkin tekijät.

Tässä tutkimuksessa havaittu korkea sulfaattipitoisuus kairareiän yläosissa (Kuva 10) voi

olla osittain seurausta maaperän sulfidimineraalien hapettumisesta, joka vapauttaa sulfaat-

teja. Sulfidimineraalien hapettuminen laskee ympäristön pH:ta (esim. Dent ja Pons 1995,

Fältmarsch et al. 2008), joten myös kairareiän yläosissa havaittu hieman matalampi pH voi-

si osaltaan tukea tätä hypoteesia (Kuva 9). Toisaalta kairareiän yläosa on putkitettu, joten

mikäli putkitus on ehjä, maaperän ja maaperän pohjaveden vaikutus kairareiän kemiallisiin

ominaisuuksiin ei ole suuri. Koska kairareiän ylä- ja keskiosissa sulfaattipitoisuus on suh-

teellisen tasainen etenkin Nurmen et al. (1988) tutkimustuloksiin verrattuna, vuonna 2020

tehty kairaus on voinut sekoittaa ja tasoittaa sitä.

Sulfaatti voi olla osittain peräisin myös sulfaattimineraalien hapettumisesta, sillä alueen

kallioperässä on tiedettävästi anhydriittiä ja kipsiä (Nurmi et al. 1988, Solismaa 2008).

Evaporiittien δ34S-arvot vaihtelevat usein noin 10-25 h:n välillä (Kuva 2), joten niistä

liukeneva rikki voisi muuttaa pohjaveden sulfaatin isotooppiarvoja esimerkiksi merelliseen

sulfaattiin verrattuna sekä raskaammaksi että kevyemmäksi. Toisaalta kipsin kylläisyysin-

deksi oli pohjavesinäytteissä pääasiassa tasapainossa tai melko lähellä tasapainoa (Tau-

lukko 4), jonka perusteella nykyisin sen liukeneminen pohjaveteen ei ole suurta - tilanne

on kuitenkin voinut olla erilainen menneisyydessä. Myös anhydriitin SI-indeksi oli vain
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lievästi alikylläinen. Tarkempien johtopäätösten tueksi tarvittaisiin tutkimuksia Tupoksella

esiintyvien rikkimineraalien isotooppiarvoista.

Sedimenttikivessä olevien sulfaattimineraalien lisäksi myös kiteisen kallioperän rikkimine-

raalit ovat voineet vapauttaa rikkiä pohjaveteen. Kiteisten magmakivien δ34S-arvot ovat

usein selkeästi alle 10 h (Kendall ja Doctor 2003), joten kiteinen kallioperä ei kuitenkaan

näytä vaikuttavan suuresti sulfaattisen rikin isotooppikoostumukseen kairareiän alaosis-

sa, jossa sen vaikutus on suurin, sillä pohjaveden sulfaattisen rikin isotooppikoostumus

on siellä raskasta. Kiteisen kallioperän rikkimineraalit voisivat kuitenkin osittain selittää

kairareiän ylä- ja keskiosien sulfaattisen rikin isotooppiarvoja, jotka ovat kevyitä siihen

nähden, että niiden pääasiallinen lähde olisi merellinen sulfaatti ja sulfaatinpelkistäjä-

bakteerien toiminta. Tämä kuitenkin edellyttäisi sitä, että pohjavettä olisi kulkeutunut

kiteisestä kallioperästä ylemmäs Muhos-muodostumaan.

Sulfidisen rikin isotooppikoostumukseen voi niin ikään vaikuttaa kiteinen kallioperä kai-

rareiän pohjalla. Koska kiteisten syväkivien sisältämän rikin isotooppiarvot ovat usein

melko alhaisia (Kendall ja Doctor 2003), tämä teoria sopisi hyvin selittämään osan sulfidin

matalista isotooppiarvoista sulfaatinpelkistyksen ohella. Sulfidin isotooppikoostumukseen

ja määrään on voinut vaikuttaa myös sulfidimineraalit sedimenttikivessä, mutta koska

niitä ei juuri havaittu kairasydämistä (Nurmi et al. 1988, Solismaa 2008), vaikutus lienee

vähäinen.

Muihin Itämerta ympäröiviin kalliopohjavesiin verrattuna sulfaattisen rikin isotooppiarvot

ovat Tupoksella köyhtyneempiä 34S:n suhteen kairareiän ylä- ja keskiosissa. Esimerkik-

si Olkiluodossa murtovesimäisen, SO4-tyyppisen pohjaveden δ34S-arvo on noin 25 h,

minkä on tulkittu viittaavan sulfaatipelkistäjäbakteerien toimintaan (Posiva Oy 2012, Bell

et al. 2020). Sulfaatin päälähteenä Olkiluodossa pidetään Litorinamerta (Posiva Oy 2012).

Nurmi et al. (1988) mittasivat tutkimuksessaan sulfaattisen rikin isotooppikoostumusta

myös Paraisilta, jossa δ34S-arvot olivat 330 ja 490 metrin syvyydessä 15,2 ja 18,4 h,

minkä tulkittiin myös johtuvan sulfaatin merellisestä alkuperästä. Wallinin (2011) mu-

kaan Kaakkois-Ruotsissa sijaitsevassa Äspössä sulfaattinen rikki on saanut noin 21 h:n

δ34S-arvoja noin 100-250 metrin syvyydessä, mikä niin ikään viittaa rikin merelliseen

alkuperään. Äspösta on mitattu myös kevyempiä, noin 10 h:n δ34S-arvoja yli 600 m

syvyydestä, sekä raskaampia, noin 28 h:n, arvoja 100-400 metrin syvyydestä. Näiden
34S:n suhteen köyhtyneiden isotooppiarvojen arvellaan Äspössä viittaavan rikkimineraa-

leista peräisin olevaan sulfaattiin ja rikastuneiden isotooppiarvojen sulfaatinpelkistykseen.

Näihin edellä mainittuihin tutkimuksiin verrattuna Tupoksen alhaiset sulfaatin isotooppiar-
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vot vahvistavat hypoteesia siitä, että rikillä on meren lisäksi muitakin lähteitä Tupos 001

-kairareiässä.

X-faasia on laskutoimitusten (Taulukko 2) mukaan eniten kairareiän pintaosassa ja 400-500

metrin syvyydessä. Vähiten sitä vaikuttaa olevan kairareiän pohjalla. X-faasin sisältämien

rikkifaasien jakauma ei ole tiedossa. X-faasi voi sisältää esimerkiksi orgaanista rikkiä,

jota on voinut päätyä kairareikään ympäröivästä sedimenttikivestä. Kairareiän pohjalla

kiteisen kallioperän vaikutusalueella orgaanista rikkiä olisi vähemmän, koska sitä esiintyy

vähemmän graniittisissa kivissä kuin sedimenttikivissä. Tämä sopisi tutkimustuloksiin X-

faasin pitoisuudesta. On myös mahdollista, että orgaanista rikkiä olisi päätynyt kairareikään

maan pinnalta ja maaperän välityksellä, mikä selittäisi korkeampaa X-faasin rikin määrää

reiän pintaosissa. Toisaalta kairareiän putkituksen pitäisi estää tämä ainakin osittain.

Isotooppijakauman perusteella X-faasi vaikuttaa käyttäytyvän samantyyppisesti kuin sul-

faattinen ja sulfidinen rikki kairareiän ylä- ja keskiosissa (Kuva 13). Kairareiän pohjalla

X-faasin isotooppiarvot rikastuvat 34S-isotoopin suhteen samankaltaisesti kuin sulfaattisen

rikin isotooppiarvot. Tämän perustella X-faasin rikillä on mahdollisesti samankaltaista

alkuperää muiden rikkifaasien kanssa. Esimerkiksi sedimenttikivestä pohjaveteen liuennut

orgaaninen rikki voi olla biosynteettistä rikkiä tai diageneesin aikana orgaaniseen ainek-

seen liittynyttä rikkiä (Sinninghe Damsté et al. 1989, Anderson ja Pratt 1995, Canfield

2001). Tällöin orgaanisen rikin isotooppikoostumuksessa voi olla samankaltaisuutta muun

muassa mikrobien sulfaatin lähteenä toimivan huokosveden isotooppikoostumuksen tai

orgaaniseen rikkiin liittyneen sulfidin isotooppikoostumuksen kanssa. Lisäksi sulfaatinpel-

kistyksessä syntyneen sulfidin hapettumisessa voi syntyä hapetusasteeltaan sulfidisen ja

sulfaattisen rikin väliin jääviä esiintymismuotoja (esim. Jørgensen 1982), jotka voisivat

osaltaan selittää tätä X-faasin isotooppikoostumusta.

Nurmi et al. (1988) tulkitsivat tutkimuksessaan mittaamiensa vaihtelevien rikin isotooppiar-

vojen viittaavat moneen eri rikin lähteeseen, joita heidän mukaansa olivat sulfidit varsinkin

kairareiän syvissä osissa, sulfaatit sekä merivesi reiän pintaosissa. Tämän tutkimuksen

valossa meriveden vaikutus rikin lähteenä ei rajoitu selvästi kairareiän yläosiin, vaan rikin

isotooppikoostumus viittaa kairareiän ylä- ja keskivaiheilla muihinkin lähteisiin, luultavasti

ainakin rikkimineraaleihin, koska isotooppikoostumus on sen verran alhainen verrattuna

merelliseen sulfaattiin (Kuva 13). Sen sijaan kairareiän alaosissa sulfaatinpelkistykseen

viittaava fraktioituminen on hallitsevaa.
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6.3.3. Sulfaatinpelkistys kalliopohjavedessä

Tupos 001 -kairareiästä otetuista pohjavesinäytteistä havaittiin sekä sulfaattia että sulfidia,

jotka ovat sulfaatinpelkistyksen lähtöaine ja tuote. Sulfaattia vaikuttaa olevan Tupos 001

-kairareiässä runsaasti pelkistyksen lähtöaineeksi, mikä tukee hypoteesia sulfaatinpelkistyk-

sestä. Kairareiän alaosissa aleneva sulfaattipitoisuus (Kuva 10) voi olla seurausta sulfaattia

sulfidiksi pelkistävästä sulfaatinpelkistäjäbakteerien toiminnasta.

Sulfaatinpelkistyksessä syntyvää sulfidia havaittiin melko tasaisia määriä koko kairareiän

syvyydeltä. Sulfidipitoisuuksissa mitattiin yksi, mutta hyvin huomattava piikki 600-700

metrin syvyydellä (Kuva 11). Sulfidipiikin jyrkkyys on tyypillinen piirre pohjavesissä

(esim. Pedersen et al. 2008). Sulfaatinpelkistys voi olla hyvin keskittynyttä, vaikka sul-

faattia olisikin tarjolla laajemmalla alueella, koska sulfaatinpelkistäjäbakteerit kilpailevat

samoista elektroninluovuttajista muiden mikrobien kanssa (Muyzer ja Stams 2008). VTT:n

kesällä 2021 Tupos 001 -kairareiästä ottamissa pohjavesinäytteissä havaittiin mikrobiologi-

sissa analyyseissa viitteitä sulfaatinpelkistäjäbakteereista (Liite 4) ja tulosten perusteella

niitä vaikuttaisi esiintyvän eniten 500-700 metrin syvyydessä (Malin Bomberg, VTT, hen-

kilökohtainen tiedonanto 2021). Sulfaatinpelkistäjäbakteereita vaikuttaisi siis esiintyvän

runsaimmin sulfidipiikin syvyydellä (Liite 5), joten on todennäköistä, että sulfaatinpelkis-

tys aiheuttaa tämän anomalian sulfidipitoisuuksissa.

Mikrobiologisten tulosten perusteella (Malin Bomberg, VTT, henkilökohtainen tiedonanto

2021) sulfaatinpelkistäjiä havaitaan runsaasti sulfidipiikkiä huomattavasti laajemmallakin

alueella (Liite 5), jonka perusteella sulfidin pitoisuuden voisi odottaa olevan vähemmän

keskittynyttä. Olkiluodossa on paikoin havaittu viitteitä sulfidia hapettavasta bakteerista

pohjavedessä, minkä seurauksena sulfaatinpelkistyksestä syntyvää sulfidia ei kerry pohja-

veteen (Bell et al. 2020). Tämän tyyppinen bakteeri voisi osaltaan selittää, miksi sulfidia

on kairareiän keski- ja alaosissa suhteellisen vähän sulfidipiikkiä lukuun ottamatta, vaikka

sulfaatinpelkistys on luultavasti sielläkin läsnä. Myös vaihtelevat redox-olosuhteet sekä sul-

fidin saostuminen ja abiologinen hapettuminen voivat osittain selittää keskittynyttä sulfidin

määrää. Esimerkiksi rautaionit saostavat sulfaattia rautasulfideiksi, jolloin veteen liuenneet

rautaionit (Fe2+, Fe3+) vähentävät liukoisen sulfidin määrää vedessä (Canfield et al. 2005).

Tupoksella raudan pitoisuuksissa on havaittavissa laskeva trendi syvyyden kasvaessa (Lii-

te 2) ja korkeimmat sulfidipitoisuudet esiintyvät pääasiassa alhaisten rautapitoisuuksien

alueella (Kuva 17). Tilastollisesti merkitsevää korrelaatiota rauta- ja sulfidipitoisuuksien

välillä ei kuitenkaan ole (Liite 3), joten sillä ei voida selittää esimerkiksi korkeaa sul-
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fidipitoisuutta 600-700 metrin syvyydessä. Sulfidin havaittiin korreloivan tilastollisesti

merkitsevästi (p < 0,05) esimerkiksi nikkelin kanssa (Liite 3), mutta tällöinkään korrelaatio

ei ole selkeää sulfidipiikin kohdalla.
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Kuva 17. Sulfidi- ja rautapitoisuuden suhde Tupos 001 -kairareiässä.

Sulfaatinpelkistys muuttaa sulfaatin isotooppikoostumusta raskaammaksi ja tuottaa vas-

taavasti isotooppikoostumukseltaan kevyempää sulfidia (esim. Kaplan ja Rittenberg 1964,

Canfield et al. 2010). Tupos 001 -kairareiän pohjalla sulfaattisen ja sulfidisen rikin isotoop-

piarvot viittaavat vahvasti sulfaatinpelkistykseen, sillä sulfidisen rikin δ34S-arvo laskee

viimeisen 100 metrin matkalla 6 h ja sulfaattisen rikin vastaavasti nousee noin 10 h

(Kuva 13). Fraktioituminen sulfidisen ja sulfaattisen rikin välillä on näin ollen voimakasta

kairareiän pohjalla (Taulukko 5).

Mikrobiologisten tulosten (Malin Bomberg, VTT, henkilökohtainen tiedonanto 2021) pe-

rusteella sulfaatinpelkistäjiä esiintyy kairareiällä runsaasti jo noin 400 metristä alaspäin

(Liite 5), mutta selkeää sulfaatinpelkistäjien toimintaan viittaavaa fraktioitumista ei havaita

rikkifaaseissa ennen kairareiän alaosia (Kuva 13). Sulfidipiikin kohdalla 600-700 metrin sy-

vyydessäkään ei havaita sulfaatinpelkistykseen viittaavaa voimakkaampaa fraktioitumista,

vaikka sulfidipiikki on luultavasti seurausta sulfaatinpelkistäjäbakteerien toiminnasta. Sul-
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faattisen rikin isotooppiarvoissa on havaittavissa jopa köyhtymistä 34S-isotoopin suhteen

600-700 metrin kohdalla (Kuva 13), mikä ei tue hypoteesia sulfaatinpelkistyksestä. Sulfaa-

tinpelkistykseen laajemmalla syvyydellä viittaisi sulfidipiikin ja mikrobiologisten tulosten

ohessa kuitenkin mahdollisesti myös se, että Tupoksellakin vaikuttaisi olevan edellytyksiä

SMTZ-vyöhykkeen olemassaoloon. Olkiluodossa sulfaatinpelkistäjäbakteereita, sulfaattia

ja sulfidia esiintyi runsaasti SMTZ-vyöhykkeellä (Pedersen et al. 2008). Nurmi et al. (1988)

mittasivat metaanin määrää Tupoksen kairareiässä noin 600-800 metrin syvyydestä ja ha-

vaitsivat metaania olevan pohjaveden kaasuissa 66-73,5 %. Näin ollen sulfaatinpelkistäjiä,

metaania ja sulfidia vaikuttaisi esiintyvän samoissa syvyyksissä Tupoksellakin. Tämän

perusteella SMTZ:lle tyypillinen metaania hapettavien arkeonien symbioottinen suhde sul-

faatinpelkistäjäbakteerien kanssa voisi olla mahdollinen Tupoksellakin. Mikäli metaanin

anaerobiseen hapettumiseen liittyvää sulfaatinpelkistystä tapahtuu myös Tupoksella, se voi

osaltaan muuttaa sulfaattia sulfidiksi ja lisätä rikin fraktioitumista (Deusner et al. 2014).

Useampi tekijä siis viittaa siihen, että Tupoksella esiintyy sulfaatinpelkistystä muuallakin

kuin kairareiän pohjalla, vaikka vain reiän alaosissa havaitaan selkeää rikin fraktioitumista

sulfaatin ja sulfidin välillä (Kuva 13). Tämä voi osittain selittyä esimerkiksi korkealla

sulfaattipitoisuudella, jonka takia sulfaatinpelkistyksen aiheuttama 34S-isotoopin rikastu-

minen ei ole havaittavissa sulfaatin isotooppikoostumuksessa, vaikka sulfaatinpelkistys

olisikin läsnä. Sulfaatinpelkistyksen aiheuttama fraktioitumisen voimakkuus myös vaih-

telee (esim. Wortmann et al. 2001, Canfield et al. 2010, Bradley et al. 2016), joten on

mahdollista, että Tupoksella sulfaatinpelkistys aiheuttaa maltillisempaa fraktioitumista.

Joidenkin sulfaatinpelkistäjäbakteerien on havaittu aiheuttavan voimakkaampaa frak-

tioitumista sulfaattipitoisuuksien ollessa korkeita, mutta joidenkin lajien aiheuttamaan

fraktioitumiseen tällä ei ollut vaikutusta (Bradley et al. 2016). Tupoksella fraktioitumi-

sen voimakkuutta kuvaava sulfaattisen ja sulfidisen rikin isotooppitulosten erotus eli

∆34Ssulfaatti−sulfidi vaikuttaa kasvavan sulfaatin pitoisuuden pienentyessä (Kuva 18). Tu-

poksella tulokset sulfaatin pitoisuudesta ja fraktioitumisen voimakkuudesta vaikuttavat siis

päinvastaisilta kuin Bradleyn et al. (2016) tutkimuksessa. Tämän perusteella näennäinen

yhteys sulfaatin pitoisuuden ja fraktioitumisen välillä (Kuva 17) voi olla vain sattumaa ja

johtua muista tekijöistä.
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Kuva 18. Sulfaattipitoisuuden ja ∆34Ssulfaatti−sulfidi:n eli sulfaattisen ja sulfidisen rikin isotoop-

pitulosten erotuksen välinen suhde Tupos 001 -kairareiässä.

Sulfaatinpelkistäjäbakteerien vaikutusta rikin geokemiaan Tupos 001 -kairareiässä ei mai-

nittu Nurmen et al. (1988) tutkimuksessa lainkaan, vaikka niiden vaikutus isotooppikoostu-

mukseen on todennäköinen sulfaatinpelkistäjäbakteerien esiintyvyyden (Malin Bomberg,

VTT, henkilökohtainen tiedonanto 2021), sulfaatin ja sulfidin pitoisuuksien ja rikin isotoop-

pikoostumuksen perusteella. Tämä johtuu luultavasti siitä, että 80-luvulla tutkimustietoa

kalliopohjavesien mikrobeista oli nykyistä huomattavasti vähemmän.

6.4. Tuloksista lyhyesti ydinjätteen loppusijoituksen näkökulmasta

Tutkimustulosten valossa sulfaattia esiintyy runsaasti Tupoksen kalliopohjavedessä (Kuva

10) ja rikkiä on päätynyt pohjaveteen meriveden ja rikkimineraalien välityksellä. Tupoksen

bentoniittia muistuttavalla savikivialueella esiintyy merkittävästi sulfaatinpelkistäjäbak-

teereita kalliopohjavedessä (Malin Bomberg, VTT, henkilökohtainen tiedonanto 2021) ja

sulfaatinpelkistystä tapahtuu todennäköisesti kairareiän keski- ja alaosissa. Rikin isotooppi-

koostumus tosin viittaa selkeästi sulfaatinpelkistykseen vain kairareiän pohjalla (Kuva 13).
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Korkea sulfaattipitoisuus ei aina vaikuta tuottavan korkeaa sulfidipitoisuutta edes sulfaatin-

pelkistäjien esiintymisalueella. Tutkimuksessa havaitun sulfidipiikin (Kuva 11) perusteella

sulfaatinpelkistäjät voivat kuitenkin paikoitellen kasvattaa sulfidipitoisuuksia huomattavas-

ti, mikä voi aiheuttaa korroosiota kallioperään sijoitettaviin ydinjätesäiliöinä käytettäviin

kuparikapseleihin. Tässä tutkielmassa ei kuitenkaan perehdytty tarkemmin siihen, mi-

ten tulokset suhteutuvat ydinjätteen loppusijoitukseen, joten tarkempien johtopäätöksen

muodostamiseksi tarvitaan lisätutkimuksia.

7. JOHTOPÄÄTÖKSET

Limingan Tupoksen pohjavedessä havaittiin runsaasti sulfaattia noin 800 metrin syvyyteen

saakka. Vaikka tämän tutkimuksen mukaan sulfaattia oli pohjavedessä vain murto-osa aiem-

piin mittauksiin verrattuna, sulfaatin pitoisuus oli esimerkiksi Itämeren sulfaattipitoisuutta

korkeampi. Sulfidin määrä oli maltillinen kairareiässä lukuun ottamatta selkeää sulfidi-

piikkiä 600-700 metrin syvyydessä. Sulfidisen, sulfaattisen ja X-faasin sisältämän rikin

δ34S-koostumus oli samankaltainen kairareiän yläosista keskivaiheille saakka vaihdellen

noin 6-10 h:n (CDT) välillä. Reiän alaosissa sulfidisen rikin isotooppikoostumus muuttui
34S-isotoopin suhteen selvästi köyhemmäksi. X-faasin sisältämän rikin ja sulfaattisen rikin

isotooppikoostumus sen sijaan rikastui 34S-isotoopin suhteen kairareiän pohjalla.

Tupos 001 -kairareiästä saadut mikrobiologiset tulokset osoittavat, että kalliopohjavedes-

sä esiintyy runsaasti sulfaatinpelkistäjäbakteereita. Tässä tutkimuksessa mitattu korkea

sulfaattipitoisuus ja sen lasku kairareiän alaosissa sekä sulfidin läsnäolo ja havaittu piikki

sulfidipitoisuuksissa tukevat mikrobiologisia havaintoja sulfaatinpelkistyksestä. Varsinkin

kairareiän alaosassa myös rikin isotooppikoostumus viittaa sulfaatinpelkistäjäbakteerien

toimintaan, sillä sulfidinen rikki on siellä voimakkaasti köyhtynyt ja sulfaattinen rikki

vastaavasti merkittävästi rikastunut 34S-isotoopin suhteen. Etenkin huomattava piikki sul-

fidipitoisuuksissa osoittaa, että kalliopohjavedessä esiintyvä sulfaatinpelkistys voi lisätä

ydinjätesäiliöinä käytettävien kuparikapselien korroosion riskiä. Sulfaatinpelkistyksen

lisäksi rikin isotooppikoostumukseen ja rikkifaasien pitoisuuksiin on todennäköisesti vai-

kuttanut myös merivesi, Muhos-muodostuman sulfaattimineraalit ja kiteisen kallioperän

rikkimineraalit. Tutkimustulosten perusteella tässä tutkielmassa käytetyt rikin isotooppien

esikäsittely- ja analyysimenetelmät soveltuvat tarkoitukseensa hyvin. Kolmen eri rikki-

faasin tutkiminen ja kattavampi näytemäärä antoi tukea ja tarkkuutta tutkimustuloksiin
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verrattuna Tupos 001 -kairareiällä aiemmin suoritettuihin tutkimuksiin, joissa isotooppi-

koostumus selvitettiin vain sulfaattisesta rikistä.
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LIITTEET
Liite 1. Kentällä pohjavesinäytteistä mitatut pH, sähkönjohtavuus, alkaliteetti ja hapen määrä.

Taulukossa on myös esitetty liuenneiden kiintoaineiden määrä eli TDS ja pohjaveden lämpöti-

la. Lämpötila on saatu laskemalla kunkin näytteenottosyvyyden lämpötilojen keskiarvo GTK:n

geoenergiaryhmän mittaamasta lämpötila-aineistosta (Ilkka Martinkauppi, GTK, henkilökohtainen

tiedonanto 2021).

Näyte Syvyys (m) pH EC
(mS cm−1)

Alkaliteetti
(mgl−1 CaCO3)

O2

(mg l−1)
T

(°C)
TDS

(g l−1)

1918-1 0-100 6,14 35,6 16,8 4,00 5,3 24,2

1918-2 100-200 6,06 61,3 9,8 2,55 7,9 36,9

1918-3 200-300 6,31 68,2 11,8 2,29 10,3 40,1

1918-4 300-400 6,65 71,1 20,9 2,42 12,6 40,9

1918-5 400-500 6,78 72,7 25,8 2,25 15,1 40,8

1918-6 500-600 6,65 72,2 23,1 2,12 17,6 38,8

1918-7 600-700 6,69 72,1 18,9 1,56 20,1 39,0

1918-8 700-800 6,78 72,2 15,2 1,53 22,6 42,7

1918-9 800-900 6,99 72,6 11,4 1,95 25,1 41,5

1918-10 900-1000 7,30 75,0 14,5 2,24 27,4 41,3
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Liite 2. Pohjaveden liuenneiden aineiden pitoisuudet Tupos 001 -kairareiässä Eurofins Labtium Oy:n analysoimana. Näyte 1918-1 on analysoitu kahdesti

mittaustulosten hajonnan tarkastelemiseksi.

Alkuaine Ag Al As B Ba Be Bi Cd Co Cr Cu I Li Mn

Määritysraja 0,01 1 0,1 2 0,05 0,1 1 0,02 0,05 0,2 0,1 2 0,1 0,02

Yksikkö µg l−1 µg l−1 µg l−1 µg l−1 µg l−1 µg l−1 µg l−1 µg l−1 µg l−1 µg l−1 µg l−1 µg l−1 µg l−1 µg l−1

1918-1 <0,01 16,9 <0,1 583 206 <0,1 <1 0,22 0,31 1,45 2,77 388 2720 4800

1918-1 (2) <0,01 20,8 <0,1 582 204 0,2 <1 0,24 0,33 1,45 2,66 395 2710 4770

1918-2 <0,01 23,2 0,35 898 508 <0,1 271 0,31 0,6 1,17 2,34 624 5760 5430

1918-3 <0,01 37,4 0,28 1090 593 <0,1 243 0,34 0,84 1,83 1,79 739 6880 4940

1918-4 <0,01 27,2 0,23 1280 589 0,26 198 0,24 0,76 1,01 1,24 773 7290 4630

1918-5 <0,01 16 <0,1 1430 676 1,63 179 0,33 0,81 1,02 0,88 859 7820 4670

1918-6 <0,01 61,8 <0,1 1320 759 <0,1 146 0,29 0,75 0,89 1,5 818 7870 4250

1918-7 <0,01 14,3 <0,1 1270 833 <0,1 126 0,3 0,65 0,76 1,22 781 7820 3980

1918-8 <0,01 23,7 <0,1 1290 919 <0,1 109 0,24 0,6 0,62 0,74 750 7970 3710

1918-9 <0,01 19,4 0,15 940 878 <0,1 87 0,21 0,44 0,71 0,7 674 6590 2850

1918-10 <0,01 23,7 <0,1 1340 1860 <0,1 94 0,2 0,57 0,82 3,56 846 8520 2810
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Liite 2 (jatkuu). Pohjaveden liuenneiden aineiden pitoisuudet Tupos 001 -kairareiässä Eurofins Labtium Oy:n analysoimana. Näyte 1918-1 on analysoitu

kahdesti mittaustulosten hajonnan tarkastelemiseksi.

Alkuaine Mo Ni P Pb Rb Sb Se Sn Th Tl U V Zn Ca Fe

Määritysraja 0,1 0,05 50 0,05 0,01 0,1 0,5 1 0,01 0,01 0,01 0,05 0,5 0,1 0,03

Yksikkö µg l−1 µg l−1 µg l−1 µg l−1 µg l−1 µg l−1 µg l−1 µg l−1 µg l−1 µg l−1 µg l−1 µg l−1 µg l−1 mg l−1 mg l−1

1918-1 <0,1 7,22 35700 0,19 20,5 0,73 5,5 <1 <0,01 0,64 0,18 2 51,4 4870 24,9

1918-1 (2) <0,1 6,88 32500 0,21 20,4 0,61 4,28 <1 <0,01 0,54 0,15 2,1 52,8 4550 24,4

1918-2 <0,1 6,54 31000 0,85 35,9 0,54 2,75 9,31 <0,01 0,47 0,12 2,87 33,6 8830 27,3

1918-3 <0,1 5,85 28200 0,78 42,1 0,41 2,44 5,53 <0,01 0,39 0,1 2,8 28,2 10300 20

1918-4 <0,1 5,25 26300 0,47 45,7 0,28 2,88 2,34 <0,01 0,31 0,14 2,81 33,3 9550 14,3

1918-5 <0,1 5,94 24900 0,56 61 0,28 <0,5 <1 <0,01 0,31 0,16 2,75 23,6 11500 9,24

1918-6 <0,1 5,41 22200 0,45 84,5 0,19 1,95 <1 <0,01 0,28 0,17 3,13 28,9 9570 6,78

1918-7 <0,1 5 20000 0,45 105 0,21 <0,5 <1 <0,01 0,22 0,17 3,03 22,4 10400 5,6

1918-8 <0,1 4,66 18500 0,36 124 0,12 <0,5 <1 <0,01 0,2 0,16 2,96 22,8 10300 4,6

1918-9 <0,1 4,26 16600 0,35 125 0,14 <0,5 <1 <0,01 0,17 0,1 2,24 22,9 10500 2,81

1918-10 <0,1 5,46 15100 0,41 190 <0,1 1,49 <1 <0,01 0,15 0,08 3,27 27,8 9860 3,24
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Liite 2 (jatkuu). Pohjaveden liuenneiden aineiden pitoisuudet Tupos 001 -kairareiässä Eurofins Labtium Oy:n analysoimana. Näyte 1918-1 on analysoitu

kahdesti mittaustulosten hajonnan tarkastelemiseksi.

Alkuaine K Mg Mn Na S Si Sr Br Cl F NO3 SO4 Asetaatti Sulfidi

Määritysraja 0.1 0.1 0.02 1 0.2 0.1 0.005 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 5

Yksikkö mg l−1 mg l−1 mg l−1 mg l−1 mg l−1 mg l−1 mg l−1 mg l−1 mg l−1l mg l−1 mg l−1 mg l−1 mg l−1 µg l−1

1918-1 35.2 260 2.94 3050 419 0.39 99.2 200 15000 <0.1 24 850 <2 25

1918-1 (2) 32 239 2.92 2890 389 0.42 91.6 200 15000 <0.1 22 860

1918-2 48.5 198 2.89 4670 263 0.2 175 280 22000 <0.1 <0.2 660 <2 14

1918-3 54.4 172 2.57 5290 274 0.9 210 330 23000 <0.1 <0.2 670 <2 15

1918-4 51.9 152 2.61 4930 289 2.32 209 330 25000 <0.1 22 640 <2 21

1918-5 54.4 153 2.25 5840 310 3.04 239 320 22000 <0.1 <0.2 610 <2 10

1918-6 51.3 129 2.19 4760 302 3.53 220 330 23000 <0.1 <0.2 700 <2 25

1918-7 52.9 129 2.15 5120 297 3.66 245 330 22000 <0.1 22 680 <2 185

1918-8 52.7 117 2.09 4950 279 4.01 243 360 26000 <0.1 <0.2 590 <2 30

1918-9 45.6 98.8 1.85 4980 156 3.52 226 340 25000 <0.1 <0.2 240 <2 34

1918-10 44.5 77.7 1.37 4470 60.1 3.7 256 360 26000 <0.1 <0.2 150 <2 19



61

Liite 3. Spearmanin korrelaatiokertoimet rikkifaasien ja muiden veteen liuenneiden aineiden välillä.

Taulukossa on esitetty ne alkuaineet, joissa korrelaatio on jonkin rikkifaasin kohdalla tilastollisesti

merkitsevä eli p < 0,01 (**) tai p < 0,05 (*).

Kokonaisrikki Sulfaatti Sulfidi

Ba -0,600 -0,745** 0,401

Br -0,711* -0,767** 0,400

Cl -0,736** -0,806** 0,177

Cr 0,405 0,606* -0,687*

Fe 0,473 0,673* -0,553

Mg 0,642* 0,752** -0,466

Mn 0,391 0,609* -0,584

Ni 0,500 0,564 -0,717*

P 0,618* 0,764** -0,438

Pb -0,314 -0,169 -0,698*

Rb -0,609* -0,773** 0,438

Sb 0,462 0,657* -0,597

Sr -0,464 -0,673* 0,274

Tl 0,633* 0,761** -0,463

U 0,828** 0,609* 0,347
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Liite 4. Bakteerien määrät 16S rRNA-geenimäärien ja sulfaatinpelkistäjäbakteerien määrät dsrB-

geenimäärien perusteella millilitrassa näytevettä Tupos 001 -kairareiässä. (Malin Bomberg, VTT,

henkilökohtainen tiedonanto 2021)

Syvyys (m) Bakteerit
(geenikopiot ml−1)

1σ Sulfaatinpelkistäjät
(geenikopiot ml−1)

1σ

0-100 8 7,4 0 0

100-200 65 43,4 3 2,3

200-300 46 53,2 16 6,9

300-400 357 271,7 865 156,6

400-500 406863 171607,8 629779 471577,8

500-600 2746914 2173784,1 2561728 1332507,9

600-700 1135616 196760,2 2141553 51862,2

700-800 72240 33080,9 277957 350868,6

800-900 707904 188150,2 873883 444420,0

900-1000 420346 210730,4 416234 231220,8
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Liite 5. Bakteerien (rRNA) ja sulfaatinpelkistäjäbakteerien (dsrB) määrää Tupos 001 -kairareiässä

kuvaava diagrammi. (Malin Bomberg, VTT, henkilökohtainen tiedonanto 2021)
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