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Arseeni on myrkyllinen puolimetalli, jota esiintyy luonnollisesti ympäristössä maa- ja kalliope-

rässä. Arseenin eri hapetusasteet vaikuttavat arseenia sisältävän aineen esiintymismuotoon ja 

vaikutuksiin ympäristössä. Tässä kandidaatintyössä tutkitaan maanparannuskipsiä. Yara Suomi 

Oy Siilinjärven toimipaikalla saatava kipsi on sivutuote fosforituotannosta. Siilinjärven rikasta-

molla tuotettua apatiittia liuotetaan prosessissa rikkihapolla, minkä tuloksena syntyy fosforihap-

poa ja kipsiä. 

Tutkimusongelmana on arseenin määritykseen liittyvien analyysimenetelmien antamat eri tu-

lostasot. Kandidaatintyön tavoitteena on validoida kokonaisarseenin määritysmenetelmä maan-

parannuskipsistä. Kandidaatintyön kirjallisessa osassa tarkastellaan, mitä arseeni on alkuai-

neena ja eri yhdisteissä sekä esitetään arseenin vaikutuksia ympäristössä. Tutustutaan myös 

Yaran prosessiin, jotta tiedetään, kuinka arseeni päätyy tässä kandidaatintyössä tutkittavaan kip-

siin. Lisäksi esitetään arseenin määritykseen käytettävien laitteistojen toimintaperiaatteet. Kan-

didaatintyön kokeellisessa osassa analysoidaan kipsinäytteiden arseenin kokonaismäärää ICP-

MS:lla (induktiivisesti kytketty plasma - massaspektrometri) Lappeenrannan-Lahden teknilli-

sessä yliopistossa LUTissa. ICP-MS-tuloksia verrataan ICP-OES- (induktiivisesti kytketty 

plasma – optinen emissiospektrometri) ja hydridi-AAS-laitteiden tuloksiin. 

Kandidaatintyössä osoitettiin tietyn analyysimenetelmän paras soveltuvuus kokonaisarseenin 

määritykseen. Mittaustulosten perusteella voidaan todeta, että sekä ICP-MS- että ICP-OES-lait-

teistot antavat samoja tuloksia kipsin arseenille. 
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LYHENNELUETTELO 

 

AAS    atomiabsorptiospektrometria, engl. atomic absorption spectrometry 

GFAAS  grafiittiuuniatomiabsorptiospektrometria, engl. graphite furnace atomic 

absorption 

ICP-OES induktiivisesti kytketty plasma - optinen emissiospektrometri, engl.  

inductively coupled plasma - optical emission spectrometer 

ICP-MS  induktiivisesti kytketty plasma - massaspektrometri, engl. inductively 

coupled plasma mass spectrometer 

WHO   Maailman terveysjärjestö, engl. World Health Organization 

XRF    röntgenfluoresenssi-menetelmä, engl. X-ray fluoresence 

ppm    miljoonasosa, engl. parts per million, ts. mg/kg  

ppb    miljardisosa, engl. parts per billion, ts. µg/kg 

REE   harvinaiset maametallit, engl. rare earth elements 

 

Kemialliset yhdisteet 

AsO3
3−   arseniitti 

AsO4
3−   arsenaatti 

HCl   suolahappo 

HNO3    typpihappo 
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KIRJALLINEN OSA 

 

1   JOHDANTO 

 

Arseeni on tunnettu karsinogeenisenä ja haitallisena aineena, jota esiintyy luonnostaan pieninä 

määrinä maa- ja kallioperässä (Ruokavirasto 2020). Arseenia on käytetty aikoinaan muun mu-

assa elintarvikkeiden lisäaineina, elektroniikka-alan tuotteissa, käsitellyssä puutavarassa, tuho-

laistorjunta-aineissa ja lääkkeissä. Nykyään arseenin käyttöä on aineen myrkyllisyyden takia 

rajoitettu, minkä ansiosta myös arseenipäästöt ovat vähentyneet Suomessa selvästi kahden vii-

meisen vuosikymmenen aikana. (Tukes 2020 & Luke 2013).  

Ympäristössä tapahtuvat reaktiot ja muut muutokset, kuten arseenin liukeneminen ja saostumi-

nen vesiin voivat muuttaa arseenin esiintymismuotoa. Tieto arseenin eri esiintymismuodoista 

ympäristön eri olosuhteissa on tärkeää, koska hapetusasteeltaan kolmenarvoinen arseeni on huo-

mattavasti myrkyllisempää kuin viidenarvoinen (Lehtinen et al. 2014, 22.). Eräs arseenin myr-

kyllisin muoto on epäorgaaninen arseeni, jota esiintyy hapetusasteella +3 arsenikissa. Orgaani-

set arseeniyhdisteet ovat sitoutuneena hiilivetyihin ja ne ovat epäorgaanista arseenia harmitto-

mampia. (Hallanaro & Loukola-Ruskeeniemi 2014, 16.) 

Suomen kallioperässä esiintyy pieniä pitoisuuksia arseenia, suurimmaksi osaksi välillä 0,9–1,5 

mg/kg. Paikoitellen pitoisuus on hyvinkin korkea, esimerkiksi Pirkanmaan seudulla, jossa ar-

seenia esiintyy tietyllä puunkyllästämöalueella jopa 6,7 g/kg. (Geologian tutkimuskeskus 2007, 

34.). Arseenipitoisten vesien sijainti tunnetaan hyvin, minkä ansiosta vesihuolto saadaan suun-

niteltua ottamalla huomioon arseenikriittiset alueet (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019). 

Lisäksi EPA (United States Environmental Protection Agency) ja Maailman terveysjärjestö 

(WHO, World Health Organization) määräävät suosituksen arseenin enimmäispitoisuudelle ve-

sissä, mikä on 10 µg/l. 

Kandidaatintyössä tutkitaan Yara Suomi Oy Siilinjärven toimipaikan maanparannuskipsiä ja 

sen sisältämän arseenin kokonaismäärää. Selkeyden vuoksi jatkossa tässä kandidaatintyössä yri-
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tyksestä käytetään nimeä Yara. Yara on maailman johtava lannoiteyritys ja ympäristöratkaisu-

jen toimittaja. Maailmanlaajuisena yhtiönä Yara toimittaa kivennäislannoitteita, teollisuuskemi-

kaaleja ja ympäristönsuojelutuotteita. Siilinjärvellä sijaitsee Länsi-Euroopan ainoa toiminnassa 

oleva fosfaattikaivos. (Yara 2020c). Yara Siilinjärven toiminta jakautuu kaivos- ja tehdastoi-

mintaan, mitkä koostuvat pääosin rikki-, typpi-, fosforihappo- sekä lannoite- ja energiatuotan-

nosta.  

Yaralla saatava kipsi on sivutuote fosforituotannosta. Kun apatiittia liuotetaan prosessissa rik-

kihapolla, syntyy fosforihappoa ja samalla sivutuotteena kipsiä. Tästä prosessista saatavaa kip-

siä käytetään muun muassa maanparannusaineena. Käytettäessä kipsi liukenee, imeytyy maa-

perään ja parantaa maan rakennetta. (Yara 2020a.) 

Yaran kipsi on puhdasta, koska Siilinjärven apatiitti magmaattisena esiintymänä itsessään on 

niin puhdas. Puhtaustakuussaan Yara lupaa maanparannusaineidensa sisältävän raskasmetalleja 

enintään takuun salliman ylärajan verran. Esimerkiksi arseenilla tämä luku on enintään 20 

mg/kg kuiva-ainetta, elohopealla enintään 0,1 mg/kg kuiva-ainetta ja kadmiumilla enintään 0,5 

mg/kg kuiva-ainetta (Toimela 2019, 1.). Kipsistä tehtyjen analyysien tulokset ovat takuun rajoja 

reilusti alhaisempia: kipsin arseenipitoisuudelle on saatu tulokseksi noin 1 mg/kg.  

Kipsin arseenin määrityksessä on kuitenkin saatu eri tulostasoja eri tekniikoilla ja kahdella eri 

esikäsittelymenetelmällä. Analyysimenetelminä arseenin pitoisuuden määrittämiseen on tässä 

kandidaatintyössä käytetty atomiabsorptiospektrometria (hydridi-AAS), induktiivisesti kytket-

tyä plasmaa optista emissiospektrometria (ICP-OES) ja induktiivisesti kytkettyä plasmamassa-

spektrometria (ICP-MS). Yaralla saadut tulokset on tutkittu kahdella ensimmäiseksi mainitulla 

analyysilaitteistolla ja Lappeenrannan-Lahden teknillisessä yliopistossa (LUT) perehdytään 

ICP-MS-laitteiston käyttöön. Kaksi eri esikäsittelymenetelmää ovat esikäsittely kuningasve-

dellä ja suolahapolla. 

Kandidaatintyön tavoitteena on validoida kokonaisarseenin määritysmenetelmä ja tarvittavat 

esikäsittelyt. Lisäksi vertaillaan eri analyysimenetelmien tuloksia, tarkastellaan mahdollisia 

eroavaisuuksia ja syitä, mistä erot voivat johtua. Kandidaatintyö jakautuu kahteen osaan; kirjal-

liseen osaan, jossa tutustutaan arseeniin ja sen vaikutuksiin ympäristössä sekä kokeelliseen 
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osaan, jossa mittaustulosten perusteella tutkitaan kokonaisarseenin tulostasoja. Kandidaatin-

työssä verrataan eri analyysimenetelmillä saatuja tuloksia ja arvioidaan tulosten luotettavuutta. 

 

2   ARSEENI 

 

2.1    Arseeni alkuaineena ja yhdisteissä 

 

Arseeni kuuluu typpiryhmään alkuaineiden jaksollisessa järjestelmässä (Luke 2013). Arseeni 

on ihmisen terveydelle haitallinen raskasmetalli ja syöpää aiheuttava aine (IARC 2012), jota 

esiintyy luonnostaan maaperässä, vedessä ja ilmassa. Arseenia joutuu ympäristöön myös fossii-

listen polttoaineiden käytön ja kaivostoiminnan seurauksena. (Ruokavirasto 2020). Kaikki ih-

miset altistuvat arseenille joissakin muodoissa. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2019 & Aber-

nathy et al. 1999). 

Arseeniyhdisteiden myrkyllisyys vaihtelee hapetusasteen mukaan (Luke 2013). Hapetusasteella 

kuvataan atomin luovuttaneiden tai vastaanottaneiden elektronien määrää. Sen avulla tarkastel-

laan kemiallisissa reaktioissa elektronien siirtymistä. (Lehtinen et al. 2014, 21.). Hapetusaste 

vaikuttaa huomattavasti alkuaineen ominaisuuksiin. Arseenia esiintyy neljällä hapetusasteella: 

-3, 0, +3 ja +5. Näistä myrkyllisin arseeni on hapetusasteella +3. 

Pohjavesissä arseenia esiintyy hapetus-pelkistysolosuhteiden mukaan alueelle ominaisilla hape-

tusasteilla. Hapettavissa oloissa arseenia esiintyy yleensä hapetusasteeltaan viidenarvoisena ar-

senaattina (𝐴𝑠𝑂4
3−) ja pelkistävissä oloissa kolmenarvoisena arseniittina (𝐴𝑠𝑂2

−) (Lehtinen et 

al. 2014, 21.). Nämä kaksi ovatkin arseenin yleisimmät epäorgaaniset esiintymismuodot (Arse-

nic in Drinking Water, WHO 2011, 9.; Juntunen et al. 2004 117.) Epäorgaanisista arseeniyhdis-

teistä toksisempi on kolmenarvoinen arseniitti. Lisäksi arseenilla on useita orgaanisia yhdisteitä. 

(Eviran raskasmetallianalyysit 2015). Vesiliuoksissa arseenin spesiaatio eli esiintymismuotojen 
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jakauma riippuu myös liuoksen pH-arvosta. Luonnonvesissä arseeni esiintyy pääosin epäorgaa-

nisessa muodossa, mutta joissakin voi paikallisesti esiintyä orgaanisia arseeniyhdisteitä (Smed-

ley & Kinniburgh 2002, 520.) Kuvassa 1 esitetään arseenin yhdisteistä arsenaatti ja arseniitti. 

 

 

 

Kuva 1.  Kuva arseenin epäorgaanisten yhdisteiden kemiallisista kaavoista. Kuvassa va-

semmalla arsenaatti, jossa arseeni esiintyy hapetusasteella +V ja oikealla arse-

niitti, jossa arseeni esiintyy hapetusasteella +III. (Eviran raskasmetallianalyysit 

2015) 

 

 

2.2    Arseenin esiintyminen ja ympäristövaikutukset 

 

Arseenin esiintymismuotoon ja myrkyllisyyteen vaikuttavat ympäristön olosuhteet ja siellä ta-

pahtuvat reaktiot, kuten saostuminen ja liukeneminen. Esiintymismuotoon vaikuttavat myös 

muun muassa veden happamuus, maaperän raekoko ja lämpötila. (Hallanaro, Loukola-Ruskee-

niemi, 2014, 15–16.) 

Arseenia esiintyy ympäristössä orgaanisina ja epäorgaanisina yhdisteinä. Epäorgaaniset arsee-

niyhdisteet ovat haitallisempia kuin orgaaniset. Epäorgaaniset muuntuvat orgaanisia yhdisteitä 

enemmän ja poistuvat hitaammin. Arseeni ei ole bioakkumuloituva kuten esimerkiksi toiset ym-

päristömyrkyt, joten arseeni poistuu eliöistä, mikäli altistuksen lähdekin poistuu. (Smedley & 

Kinniburgh 2002; Hallanaro & Loukola-Ruskeeniemi 2014, 15.) Vähäisen biokertyvyyden li-
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säksi epäorgaanisen arseenin haitallisuutta vähentää se, että kehoon päädyttyään arseeniyhdis-

teet muuttuvat aineenvaihdunnan ansiosta vähemmän myrkyllisiksi orgaanisiksi yhdisteiksi. 

(Hallanaro & Loukola-Ruskeeniemi 2014, 16.)  

Suomessa esiintyy arseenia vaihtelevia määriä maaperässä. Ihmisperäiset arseenin päästöläh-

teistä suurimpia ovat metalliteollisuus ja fossiilisia polttoaineita käyttävät voimalaitokset. (Hal-

lanaro & Loukola-Ruskeeniemi, 2014, 26.) Ihmisen toiminta on lisännyt maaperän arseenipitoi-

suuksia ja täten myös arseenin päätymistä kaivoveteen. Kaivostoiminnoista arseenia leviää pö-

lypäästöjen mukana kaivosten lähiympäristöön. Esimerkiksi kaivosten rikastushiekka-alueilta 

arseenia voi kulkeutua vesistöihin. (Luke 2013).  

Koko Suomen kallioperän arseenipitoisuudeksi on määritetty keskimäärin 2,7 mg/kg. Vain 1–2 

% Suomen kallioperästä arseenia on enemmän kuin keskimääräinen arvo. (Hallanaro & Lou-

kola-Ruskeeniemi 2014, 43.) Arseenin pitoisuudet ovat alueellisia eivätkä riipu esimerkiksi jos-

takin tietystä kivilajista. Samankaltaisissa kivissä voi esiintyä sekä suuria että pieniä pitoisuuk-

sia. (Juntunen et al. 2004, s.122). 

Arseenia esiintyy eniten porakaivojen vesissä. Arseenipitoisuus vesissä riippuu kallioperän laa-

dusta ja muiden metallien läsnäolosta. Jos kallioperä sisältää arseenia, saattaa arseenia siirtyä 

veteen. Porakaivoista nostettu vesi on ollut pitkään vuorovaikutuksessa alueen kallioperän 

kanssa. (Hallanaro & Loukola-Ruskeeniemi 2014, 29.) Porakaivovedessä tyypillinen arseenipi-

toisuus on 0,1 mikrogrammaa litrassa. Kunnallisten vesilaitosten jakamassa vesijohtovedessä 

arseenia ei ole havaittu olevan haitallisia määriä ihmiselle. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

2019.) Arseenipitoisten vesien sijainti Suomessa tunnetaan hyvin, minkä ansiosta vesihuolto 

saadaan suunniteltua ja toteutettua niin, että vältetään arseenikriittisiä alueita. (Juntunen et al. 

2004. 112.) 

Ihmiskehon kokonaisarseenipitoisuus on keskimäärin 3–4 mg/kg (Backman et al. 2006). Suu-

rimpia altistumislähteitä ovat vesi ja ruoka (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019). Arseenia 

löytyy melkein kaikista elintarvikkeista, mutta todella vähän. Tällaisilla pitoisuuksilla ei ole 

merkitystä suomalaisten arseeninsaannille. Suomalaisten arseenialtistus on huomattavan vä-

häistä ja alittaa kaikki riskirajat verrattuna moneen muuhun maahan. Suomalainen altistuu noin 

10–20 mg arseenille päivässä. (Hallanaro & Loukola-Ruskeeniemi 2014, 37–39.; Ruokavirasto 
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2020) Ilmasta ja maaperästä tapahtuva altistuminen on myös melko pientä. (Terveyden ja hy-

vinvoinninlaitos 2019, Abernathy et al. 1999). 

 

3   MAANPARANNUSKIPSI 

 

Työssä tutkitaan maanparannuskipsinäytteitä ja koekuoppanäytteitä. Puhdas valkoinen kipsi on 

dihydraattikipsiä. Yara Suomi Oy Siilinjärven toimipaikalla kipsiä syntyy valmistettaessa fos-

forihappoa apatiitista rikkihapon avulla. Kipsiä käytetään muun muassa maanparannusaineena, 

vesiensuojelumenetelmänä ja kasvien käyttöön maaperässä. Kipsi ei nosta maan pH:ta. Kipsi 

liukenee maaperään ja imeytyy siihen parantaen maan rakennetta. Lisäksi kipsi vähentää eroo-

siota, sillä käsitelty maaperä kestää paremmin sateita ja sulavan lumen aiheuttamia vesivirtauk-

sia. Kipsi sitoo liukoista fosforia, joten sitä ei pääse valumaan vesistöihin (Yara 2020a & b).  

Yara Siilinjärven tehtaiden fosforihappotuotannon sivutuotteena syntyvä kipsi muodostaa noin 

50 miljoonan tonnin kipsikasan, mikä on rakennettu ympäristöviranomaisten määräysten mu-

kaan (Yara 2020a).  Kuvassa 2 esitetään kuva Yaran toimipaikan kipsin läjitysalueen kipsi-

kasasta. 

 

Kuva 2.  Kuva Yaran toimipaikan kipsin läjitysalueen kipsikasasta. (Yara Siilinjärvi 

2020) 
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Ensisijaisena kipsin arseenin lähteenä on pyriitti, joka tulee Siilinjärvelle Pyhäsalmelta. Kipsin 

arseenikuormitus tulee fosforihappotehtaan jätevesialtaasta ja apatiittikonsentraatista. Arseeni 

näyttää olevan liukenematon aine eri tehtaiden prosesseissa, ja kulkeutuu lopulta kipsiin. 

Arseeni on arseenikiisuna muodossa FeAsS tai rikkikiisun FeS2 hilassa tullessaan uuniin polt-

toon. Poltossa arseeni hapettuu muotoon As2O5. Uunin lämpötilat vaihtelevat välillä 900–1000 

℃, joten arseenin voi esiintyä siellä joissakin seuraavista kaasumaisessa olomuodossa: As4O6, 

As2O5 tai As2O3. Kun kattilassa lämpötila laskee alle 500 ℃:een, syklonissa ja kuumasäh-

kösuodattimessa oleva kaasumainen As4O6 kondensoituu kiinteäksi As2O5. Tässä vaiheessa, 

jossa lämpötila on matalampi, suurin osa arseenista saadaan erotettua kaasuvirrasta pasuttimessa 

ja kuumasähkösuodattimessa. Arseeni konsentroituu rautaan, kupariin, sinkkiin ja muihin me-

talleihin, mitkä voidaan erottaa syklonissa. (Jaakkonen 2020) 

Pesupäähän arseeni tulee muodoissa As2O3 ja As2O5. Pesupäässä, jossa lämpötila laskee nope-

asti 350 ℃:sta 70 ℃:seen, kaikki arseeni alkaa kondensoitua ja sitoutua rikkihapon epäpuhtauk-

siin. Pesuhappo ohjataan selkeytykseen, jossa haposta saadaan eroteltua epäpuhtaudet, joihin 

arseeni on sitoutuneena. Osa arseenista kulkeutuu vielä pesuhapon mukana, koska selkeytyk-

sessä kaikkea arseenia ei saada eroteltua. Arseenin esiintyessä hapetusasteessa As3+, sen pitäisi 

hapettua pesuhappoon liuenneen rikkidioksidin (SO2:n) vaikutuksesta hapetusasteelle As5+. 

(Jaakkonen 2020) 

Kuvassa 3 esitetään pelkistetty kuva arseenin kulusta Yaran prosessissa. Arseenitaseet perustu-

vat 1995 tehtyyn taselaskelmaan (Kemira Chemicals Oy 1995) pasutto 3 ja rikkihappotehtaan 2 

osalta. 
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Kuva 3.  Arseenin kulkeutumisen prosessikuvaus; mistä arseeni päätyy pasutteeseen ja 

happotehtaalla pesuhappoon ja lopulta kipsiin. (Jaakkonen 2020). Kuvassa käy-

tetty lyhenne KSS tarkoittaa kuumasähkösuodatinta, PT pasuttoa ja MSS mär-

käsähkösuodatinta.  

 

 

4   ARSEENIN ANALYSOINTI ERI ANALYSAATTOREILLA 

 

Yaralla on ollut käytössä kaksi laitteistoa; ICP-OES- ja hydridi-AAS-laitteet. LUTilla tehdään 

analyysit ICP-MS-laitteella. Lisäksi tässä esitetään muita yleisesti käytettyjä menetelmiä koko-

naisarseenin määritykseen.  

Alkuaineiden pitoisuudet testataan standardoiduilla ja yleensä myös akkreditoiduilla menetel-

millä laboratorioissa. Arseenin määritysmenetelmistä ei löydy kovin paljon tietoa internetistä, 

joten sitä ei ole niinkään helppoa määrittää erilaisista näytteistä (Lehtinen et al. 2014, 48.). Usein 

kokonaisarseenin pitoisuuksien määrityksiin käytetään ICP-MS-tekniikkaa (induktiivisesti kyt-

ketty plasmamassaspektrometri) (Lehtinen et al. 2014, 49.). Muita käytettyjä menetelmiä ovat 
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ICP-OES (induktiivisesti kytketty plasma - optinen emissiospektrometria), AAS:n (atomiab-

sorptiospektrometria) eri lajit, XRF-tekniikka (röntgenfluoresenssi), liukoisuustestit ja sähkö-

kemialliset määritykset.  

Atomiabsorptiotekniikka jaetaan eri alaosiin sen mukaan, miten aine laitteessa saatetaan atomi-

muotoon. Esimerkkinä grafiittiuunitekniikassa (GFAAS) näyte hajotetaan kuumentamalla sitä 

pienessä grafiittiputkessa sähkövirran avulla (Jaarinen & Niiranen 2005, 70.) Grafiittiuunitek-

niikan etuna on useita kertaluokkia suurempi herkkyys verrattuna liekkitekniikkaan. (Jaarinen 

& Niiranen 2005, 75.) GFAAS on vähemmän häiriöherkkä kuin ICP ja sillä on pieni näyteku-

lutus. Toinen atomiabsorptiotekniikan laji on hydridi-AAS, jota käsitellään tässä kandidaatin-

työssä myöhemmin. 

Kallioperä-, maaperä- ja kiviainesnäytteistä voidaan määrittää arseenin kokonaismäärä XRF-

tekniikalla. XRF-tekniikassa tutkitaan kiinteitä näytteitä. Etuna XRF-menetelmässä on sen no-

peus, tarkkuus ja riittävä herkkyys. Käytetyt näytteet eivät myöskään vahingoitu, joten niitä voi 

tarvittaessa säilyttää uusia mittauksia varten. XRF-menetelmällä saadut tulokset ovat hyvin ver-

rannollisia muilla menetelmillä saatuihin tuloksiin. ICP-MS-laitteella saadut pitoisuudet ovat 

olleet esimerkiksi lähellä XRF-laitteella mitattuja pitoisuuksia. (Lehtinen et al. 2014, 49.) 

Liukoisuustestit kertovat aineiden liukenemisesta ja kulkeutumisesta veden mukana. Nykyiset 

liukoisuustestit ovat käytössä jätteiden testaamisessa. Niitä voidaan tarkastella esimerkiksi ym-

päristökelpoisuuden arvioinnissa. (Lehtinen et al. 2014, 49.) Sähkökemiallisista määrityksistä 

esimerkiksi potentiometrialla voitaisiin määrittää arseenin eri hapetusmuotoja suoraan ilman 

erinäisiä erotusmenetelmiä.  

Arseenin mittaamiseen luotettavasti maanparannuskipsistä voi käyttää myös kolmoiskvadrupo-

lilaitetta (ICP-MS-MS). ICP-MS-MS-laitteistossa massaspektrometriin on yhdistetty toinen 

massaspektrometri. Jos yhdisteiden rakenteet poikkeavat, massaspektrometrit mittaavat yhdis-

teille erilaiset spektrit ja ne saadaan erotetuksi toisistaan. Massaspektrometrejä voitaisiin liittää 

toisiinsa myös useampia (Jaarinen & Niiranen 2005, 213.). 

Toksikologian kannalta tärkeää on alkuaineen eri spesieksien tunteminen. Tarvittaessa 

arseenispesieksien määrityksessä voidaankin käyttää korkean erotuskyvyn nestekromatografin 

ja induktiivisesti kytketyn plasma – massaspektrometrin yhdistelmää (HPLC-ICP-MS). Tämä 
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tekniikka mahdollistaa arseenin kemiallisten olomuotojen tunnistamisen ja kvantitoinnin 

erillisinä yhdisteinä. (Eviran raskasmetallianalyysit 2015) Tässä kandidaatintyössä kuitenkin 

mitataan kokonaisarseenia näytteessä eikä paneuduta näin tarkasti näytteen sisältämän arseenin 

eri esiintymismuotoihin. 

 

Seuraavissa kappaleissa esitetään tarkemmin tässä kandidaatintyössä käytetyt analyysimenetel-

mät: ICP-OES, hydridi-AAS ja ICP-MS.  

 

 

4.1   ICP-OES 

 

ICP-OES on tehokas, nopea ja yleisesti käytetty analyysitekniikka erilaisten hivenaineiden mää-

rittämiseksi näytteistä (Hosmed Oy 2020b & Bussel et al. 2017, 1.). ICP-OES:lla on matalat 

määritysrajat ja laaja lineaarinen alue. Monet alkuaineet ja näytetyypit soveltuvat tällä menetel-

mällä analysoitavaksi. ICP-OES:lla on kuitenkin korkeammat toteamisrajat verrattuna esimer-

kiksi GFAAS- ja ICP-MS-tekniikoihin. 

ICP-OES– laite määrittää näytteen emissiospektrin ja tunnistaa sen sisältämät aineet vertaamalla 

jo olemassa oleviin aallonpituuksiin. Pienilläkin pitoisuuksilla ICP-OES pystyy herkästi analy-

soimaan oikeat alkuaineet näytteestä. ICP-OES-tekniikassa tuhansia lämpötila-asteita oleva 

plasma virittää atomit ja ionit. Viritystilan purkautuessa atomit ja ionit emittoivat tietylle alku-

aineelle spesifistä elektromagneettista säteilyä. Tällä tavalla näytteen sisältämät alkuaineet ja 

niiden pitoisuudet saadaan selville säteilystä. Laite mittaa samasta näytteestä sekä aksiaalisesti 

että radiaalisesti. Näytteen sisältämät alkuaineet tunnistetaan emittoituvien spektriviivojen aal-

lonpituuksista ja näytteen alkuainepitoisuudet spektriviivojen intensiteettien perusteella. (Jaari-

nen & Niiranen 2005, 83–89.) Kuvassa 4 esitetään Yaran ICP-OES-laitteisto (ARREL ASH  

DIVISION iCAP 6500 Duo PLASMA -spektrometri). 
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Kuva 4.  Yaran laboratorion ICP-OES-laitteisto (ARREL ASH  

DIVISION iCAP 6500 Duo PLASMA -spektrometri). 

 

 

4.2  HYDRIDI-AAS 

 

Atomiabsorptiospektrometria on kaikkein käytetyin atomispektrometriatekniikka alkuainemää-

rityksissä. AAS on herkkä ja selektiivinen tekniikka, joka voidaan jakaa eri ryhmiin aineen ato-

mimuotoon saattamistavan mukaan (Jaarinen & Niiranen 2005, 69–70.) Lisäksi syntyvän jätteen 

määrä on pieni, sillä laite tarvitsee vain vähän näytettä ja reagensseja analyyseihin (FIAlab 

2020). 

Atomiabsorption hydriditekniikassa alkuaineesta muodostetaan haihtuvia hydridejä. Nämä 

huuhdotaan kaasuvirran avulla reaktioseoksesta. Hydrititekniikassa käytettävä natriumboori-

tetrahydridi NaBH4 reagoi tiettyjen alkuaineiden kanssa muodostaen näitä hydridejä. Tutkit-

tava alkuaine on atomisoitava ennen mittauksia atomiabsorptiolla. Atomisointi voidaan tehdä 

esimerkiksi kuumentamalla. (Jaarinen & Niiranen 2005, 80.) Hydriditekniikalla voidaan mää-

rittää tutkittavan arseenin lisäksi esimerkiksi seleeniä, telluuria ja lyijyä.  
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Reagenssit ja tutkittava näyte sekoitetaan kaasuvirtaan, missä tutkittava kemiallinen reaktio ta-

pahtuu. Jotta tuntemattoman näytteen pitoisuudet saadaan laskettua, on muodostettava ensin ka-

librointisuora käyttämällä tunnettuja pitoisuuksia. Vertailemalla näiden vaste- ja absorbanssiar-

voja tuntemattoman näytteen vastaavuuksiin, voidaan laskea tuntemattoman näytteen sisältä-

mien alkuaineiden pitoisuudet. (FIAlab 2020). Herkkyyden parantamiseksi hydridimittauksia 

varten tutkittavan näytteen arseeni on pelkistettävä hapetusasteelle +3 kaliumjodidilla ja askor-

biinihapolla. Kuvassa 5 esitetään Yaran hydridi-AAS-laitteisto (AAS 800 Perkin Elmer AAana-

lyst  800 / AAS FIAS Perkin Elmer FIAS 100). 

 

 

Kuva 5.  Yaran laboratorion hydridi-AAS-laitteisto (AAS 800 Perkin Elmer AAanalyst  

800 / AAS FIAS Perkin Elmer FIAS 100). 
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4.3  ICP-MS 

 

ICP-MS-tekniikalla voidaan mitata nopeasti useita alkuaineita yhtäaikaisesti. ICP-MS on ana-

lyysitehokas ja sillä on laaja lineaarinen alue. ICP-MS-laitteen mittausherkkyys on korkea, 

minkä ansiosta hyvinkin matalia pitoisuuksia voidaan määrittää tarkasti. (Jaarinen & Niiranen 

2005, 204. & Hosmed 2020a) ICP-MS on herkin yleisesti käytetyistä tekniikoista. 

ICP-MS-tekniikassa yhdistyy erittäin kuuma plasma ja massaspektrometri: induktiivisesti kyt-

ketty plasma on massaspektrometrin ionilähde (Jaarinen & Niiranen 2005, 204.). ICP-MS-tek-

niikassa kuuma plasma ionisoi näytteen sisältämät eri yhdisteet, ja syntyneet ionit ohjataan mas-

saspektrometrin sisään massa-analysaattorille, jossa tapahtuu ionien erottelu. Täältä ionit ohja-

taan detektorille, josta sähkösignaali ohjataan tietokoneelle. Ionien energia saadaan muutettua 

sähköiseksi energiaksi. (Jaarinen & Niiranen 2005, 204.; Hosmed Oy 2020a) Kuvassa 6 esite-

tään LUTin ICP-MS-laitteisto (Agilent Technologies G8403A 7900). 

 

 

Kuva 6.  LUTin ICP-MS-laitteisto (Agilent Technologies G8403A 7900).  
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KOKEELLINEN OSA 

 

Kokeellisessa osassa esitetään tutkittavat kipsinäytteet, kerrotaan, miten esikäsittelyt suoritettiin 

näytteille ja millaisia tuloksia eri laitteistoilla saatiin. Tarkastellaan myös poikkeavatko eri ana-

lyysimenetelmillä saadut tulokset toisistaan. Lisäksi tutkitaan mahdollisia virhe- ja häiriöläh-

teitä ICP:llä. 

 

5   KIPSINÄYTTEET 
 

Puhdas valkoinen kipsi on dihydraattikipsiä. Yara Maanparannuskipsi sisältää ravinnepitoisuu-

deltaan kalsiumia, fosforia ja rikkiä. Yara lupaa puhtaustakuussaan, että heidän maanparannus-

aineensa sisältävät raskasmetalleja enintään takuun salliman ylärajan verran. Arseenia nämä si-

sältävät enintään 20 mg/kg ka. (Toimela 2019, 2.) 

Arseenin määritystä varten kaikki näytteet on kuivattu 45 °C:ssa. Tässä kandidaatintyössä tut-

kitaan maanparannuskipsinäytteitä ja kahdelta alueelta otettuja koekuoppanäytteitä. Alueelta 1 

otetut koekuoppanäytteet ovat koekuoppanäytteet 1 ja 3 ja alueelta 2 otetut koekuoppanäytteet 

ovat koekuoppanäytteet 5, 7 ja 9. Tutkittavien näytteiden nimet, niiden lyhenteet ja tehtyjen 

rinnakkaisnäytteiden lyhenteet esitetään taulukossa I. Rinnakkaisnäytteiden avulla tutkittiin kip-

sinäytteiden arseenipitoisuuksien satunnaisvaihtelua. Näin mittausten keskiarvo saatiin lähesty-

mään mahdollisimman oikeaa arvoa. 
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Taulukko I.  Tutkittavien näytteiden nimet, niiden lyhenteet ja tehdyt rinnakkaisnäytteet.  

Koekuoppanäytteet on otettu kahdelta eri alueelta, alueelta 1 ja alueelta 2. Koe-

kuoppanäytteet 1 ja 3 on otettu alueelta 1 ja koekuoppanäytteet 5, 7 ja 9 on 

otettu alueelta 2.  

Näytteen nimi Lyhenne Rinnakkaisnäytteet 

Maanparannuskipsi 29.08.2018 Maanparannuskipsi 1, K1 K1_1, K1_2 ja K1_3 

Maanparannuskipsi 09.10.2019 Maanparannuskipsi 2, K2 K2_1, K2_2 ja K2_3 

Koekuoppanäyte 1 KK1 KK1_1 ja KK1_2 

Koekuoppanäyte 3 KK3 KK3_1 ja KK3_2 

Koekuoppanäyte 5 KK5 KK5_1 ja KK5_2 

Koekuoppanäyte 7 KK7 KK7_1 ja KK7_2 

Koekuoppanäyte 9 KK9 KK9_1 ja KK9_2 

 

Kuvassa 7 esitetään maanparannuskipsin 2 näytteenottopaikka kipsikasalta havainnollistamaan, 

mistä maanparannuskipsinäyte on otettu.  

 

Kuva 7.  Maanparannuskipsin 2 näytteenottopaikka havainnollistamaan, mistä näyte on 

otettu.  
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Kuvassa 8 esitetään alueet, joista koekuoppanäytteitä on otettu. Alueella 1 sijaitsevat koekuop-

panäytteiden 1, 2, 3 ja 4 näytteenottopaikat (KK1, KK2, KK3, KK4). Alueella 2 sijaitsevat koe-

kuoppanäytteiden 5, 6, 7, 8 ja 9 näytteenottopaikat (KK5, KK6, KK7, KK8 ja KK9). Tässä 

kandidaatintyössä tutkitaan koekuoppanäytteitä molemmilta alueilta. Alueelta 1 tutkittavat koe-

kuoppanäytteet ovat KK1 ja KK3 sekä alueelta 2 KK5, KK7 ja KK9. 

 

 

Kuva 8.  Koekuoppanäytteiden näytteenottopaikat havainnollistamaan, minkälaisesta 

ympäristöstä näytteet on otettu. Alueella 1 sijaitsee koekuoppanäytteet 1, 2, 3 ja 

4 (KK1, KK2, KK3 ja KK4). Alueella 2 sijaitsee koekuoppanäytteet 5, 6, 7, 8, 

9 ja 10 (KK5, KK6, KK7, KK8, KK9 ja KK10). Tässä kandidaatintyössä tutki-

taan näytteitä molemmilta alueilta. 
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Kuvissa 9 ja 10 esitetään näytteenottopaikat koekuopista. Kuvassa 9 esitetään alueen 1 kuoppa 

1, jossa kipsi on hyvin tiivistä eikä selviä kerroksia ole havaittavissa. Kuvassa 10 esitetään alu-

een 1 kuoppa 3, jonka kipsi on selvästi irtonaisempaa kuin kuopassa 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kuva 9.  Kuva koekuoppanäytteen 

näytteenottokuopasta 1. 

Kipsi on kuopassa 1 hy-

vin tiivistä ja siinä ei ole 

selviä kerroksia havaitta-

vissa. 

Kuva 10.   Kuva koekuoppanäytteen 

näytteenottokuopasta 3. 

Kuopassa 3 kipsi on sel-

västi irtonaisempaa kuin 

kuopassa 1. 
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6   ESIKÄSITTELYT  

 

Maanparannuskipsinäytteet esikäsiteltiin kahdella eri tavalla: liuottamalla näyte suolahappoon 

ja useamman hapon yhdistelmänä tunnettuna jalometalleja liuottavaan kuningasveteen. Koe-

kuoppanäytteet esikäsiteltiin standardin mukaisesti liuottamalla näytteet kuningasveteen.  

Suolahappoon liuotus tehtiin Yaran laboratorion ohjeiden mukaan (Arseenin määritys hydridi-

menetelmällä ICP:llä 2019). Happona käytettiin 6 N suolahappoa. Ohjeet esikäsittelyyn suola-

hapolla on esitetty kappaleessa 7.2 Suolahappoon liuotus sekä liitteessä V.  

Esikäsittely kuningasvedellä on standardin SFS-EN 16964:2018 mukainen ohje näytteen esikä-

sittelyyn. Standardit ovat yhteiseksi esitettyjä ja hyväksyttyjä toimintatapoja (SFS 2020). SFS-

EN 16964:2018 määrittää menetelmän mikroravinteiden erottamiseen lannoitteista käyttämällä 

kuningasvettä. Kuningasvesi sisältää väkevää suolahappoa ja väkevää typpihappoa suhteessa 

3:1. Tehokkaan liuotuskykynsä ansiosta kuningasvesi liuottaa lähes kaikkia metalleja, joten 

tästä syystä myös tutkittava puolimetalli arseeni liukenee hyvin kuningasveteen. Ohjeet esikä-

sittelyyn kuningasvedellä on esitetty kappaleessa 7.1 Kuningasveteen liuotus sekä liitteissä VI-

X. 

Kipsinäytettä punnittiin tarvittava määrä mittapulloon, joka liuotettiin happokeitolla. Kiinteät 

jauhemaiset kipsinäytteet vaativat arseeniyhdisteiden saattamisen liuosmaiseen muotoon, jotta 

näytteiden sisältämää arseenia voitiin tutkia työssä käytettävillä AAS- ja ICP-analyysimenetel-

millä. Näytteille tarvittiin useampi eri käsittelyvaihe; happokeitto, suodatus ja laimennus. Liu-

osten valmistuksessa käytettiin automaattipipettejä sekä ionivaihdettua vettä. Kaikissa suoda-

tuksissa käytettiin VWR European (303, 516–0297, 5–13 µm) - suodatinpapereita. 

ICP-MS-tekniikalle analyysit tehtiin molemmilla esikäsittelymenetelmillä maanparannuskip-

sille 1 ja 2. Koekuoppanäytteet esikäsiteltiin kuningasvedellä. Taulukossa II esitetään näytteille 

suoritetut esikäsittelymenetelmät: liuotus suolahappoon tai kuningasveteen. 
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Taulukko II.    Tutkittavat näytteet ja niille suoritetut esikäsittelymenetelmät.  

Näyte  Esikäsittelymenetelmä 

K1 Suolahappo ja kuningasvesi 

K2 Suolahappo ja kuningasvesi 

KK1 Kuningasvesi 

KK3 Kuningasvesi 

KK5 Kuningasvesi 

KK7 Kuningasvesi 

KK9 Kuningasvesi 

 

6.1  Kuningasveteen liuotus 

 

Kuningasvesi-liuotus on standardin SFS-EN 16964:2018 mukainen menetelmä. Kuningasvesi 

on väkevän suolahapon (HCl) ja väkevän typpihapon (HNO3) seos, jossa on kolme osaa suola-

happoa ja yksi osa typpihappoa (3:1). 

Standardin SFS-EN 16964:2018 mukaisesti näytettä punnittiin 4 g 200 ml:n mittapulloon, johon 

lisättiin 28 ml väkevää suolahappoa ja 9,4 ml väkevää typpihappoa. Liuosta seisotettiin yön yli. 

Seuraavana päivänä näytettä keitettiin varovasti sähkölevyllä 4 minuuttia, jolloin näyte puurou-

tui. Kun seos oli jäähtynyt, mittapullo täytettiin merkkiin ja suodatettiin. Ohjeet on esitetty liit-

teissä VI-X. 

 

6.2 Suolahappoon liuotus 

 

Ohjeen (Yaran analyysiohje ”Arseenin määritys hydridimenetelmällä ICP:llä 2019, 3.) mukaan 

tutkittavaa näytettä punnittiin 1,5 g 250 ml:n mittapulloon ja lisättiin 15 ml 6 N suolahappoa. 

Analyysiohjetta muokattiin Yaran antamien ohjeiden mukaisesti niin, että näytemääräksi tuli 3 

g ja 6 N suolahapon määrä kaksinkertaistettiin. Seosta keitettiin levyllä varovasti viisi minuuttia 
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ja annettiin jäähtyä huoneenlämpöiseksi. Mittapullo täytettiin näytteen jäähdyttyä merkkiin asti 

ionivaihdetulla vedellä, näyte sekoitettiin ja suodatettiin.  

Hydridi-AAS-laitteelle esikäsittelyt tehtiin Yaralla. Näytettä punnittiin 1–2 g 250 ml pulloon, 

johon lisättiin 50 ml happoseosta ja seosta keitettiin levyllä 20 minuuttia. Keittoon lisättiin 

keitinkiviä. Seos jäähdytettiin huoneenlämpöiseksi, sekoitettiin, suodatettiin ja tehtiin tarvit-

tava laimennos. Laitteen hydridimittauksia varten arseeni on pelkistettävä kaliumjodidilla ja 

askorbiinihapolla. Liitteessä IV esitetään tarkemmin hydridi-AAS-laitteelle tehdyt esikäsitte-

lyt.  

 

 

7   MITTAUSTEN SUORITUS 

 

ICP-MS-laitteella ajettiin nollanäytteitä, joissa oli pelkkää happoseosta ilman analysoitavaa kip-

sinäytettä. Nollanäytteet tehtiin taustan määrittämiseksi. Haluttiin selvittää, että käytetyistä as-

tioista ja kemikaaleista ei tule arseenia mitattaviin näytteisiin. Kummallakin esikäsittelymene-

telmällä tehtiin kaksi nollanäytettä.  

Ennen varsinaisia tutkittavia näytteitä ICP-MS:llä ajettiin kaksi ulkoista valvontanäytettä, joi-

den arseenipitoisuudet tiedettiin tarkasti. Ensimmäisenä valvontaliuoksena käytettiin Yaran oh-

jeistusten mukaisesti VWR:n BDH Chemicals 455042K, jossa on 100 mg/l arseenia. Toinen oli 

valvontanäyte Merck 1.19773.0500, jossa on 100 mg/l arseenia. LUTilla ICP-MS:lla käytetyt 

kalibrointiliuokset olivat 1, 5, 10, 25, 50 ja 100 µg/l. Lisäksi sisäisenä valvontanäytteenä käy-

tettiin QC40 µg/l -näytettä. Laitteen ja mittausmenetelmän todettiin toimivan, koska ulkoisten 

valvontanäytteiden tulokset olivat lähellä annettua pitoisuutta.  

Haluttiin varmistaa, että matriisi ei aiheuta virhettä mittaustuloksiin, joten ICP:llä ajettiin stan-

dardin lisäysmenetelmän mukaisesti tehtyjä näytteitä. Standardinlisäysmenetelmän näytteet 

ajettiin ensimmäisten näytteiden kanssa menetelmällä 1. Standardin lisäysmenetelmän eli niin 
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sanotun spiikkauksen tarkoituksena oli selvittää matriisin vaikutusta mittaussignaaliin sekä ha-

vaita, onko mittauksissa häiritseviä tekijöitä tai virheitä. Lisäksi tämä oli tärkeää, kun näytetaus-

tasta tutkittiin pieniä pitoisuuksia. (Jaarinen & Niiranen 2005, 23.) Nolla- ja spike-näytteet oli-

vat osa laadunvalvontaa: Näin varmistettiin muun muassa mittapullojen, pipettien ja muiden 

näytteenotossa käytettävien välineiden ja kemikaalien puhtaus. 

Standardinlisäys tehtiin kahdelle eri näytteelle. Maanparannuskipsinäytteen rinnakkaisista va-

littiin satunnaisesti kummastakin yksi näyte, joita tutkittiin. Näytteisiin lisättiin tunnettu määrä 

standardia. Taulukossa III esitetään lisätyt standardimäärät mikrolitroina. Nollaliuosta käytettiin 

ensimmäisenä mittauspisteenä. Mittaustuloksista tehtiin kuvaajat ja niistä piirrettiin sovitussuo-

rat, mitkä esitetään kappaleessa 9 Tulokset ja niiden tarkastelu.  

 

Taulukko III.  Näytteisiin lisätyt standardimäärät mikrolitroina.  

Näyte Lisätty standardimäärä, µl 

1 0 

2 25 

3 50 

4 75 

 

ICP-MS-laitteella ajettiin näytteitä kolmella eri menetelmällä. Menetelmää eri ajo-ohjelmaa 

muutettiin ja parannettiin, koska kipsimatriisissa voi olla mittaustuloksia väärentäviä tekijöitä. 

Näin varmistettiin tulosten oikeellisuus. Taulukossa IV esitetään ICP-MS-laitteella käytetyt mit-

tausmenetelmät ja mitä ne sisälsivät. Menetelmällä 1 saatiin ensimmäiset tulokset. Menetelmä 

2 on menetelmästä 1 tehty paranneltu versio. Menetelmällä 3 saatiin poistettua kaikki häiriöitä 

aiheuttavat tekijät.  
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Taulukko IV.  ICP-MS-laitteella käytetyt mittausmenetelmät, mitä menetelmät sisälsi-

vät ja menetelmän muokkaus.  

Menetelmä Menetelmän sisältö 

Menetelmä 1 Ensimmäiset tulokset 

Menetelmä 2 Menetelmästä 1 paranneltu versio 

Menetelmä 3 Kaikki häiriöitä aiheuttavat tekijät 

poistettu 

 

Menetelmistä kerrotaan tarkemmin kappaleessa 9.3 ICP-MS-tulokset. ICP-OES- ja hydridi-

AAS-mittaukset on suoritettu Yaralla. 

 

 

8   TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU 

 

Käytetyt analyysimenetelmät olivat ICP-OES eri aallonpituuksilla, hydridi-AAS ja ICP-MS. 

ICP-OES- ja hydridi-AAS-tulokset saatiin Yaralta. Ensin esitetään ICP-OES ja hydridi-AAS-

tulokset, sitten ICP-MS-tulokset. Eri menetelmien tuloksia verrataan toisiinsa, tutkitaan niiden 

samankaltaisuuksia sekä eroavaisuuksia. 

Maanparannuskipsistä 1 on tulokset kaikilta mainituilta laitteilta. Maanparannuskipsistä 2 ja 

koekuoppanäytteistä on ICP-OES- ja ICP-MS-tuloksia.  
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8.1   ICP-OES-tulokset 
 

8.1.1  Maanparannuskipsinäytteet 

 

Maanparannuskipsistä 1 on saatu toisistaan poikkeavia tuloksia eri aallonpituuksilla ja esikäsit-

telymenetelmillä ICP-OES-laitteella. Aallonpituudella 189,042 nm on useita tuloksia kummal-

lekkin maanparannuskipsinäytteelle ja aallonpituudella 193,759 nm ja 197,262 nm on tuloksia 

maanparannuskipsinäytteelle 1. Kuvassa 11 esitetään saadut mittaustulokset.  

 

 

Kuva 11.  ICP-OES-laitteella saadut mittaustulokset maanparannuskipsinäytteille K1 ja 

K2. Sinisellä merkityt tulokset ovat näytteestä K1 ja vaaleanpunaisella merkityt 

ovat näytteestä K2. Mittaukset on tehty eri mittauskerroilla. Kuvan vaaka-akse-

lilla esitetään mittausaallonpituus sekä käytetty esikäsittelymenetelmä. Kuvan 

pystyakselilla esitetään saatu arseenin pitoisuus.  

 

Maanparannuskipsinäytteille saatiin aallonpituudella 189,042 nm useita tuloksia, jotka vaihte-

levat välillä 7,3–9,9 mg/kg. Esikäsittelemällä kuningasvedellä saatiin tulokseksi 8,9 mg/kg ja 
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7,3 mg/kg. Samalla aallonpituudella esikäsittelemällä suolahapolla saatiin tulokseksi 8,4 mg/kg. 

Aallonpituudella 189,042 nm maanparannuskipsille 1 saatiin tulokseksi myös 8,8 mg/kg ja 

maanparannuskipsille 2 9,9 mg/kg arseenia. Nämä viimeisimmät korkeimmat tulokset mitattiin 

toisessa laboratoriossa käyttäen esikäsittelymenetelmänä kuningasvesiliuotusta. 

 

Maanparannuskipsistä 1 on saatu myös pienempiä tuloksia: aallonpituudet 193,759 nm ja 

197,262 nm antavat näytteelle matalampia tuloksia. Aallonpituudella 193,759 nm tulokseksi 

saatiin -0,12 mg/kg ja aallonpituudella 197,262 nm tulokseksi saatiin 1,3 mg/kg. Nämä näytteet 

esikäsiteltiin suolahapolla. Aallonpituudella 193,759 nm arseenin pitoisuus on hyvin matala ver-

rattuna muiden aallonpituuksien antamiin tuloksiin. Tämä saattaa johtua esimerkiksi liian lyhy-

estä integrointiajasta. Lisäksi näytteiden esikäsittely suolahapolla antaa pienempiä tuloksia kuin 

esikäsittely kuningasvedellä. Tässä vaiheessa voidaan todeta, että näytteen eri esikäsittelyme-

netelmät ja käytettävät mittausaallonpituudet antavat erilaisia tuloksia.   

 

 

8.1.2  Koekuoppanäytteet 

 

ICP-OES-laitteistolla saatiin alueen 1 ja alueen 2 koekuoppanäytteille toisistaan poikkeavia tu-

loksia. Mittaustulokset vaihtelevat: matalimmat tulokset ovat 1 mg/kg ja korkeimmat 30 mg/kg. 

Matalammat tulokset on esikäsitelty 6 N suolahappoliuotuksella ja suuremmat tulokset kunin-

gasvesiliuotuksella. Kuvassa 12 esitetään koekuoppanäytteiden tulokset ICP-OES-laitteella. 
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Kuva 12.  Alueen 1 ja 2 koekuoppanäytteiden tuloksia ICP-OES-laitteella. Koekuop-

panäytteet 1 ja 3 on alueelta 1 ja koekuoppanäytteet 5, 7, ja 9 on alueelta 2. Ku-

vassa esitetään näytteiden nimet, käytetty mittausaallonpituus, esikäsittelymene-

telmä ja saadut pitoisuudet.  

Alueen 1 koekuoppanäytteelle 1 on saatu tulokseksi 3,0 mg/kg ja 30,0 mg/kg arseenia. Alueen 

1 koekuoppanäytteelle 3 on saatu tulokseksi 1,0 mg/kg ja 23,0 mg/kg arseenia. Alueen 2 koe-

kuoppanäytteelle 5 on saatu tulokseksi 1,0 mg/kg ja 7,0 mg/kg, koekuoppanäytteelle 7 1,0 

mg/kg ja 8,0 mg/kg sekä koekuoppanäytteelle 9 1,0 mg/kg ja 8,0 mg/kg arseenia.  

Tuloksista huomattiin, että alueen 1 koekuoppanäytteen 1 arseenipitoisuus on hieman korke-

ampi verrattuna alueen 2 koekuoppanäytteisiin. Alueen 1 sekä koekuoppanäytteessä 1 että koe-

kuoppanäytteessä 3 oli silmämääräisesti mukana joitakin pieniä punertavia ja tummia läikkiä. 

Näytteen puhtaus voi vaikuttaa mittaustuloksiin.  

Matalat ja korkeat tulokset on mitattu eri aallonpituuksilla eri laboratorioissa. Matalat tulokset 

on laskettu mittausaallonpituuksien 193,459 nm ja 197,262 nm keskiarvona. Korkeammat tu-

lokset on mitattu aallonpituudella 189,042 nm. Lisäksi näytteet on esikäsitelty eri menetelmillä: 

matalammat tulokset on esikäsitelty suolahapolla ja korkeammat tulokset kuningasvedellä. ICP-

OES-tuloksia on esitetty liitteissä I-III. 
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8.2  HYDRIDI-AAS-tulokset 
 

Hydridi-AAS-laitteella on useita mittaustuloksia vain maanparannuskipsistä 1. Huomiot näyt-

teen esikäsittelyssä on esitetty liitteessä IV. Maanparannuskipsistä 2 ei ole mittaustuloksia tällä 

laitteella. Hydridi-AAS-laitteistolla saatiin paljon pienempiä tulostasoja verrattuna muiden ana-

lyysimenetelmien tuloksiin. Näytteen arseenin pitoisuudeksi saatiin 0,17–0,19 mg/kg eri esikä-

sittelymenetelmillä tällä laitteella. Kuvassa 13 esitetään saatuja tuloksia. Hydridi-AAS-laitteella 

tehtyihin analyysituloksiin ei perehdytä tulosten vertailua enempää tässä kandidaatintyössä.  

 

Kuva 13.  Hydridi-AAS-laitteella saatuja tuloksia maanparannuskipsinäytteelle K1. Huo-

miot näytteiden esikäsittelyssä on esitetty liitteessä IV. 
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8.3 ICP-MS-tulokset 

 

8.3.1  Menetelmän kehitys 

 

Mittauksia tehtiin ICP-MS-tekniikalla kolmella eri menetelmällä. Menetelmällä 1 saatiin ICP-

MS:ltä ensimmäiset tulokset, missä käytettiin heliumia reaktiokaasuna. Menetelmällä 1 saatiin 

samoja tuloksia kuin ICP-OES aallonpituudella 189,042 nm.  

Seuraavaksi käytettiin menetelmää 2, joka oli lähes identtinen kuin menetelmä 1. Menetelmään 

2 lisättiin reaktiokaasu heliumin määrää. Tällä pyrittiin varmistamaan, ettei matriisi vaikuta mit-

taustuloksiin. 

Menetelmällä 2 tehtiin CaCl2-kokeilu, koska tuli esiin mahdollinen näiden alkuaineiden aiheut-

tama häiriö mittaustuloksissa. Kalsiumpitoisuus on samaa luokkaa kipsinäytteiden kanssa. 

Näytteessä käytettiin kloridimuotoa, koska tiedettiin erityisesti CaCl2:n aiheuttavan häiriöitä 

analyysissä. Tehtiin näyte, joka sisälsi vain kalsiumkloridia sekä näyte, joka sisälsi samaa en-

simmäisessä näytteessä käytettyä kalsiumkloridia ja tunnettu määrän arseenia, 2 µg/kg.   

CaCl2- näyte ei sisältänyt itsessään lainkaan arseenia. Lisätty arseenimäärä näkyi täsmälleen 

sinä arvona, kuin sitä näytteeseen oli lisätty. Tämän perusteella pääteltiin, että helium reak-

tiokaasuna pystyy täysin poistamaan CaCl2-häiriön arseenianalyysissa. Taulukossa V esitetään 

saadut tulokset. 

Taulukko V.  ICP-MS-tulokset: epäily CaCl2-häiriöstä. Tulos pelkästä kalsiumkloridi-

näytteestä ja kalsiumkloridinäytteestä, johon on lisätty 2 µg/kg arseenia.  

Näyte Arseeni, µg/kg 

CaCl2 0,0 

CaCl2 + lisätty As 2 µg/kg 2,0 

 

Seuraavaksi haluttiin varmistaa, että näyte ei sisällä muita mittaustuloksiin häiriöitä aiheuttavia 

aineita. Kipsinäytteen koostumus päätettiin selvittää mahdollisimman tarkasti, joten näytteestä 
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tehtiin semikvantitatiivinen analyysi (screening-analyysi). Analyysitulosten perusteella näyttei-

den huomattiin sisältävän harvinaisia maametalleja (engl. REE, Rare Earth Elements). Mene-

telmässä 3 harvinaisten maametallien vaikutus analyysituloksiin poistettiin. Näytteistä arvioitiin 

metallien pitoisuudet ja nähtiin niiden sisältävän huomattavia määriä neodyymia (Nd) ja sa-

mariumia (Sm), mitkä häiritsevät isoissa pitoisuuksissa arseenin analysointia ICP-MS:lla. 

Harvinaisten maametallien vaikutus korjattiin tuloksista korjausyhtälöillä. Korjausyhtälöitä 

käytetään erilaisten spektrin aiheuttamien häiriöiden kompensoimiseksi. Häiriöitä aiheuttavien 

alkuaineiden massa/varaussuhde tai signaali vähennetään mittaustuloksista. (Chapnick et al. 

2010, 45.) Harvinaisia maametalleja näyttäisi löytyvän näytteistä useita µg/kg. Kun häiriöiden 

vaikutus saatiin poistettua mittaustuloksista, huomattiin, että menetelmän 3 tulokset erosivat 

paljon menetelmien 1 ja 2 tuloksista. Lopulta todettiin menetelmän 3 tulosten olevan yhteneviä 

ICP-OES:lla ja hydridi-AAS:lla saatujen tulosten kanssa. Taulukossa VI esitetään mittausme-

netelmät, mitä ne sisälsivät ja miten niitä muokattiin.  

 

Taulukko VI.  ICP-MS-laitteella käytetyt mittausmenetelmät, mitä menetelmät sisälsi-

vät ja mitä menetelmistä muokattiin.  

Menetelmä Menetelmä sisälsi Menetelmän muokkaus 

Menetelmä 1 Reaktiokaasuna helium / 

Menetelmä 2 CaCl2-kokeilu,  

matriisi ei vaikuta mittaustuloksiin 

Reaktiokaasu heliumin määrän 

lisäys 

Menetelmä 3 Harvinaiset maametallit,  

reaktiokaasu heliumin määrää  

lisätty 

Harvinaisten maametallien  

pitoisuuksien huomioiminen 

korjausyhtälöillä 
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8.3.2  Maanparannuskipsinäytteet 

 

Spike-näytteet mitattiin menetelmällä 1. Spike-näytteistä saaduista tuloksista tehtiin sovitussuo-

rat. Mittausten oletettiin onnistuneen, kun pisteet osuivat hyvin suoralle. Kuvista huomattiin 

myös, että selitysaste R2 on molemmissa hyvin lähellä arvoa 1. Kuvassa 14 esitetään maanpa-

rannuskipsistä 1 saatu spike-kuvaaja ja kuvassa 15 esitetään maanparannuskipsistä 2 saatu 

spike-kuvaaja. Maanparannuskipsille 1 saatiin menetelmällä arvoksi 8,8 mg/kg arseenia ja 

maanparannuskipsille 2 saatiin 8,9 mg/kg arseenia.  
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Kuva 14.  Kalibrointisuora. Maanparannuskipsistä 1 tehdyt spike-näytteet.  

 

 

Kuva 15.  Kalibrointisuora. Maanparannuskipsistä 2 tehdyt spike-näytteet. 
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Menetelmällä 1 saatujen tulosten näytteet esikäsiteltiin sekä suolahapolla että kuningasvedellä 

ja menetelmällä 2 ja 3 saatujen tulosten näytteet esikäsiteltiin kuningasvedellä. Kummastakin 

näytteestä tehtiin kolme rinnakkaisnäytettä menetelmässä 1. Muissa menetelmissä ei tehty enää 

rinnakkaisnäytteitä. Menetelmillä 1, 2 ja 3 saadut tulokset esitetään kuvassa 16. 

 

 

 

Kuva 16.  ICP-MS-tuloksia. Menetelmän 1 näytteet esikäsiteltiin suolahapolla ja menetel-

män 2 sekä 3 näytteet esikäsiteltiin kuningasvedellä. Kummastakin näytteestä 

tehtiin kolme rinnakkaisnäytettä menetelmissä 1 ja 2.  

 

Menetelmällä 1 suolahappoon liuotetuille näytteille saatiin tulokseksi näytteelle K1 keskiar-

voksi 7,8 mg/kg arseenia ja näytteelle K2 keskiarvoksi 8,6 mg/kg arseenia. Kuningasvedellä 

esikäsittelyille näytteille saatiin tulokseksi näytteelle K1 keskiarvoksi 9,9 mg/kg arseenia ja 

näytteelle K2 keskiarvoksi 10,5 mg/kg arseenia. Menetelmä 2 antoi matalampia tulostasoja me-

netelmään 1 verrattuna, mutta menetelmällä 3 saadut tulokset olivat muita menetelmiä vieläkin 

alhaisempia.  
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Menetelmällä 1 maanparannuskipsinäytteen 1 suolahappoliuotuksella tehdyille näytteille saatiin 

tulokseksi 7,6 mg/kg, 7,9 mg/kg ja 8,0 mg/kg arseenia. Maanparannuskipsinäytteen 2 suolahap-

poliuotuksella tehdyille näytteille saatiin tulokseksi 8,4 mg/kg, 8,0 mg/kg ja 9,4 mg/kg.  

Menetelmällä 1 maanparannuskipsinäytteen 1 kuningasvesiliuotuksella tehdyille näytteille saa-

tiin tulokseksi 9,6 mg/kg, 9,5 mg/kg ja 10,6 mg/kg arseenia. Maanparannuskipsinäytteen 2 ku-

ningasvesiliuotuksella tehdyille näytteille saatiin tulokseksi 11,0 mg/kg, 10,1 mg/kg ja 10,4 

mg/kg arseenia. 

Tuloksista nähdään, että menetelmällä 1 kuningasvedellä esikäsitellyt näytteet antavat hieman 

suurempia tuloksia kuin suolahapolla esikäsitellyt. Tämä voi kertoa esimerkiksi kuningasveden 

paremmista liuotusominaisuuksista kyseiselle kipsimatriisille. Näiden tulosten perusteella to-

dettiin, että kipsi sisältää arseenia noin 7,6–11,0 mg/kg. Tulokset ovat samoissa rajoissa ICP-

OES-laitteella mitattujen tulosten kanssa aallonpituudella 189,042 nm, mutta suurempia kuin 

toisilla aallonpituuksilla mitatut ICP-OES-laitteen ja hydridi-AAS-laitteen tulokset. 

Menetelmällä 2 mitattiin näytteet K1 ja K2 uudestaan. Näytteelle K1 saatiin tulokseksi 6,2 

mg/kg ja näytteelle K2 tulokseksi 6,4 mg/kg arseenia. Näytteen K1 tulos pysyi melko samana 

kuin menetelmässä 1, mutta näytteen K2 tulos pieneni. Menetelmän 2 ajo-ohjelmaa vielä paran-

nettiin, ja saatiin pienempiä tuloksia. Tällöin näytteelle K1 saatiin tulokseksi 6,7 mg/kg ja näyt-

teelle K2 tulokseksi 8,3 mg/kg arseenia. 

Kun mittaukset suoritetaan menetelmällä 3, jossa otetaan huomioon kaikki ICP-MS-tekniikassa 

tällä matriisilla esiintyvät häiriöt, saadaan hyvin erilaisia tuloksia verrattuna menetelmiin 1 ja 2. 

Erinäisten häiriöiden takia aikaisempien menetelmien arseenipitoisuudet ovat olleet korkeam-

pia. Laitteiden mahdollisista häiriöistä ja niiden poistosta kerrotaan lisää kappaleessa 10 Vir-

hearvio. Menetelmän 3 tulosten mukaan arseenipitoisuus näytteessä on noin 1 mg/kg. Näytteelle 

K1 saatiin tulokseksi 1,0 mg/kg ja näytteelle K2 saatiin tulokseksi 1,2 mg/kg arseenia. 
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8.3.3  Koekuoppanäytteet 

 

Koekuoppanäytteet ajettiin menetelmällä 2. Jokaisesta koekuoppanäytteestä tehtiin tällä mene-

telmällä kaksi rinnakkaisnäytettä. Näytteet esikäsiteltiin kuningasvedellä. Keskiarvoina lasket-

tuina rinnakkaisnäytteistä alueen 1 koekuoppanäytteestä 1 saatiin tulokseksi 9,7 mg/kg arseenia 

ja koekuoppanäytteestä 3 saatiin tulokseksi 7,4 mg/kg arseenia. Koekuoppanäytteet ajettiin uu-

destaan menetelmällä 2, jolloin mittaustulokset olivat hieman ensimmäisiä mittaustuloksia al-

haisempia. Menetelmän 3 tulokset olivat todella alhaisia verrattuna menetelmään 2. Menetel-

millä 2 ja 3 saadut tulokset esitetään kuvassa 17.  

 

 

Kuva 17.  ICP-MS-tuloksia eri menetelmillä koekuoppanäytteistä (KK). Näytteet esikäsi-

teltiin kuningasvedellä. Ensimmäisessä mittauksessa menetelmällä 2 jokaisesta 

koekuoppanäytteestä tehtiin kaksi rinnakkaisnäytettä.   
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Menetelmällä 2 alueen 1 koekuoppanäytteelle 1 saatiin tulokseksi 9,8 mg/kg ja 9,7 mg/kg ar-

seenia. Alueen 1 koekuoppanäytteelle 3 saatiin tulokseksi 7,5 ja 7,3 mg/kg arseenia. Menetel-

mällä 2 alueen 2 koekuoppanäytteelle 5 saatiin tulokseksi 6,2 mg/kg ja 6,8 mg/kg arseenia, koe-

kuoppanäytteelle 7 saatiin tulokseksi 6,3 mg/kg ja 6,2 mg/kg arseenia sekä koekuoppanäytteelle 

9 saatiin tulokseksi 6,8 ja 6,7 mg/kg arseenia. Keskiarvoina rinnakkaisnäytteistä alueen 2 koe-

kuoppanäytteelle 5 saatiin tulokseksi 6,5 mg/kg arseenia, koekuoppanäytteelle 7 saatiin tu-

lokseksi 6,2 mg/kg arseenia ja koekuoppanäytteelle 9 saatiin tulokseksi 6,7 mg/kg arseenia. 

Koekuoppanäytteiden tuloksista huomattiin, että koekuoppanäytteet sisältävät arseenia 6,2–10,2 

mg/kg. Lisäksi alueen 1 koekuoppanäytteet sisältävät arseenia noin 2 mg/kg enemmän kuin alu-

een 2 koekuoppanäytteet.  

Koekuoppanäytteen ajettiin uudestaan menetelmällä 2. Alueen 1 koekuoppanäytteelle saatiin 

tulokseksi 11,3 mg/kg, alueen 2 koekuoppanäytteelle 5 7,3 mg/kg, koekuoppanäytteelle 7 7,4 

mg/kg ja koekuoppanäytteelle 9 8,1 mg/kg. Alueen 1 koekuoppanäytettä 3 ei ajettu. Uusi mit-

taus antoi matalampia tuloksia verrattuna aikaisempaan mittaukseen. Mittaustulosten vaihteluun 

voi vaikuttaa häiriöiden aiheuttama epästabiilisuus ICP-MS-laitteella.  

Viimeisimpinä koekuoppanäytteet ajettiin menetelmällä 3, mikä antoi reilusti pienempiä tulok-

sia aikaisempiin menetelmiin verrattuna. Tämä selittyy jo aikaisemmin mainitulla häiriöiden 

poistolla. Alueen 1 koekuoppanäytteelle 1 saatiin 0,8 mg/kg arseenia, alueen 2 koekuoppanäyt-

teelle 5 1,0 mg/kg, koekuoppanäytteelle 7 1,2 mg/kg arseenia ja koekuoppanäytteelle 9 1,0 

mg/kg arseenia. Tuloksista nähdään, että arseenin pitoisuus koekuoppanäytteissä vaihtelee vä-

lillä 0,8–1,2 mg/kg.  

Menetelmän 3 tuloksia voidaan pitää totuudenmukaisimpina verrattuna menetelmän 2 tuloksiin. 

Menetelmän 3 tulokset ovat myös yhteneviä Yaran ICP-OES- ja hydridi-AAS-tekniikoilla saa-

tujen tulosten kanssa, millä arseenipitoisuudet vaihtelivat välillä 1,0–3,0 mg/kg.  
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9 TULOSTEN VERTAILU 
 

ICP-MS-laitteella ennen kaikkien häiriöiden huomioon ottamista arseenin pitoisuus kipsinäyt-

teissä oli melko korkea, 6,2–11,3 mg/kg. Kun kaikki häiriöt otettiin huomioon, päädyttiin arsee-

nin 1,0 mg/kg pitoisuuksiin. Nämä ovat myös yhteneviä ICP-OES-laitteella mitattujen mata-

lampien tulosten kanssa aallonpituudella 197,262 nm. Taulukossa VII esitetään kaikilla analyy-

simenetelmillä saadut mittausten tulokset.  

ICP-OES-laitteella mittaukseen I on otettu vain aallonpituudella 197,262 nm mitattu tulos näyt-

teelle K1, koska se on kaikista mittauksista luotettavin. Näytteelle K2 ei ole tulosta samalla 

aallonpituudella. ICP-OES:lla saatiin korkeampia tuloksia aallonpituudella 189,042 nm, kun ei 

otettu huomioon vielä kaikkia häiriöitä aiheuttavia tekijöitä. Suuremmat pitoisuudet ilmoitetaan 

taulukossa vertailun vuoksi.  

Hydridi-AAS-laitteella mitattu arseenipitoisuus vaihtelee välillä 0,17–0,19 mg/kg maanparan-

nuskipsille 1, mitkä ovat matalia verrattuna ICP-MS- ja ICP-OES-laitteiden antamiin mittaus-

tuloksiin.  

Koekuoppanäytteet esikäsiteltiin ICP-OES-laitteelle liuottamalla näytteet suolahappoon ja ICP-

MS-laitteelle liuottamalla näytteet kuningasveteen. Näin verrattiin kahden eri esikäsittelymene-

telmän merkitystä tulostasoihin ja huomattiin, että molemmilla menetelmillä saatiin samoja ma-

talia tuloksia.  
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Taulukko VII.  Kaikilla eri analyysimenetelmillä saadut tulokset arseenin kokonaismää-

rästä kipsinäytteille. ICP-MS-laitteen mittaustulokset kolmella eri mene-

telmällä, ICP-OES-laitteen mittaustulokset kahdella eri mittauksella ja 

hydridi-AAS-laitteen mittaustulokset.  

 

 

 

ICP-MS 

Menetelmä 

1 

ICP-MS 

Menetelmä 

2 

ICP-MS 

Menetelmä 

2 

ICP-MS  

Menetelmä  

3 

ICP-

OES 

I 

ICP-OES 

II 

Hydridi-

AAS 

Esikäsit-

tely 

Kuningas-

vesi 

Kuningas-

vesi 

Kuningas-

vesi 

Kuningas-

vesi 

Suola-

happo 

Kuningas-

vesi 

Eri  

menetelmiä 

Näyte Arseeni, 

mg/kg 

Arseeni, 

mg/kg 

Arseeni, 

mg/kg 

Arseeni, 

mg/kg 

Arseeni, 

mg/kg 

Arseeni, 

mg/kg 

Arseeni, 

mg/kg 

K1 9,9 6,2 6,7 1,0 1,3 8,8 0,17–0,19 

K2 10,5 6,4 8,3 1,2 / 9,9 / 

KK1 / 9,7 11,3 0,8 3,0 30,0 / 

KK3 / 7,4 / / 1,0 23,0 / 

KK5 / 6,5 7,3 1,0 1,0 7,0 / 

KK7 / 6,2 7,4 1,2 1,0 8,0 / 

KK9 / 6,7 8,1 1,0 1,0 8,0 / 

 

Menetelmä 1 oli ensimmäinen menetelmä näytteiden arseenipitoisuuksien mittaamiseen ICP-

MS-laitteella. Menetelmä 2 oli lähes identtinen kuin menetelmä 2. Menetelmään 2 lisättiin re-

aktiokaasu heliumin määrää. Menetelmä 2 antoi melko samoja tuloksia verrattuna menetelmään 

1. Menetelmässä 3 otettiin huomioon harvinaisten maametallien pitoisuudet korjausyhtälöiden 

avulla ja saatiin alhaisempia pitoisuuksia muihin menetelmiin verrattuna. Menetelmä 3 antaa 

samoja pitoisuuksia arseenille kuin ICP-OES-laitteen mittaus I.  Taulukossa VII esitetyt ICP-

MS-laitteen mittaustulokset ovat keskiarvoja rinnakkaismittauksista saaduista tuloksista. 

ICP-OES mittaukset I ja II on tehty eri laboratorioissa. ICP-OES I-mittaus on tehty aallonpituu-

della 197,262 nm ja ICP-OES II-mittaus on tehty aallonpituudella 189,042 nm.  

Kandidaatintyössä haluttiin todentaa, että mitattavan arseenin pitoisuus on alle tavoiterajan 20 

mg/kg. Tehdyt mittaukset osoittavat varmuudella, että arseenin pitoisuus on selkeästi tämän 
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raja-arvon alapuolella. Sekä ICP-MS että ICP-OES antavat samoja alhaisia noin 1 mg/kg pitoi-

suuksia kipsin sisältämälle arseenille. 

 

10 VIRHEARVIO 

 

10.1 Virhelähteet 

 

Kaikissa analyyseissa on mukana ennustamaton satunnaisvirhe, joka voi joko pienentää tai suu-

rentaa mittaustulosta (Jaarinen & Niiranen 2005, 32.). Satunnaisvirhettä voidaan pienentää esi-

merkiksi tarkasti valikoiduilla olosuhteilla ja täsmällisellä työskentelyllä. Rinnakkaismittausten 

avulla mittausten keskiarvo saadaan lähestymään oikeaa arvoa satunnaisvirheestä huolimatta. 

Rinnakkaisnäytteiden avulla tutkittiin kipsinäytteiden arseenipitoisuuksien satunnaisvaihtelua. 

Lisäksi näytteiden huolellisella esikäsittelyllä varmistettiin, ettei kontaminaatiota tapahdu. 

 

Tulosten pienet erot voivat johtua esimerkiksi laitteiden toimintakunnosta. Käytettävät kontrol-

linäytteet ja kalibrointinäytteet olivat ajan tasalla ja oikein tehty. Laitteiden mittausalue tuli aset-

taa oikein. (Jaarinen & Niiranen 2005, 44.) Nollanäyte mitattiin jokaisessa ajossa, joten mittaus-

liuosten valmistuksessa käytettävien reagenssien virhelähde poistettiin. Tulosten tarkkuus voi 

myös heiketä. Esimerkiksi huolimaton näytteiden valmistaminen, pitoisuuden virheellinen las-

keminen tai säilytyksen aikana tapahtuneet muutokset, kuten liuottimen haihtuminen tai vertai-

luaineen absorboituminen astian seinämiin vaikuttavat tuloksiin. (Jaarinen & Niiranen 2005, 

23.) Näistä kuitenkin huolehdittiin tämän kandidaatintyön laboratoriotöitä tehdessä. 

 

Itse analyysilaitteiden lisäksi näytteiden valmistukseen käytettävät laitteet tarkastettiin ja huo-

lehdittiin niiden kunnosta. Käytettyjen vaakojen oletettiin olevan jäljitettävän kalibroinnin pii-

rissä, mikä tarkoittaa, että vaa’an näyttämä lukema on tarkastettu kalibroiduilla punnuksilla 

(Jaarinen & Niiranen 2005, 44.). Myös käytettävien astioiden tuli olla puhtaita ja ehjiä. Lisäksi 
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laboratorion huoneilma, sen lämpötila ja kosteus, voivat vaikuttaa mittaustulosten pieniin eroa-

vaisuuksiin. 

 

10.2 Häiriölähteet 

 

10.2.1  ICP-MS-laitteen häiriölähteet  
 

Plasmaan liittyvät häiriöt voivat olla hyvin monimutkaisia ja ennalta-arvaamattomia eivätkä 

siksi helposti havaittavissa. ICP-MS:n erilaiset spektraaliset häiriöt voidaan jakaa isobaarisiin 

ja polyatomisiin häiriöihin. Isobaariset häiriöt ovat häiriöitä, joissa mitattavan analyytin iso-

tooppi esiintyy samalla massavaraussuhteella kuin eri alkuaineiden isotoopit. Näin ne peittävät 

toistensa signaalit eikä haluttua analyyttiä voida mitata ilman toisen alkuaineen aiheuttamaa 

virhelähdettä. Tällaiset häiriöt voidaan usein korjata toista isotooppia käyttämällä tai laskemalla 

häiritsevän isotoopin vaikutus niiden suhteellisten osuuksien avulla. Arseeni esiintyy vain yh-

dellä isotoopilla, 75As+, minkä mittaukseen 40Ar35Cl+ voi aiheuttaa häiriötä. Polyatomisilla häi-

riöillä tarkoitetaan sellaisia häiriöitä, joissa kahden tai useamman atomin muodostama ioni 

esiintyy samalla massavaraus-suhteella kuin haluttu tutkittava analyytti. Muodostuvat ionit voi-

vat syntyä eri lähteistä, kuten näytteeseen käytetyistä reagensseista, plasman kaasusta, ilmassa 

esiintyvistä kaasuista tai näytematriisista. (May & Wiedmeyer 1998). 

Aluksi tulokseksi saatiin ICP-MS-laitteella näytteiden arseenipitoisuudeksi 8–9 mg/kg. Huo-

mattiin, että arseenin mittauksessa kipsimatriisissa oli haasteita. Tähän vaikuttivat esimerkiksi 

mainitut polyatomiset häiriöt. Häiriöiden poistaminen suolahappo- tai kuningasvesimatriisista 

on hankalaa. Kipsi sisältää suuret määrät kalsiumia, joka onkin siksi arseenin mittauksessa mer-

kittävä häiriön lähde. ICP-MS-laitteella tulikin ensimmäiseksi epäily CaCl2-häiriöstä. Tästä ker-

rottiin jo aiemmin kappaleessa 9.3.1 Menetelmän kehitys. Jos näyte sisältää kloridia, se voi rea-

goida plasmassa olevan argonin kanssa muodostaen ArCl+ -ioneita, jotka voivat aiheuttaa spekt-

raalisen peittämän arseenin kanssa. Tämä kuitenkin todettiin olevan aiheeton epäily. 

Huomattiin myös laimennosten vaikuttavan näytteiden arseenipitoisuuksiin. Mitä väkevämpi 

näyte on, sitä matalampia tulokset ovat. Tulokset tehtiin ICP-MS-laitteistolla menetelmällä 3. 
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Kaksinkertaisella laimennoksella näytteelle K1 saatiin arvo 0,6 mg/kg ja näytteelle K2 0,9 

mg/kg. Kun taas kymmenkertaisella laimennoksella näytteelle K1 saatiin arvo 1,0 mg/kg ja 

näytteelle K2 1,2 mg/kg. Tämä voi johtua esimerkiksi näytteiden viskoottisuudesta. Näytteen 

viskoottisuus voi aiheuttaa ongelmia ICP-MS:llä näytteen pumppauksessa ja ICP-OES:lla esi-

merkiksi näytteen sumuttamisessa. Taulukossa VIII esitetään saadut tulokset laimennoksien vai-

kutuksista.  

Taulukko VIII.  Laimennosten vaikutus tuloksiin ICP-MS:llä. Näytteisiin K1 ja K2 teh-

tiin kaksinkertainen ja kymmenkertainen laimennos. 

Näyte Arseeni, mg/kg 

K1 (x2) 0,6 

K1 (x10) 1,0 

K2 (x2) 0,9 

K2 (x10) 1,2 

 

ICP-MS:llä kipsinäytteiden havaittiin sisältävän häiriöitä aiheuttavia harvinaisia maametalleja 

(engl. REE, Rare Earth Elements). Maametalleja kutsutaan harvinaisiksi siksi, että ne esiintyvät 

hyvin pieninä pitoisuuksina erilaisissa mineraalityypeissä eli eivät koskaan yksinään. Harvinai-

siin maametalleihin kuuluu 12 alkuainetta jaksollisen järjestelmän kolmannesta ryhmästä. 

Näistä kahta havaittiin ICP-MS:llä kipsinäytteistä useita µg/kg: Samariumia (Sm) ja Neodyymia 

(Nd). Samarium ja neodyymi luetaan raskaisiin maametalleihin.  (Kemia 2012, 12.) Näytteet 

voivat sisältää muitakin harvinaisia maametalleja, mutta mainitut aiheuttivat häiriöitä arsee-

nianalyysissä. Harvinaisten maametallien havaitsemisesta näytteistä kerrottiin aiemmin ICP-

MS-tulosten käsittelykappaleessa 9.3.1 Menetelmän kehitys. 

 

10.2.2  ICP-OES-laitteen häiriölähteet  

 

ICP-OES-menetelmällä esiintyvät häiriöt ovat usein spektraalisia häiriöitä varsinkin analysoi-

tavien aineiden pienillä pitoisuuksilla. Emissioviivoja ICP-OES-tekniikassa on runsaasti, mikä 
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tarkoittaa sitä, että arseenin kohdalla voi olla päällekkäin jonkin toisen alkuaineen emissiosig-

naali. Lisäksi käytettävä plasma ja näytteen matriisi voivat aiheuttaa spektriä häiritsevää taus-

taemissiota, mikä voi esimerkiksi peittää analysoitavien alkuaineiden spektriviivoja. (Skoog et 

al. 2007) 

 

ICP-OES:lla aallonpituudella 189,042 nm mitattu arseenin pitoisuus antaa merkittävästi korke-

ampaa tulosta verrattuna muihin aallonpituuksiin. Tämän taustalla on monia eri häiriötekijöitä. 

Tähän vaikuttaa monikertahäiriö, kun useiden alkuaineiden signaalit ovat kohdakkain tai lähellä 

toisiaan, niin ne häiritsevät toisiaan. Monikertahäiriötä ei voi eliminoida, mutta sen voi tunnistaa 

tähtitaivasmittauksella tai standardinlisäysmenetelmällä. Esimerkiksi aallonpituudella 193,759 

nm esiintyy spektraalinen häiriö, mikä alentaa ohjelmiston laskemaa pitoisuutta. Tällä aallonpi-

tuudella esiintyy spektraalinen häiriö taustankorjauspaikan kohdalla. 

 

11  JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tämän kandidaatintyön kirjallisessa osassa kerrottiin arseenista alkuaineena ja eri yhdisteissä, 

sen vaikutuksia ihmisessä ja ympäristössä, tutkittiin yleisimpiä arseenin määritystekniikoita 

sekä esitettiin kandidaatintyössä käytettyjen analyysimenetelmien perusperiaatteet. Kokeelli-

sessa osassa tutkittiin Yaran kipsinäytteiden sisältämän kokonaisarseenin määrää. Kipsinäytteet 

olivat peräisin Siilinjärveltä fosforihapon valmistuksesta apatiittimalmista. Lisäksi kandidaatin-

työssä tutkittiin eri analyysimenetelmien tuloksien eroavaisuuksia ja yhtäläisyyksiä sekä poh-

dittiin mahdollisia mittauksiin vaikuttaneita virhe- ja häiriötekijöitä. 

Näytteiden esikäsittelyyn ennen analyysejä kuului kiinteän näytteen arseenin muuttaminen liu-

koiseen muotoon. Esikäsittelymenetelmiä verrattaessa huomattiin, että ne eroavat toisistaan työ-

määrältään, mutta eivät niinkään saaduista tuloksista. Esikäsittely suolahapolla ei kulu niin pal-

jon aikaa kuin esikäsittely kuningasvedellä, jossa näytettä liuotetaan yön yli. Kipsi myös käyt-

täytyy erilaisesti näissä kahdessa käytetyssä esikäsittelymenetelmässä. Esikäsittely kuningasve-

dellä aiheuttaa näytteen puuroutumisen keiton jälkeen, mitä esikäsittely suolahapolla ei niinkään 
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aiheuta. Huomattiin myös, että ICP-MS- ja ICP-OES-laitteilla saadaan samoja tuloksia esikä-

sittelymenetelmästä riippumatta, joten kumpikin esikäsittelymenetelmä on yhtä pätevä ja toi-

miva.  

Kandidaatintyössä verrattiin maanparannuskipsin arseenin kokonaismäärän eri tuloksia eri ana-

lyysimenetelmillä ja arvioitiin tulosten oikeellisuutta. Todettiin, että kipsimatriisi ICP-MS-lait-

teistolla on hankala, mutta hyvinkin käytettävissä oleva, kun otetaan huomioon kaikki mahdol-

liset häiriöt. Saatujen tulosten perusteella ICP-MS-laitteella saadaan määritettyä näytteistä ar-

seenin kokonaismäärä. ICP-MS-tekniikalla saatuja tuloksia verrattiin ICP-OES- ja hydridi-

AAS-tekniikoilla saatuihin tuloksiin. Arseenin pitoisuudelle kipsissä saatiin noin 1 mg/kg. 

Tämä osoitettiin, kun kipsin arseenipitoisuus oli samalla tasolla ICP-MS:lla ja ICP-OES:lla aal-

lonpituudella 197,262 nm. Hydridi-AAS-laite antaa hieman matalampaa tulosta ja ICP-OES-

laite toisilla aallonpituuksilla antaa liian korkeaa tulosta. 

Kandidaatintyön tavoitteena oli validoida oikea menettelytapa arseenin kokonaismäärän määri-

tykseen kipsinäytteistä. Kandidaatintyössä päästiin haluttuun tavoitteeseen. Saatujen tulosten 

perusteella molemmat menetelmät ovat päteviä ja luotettavia näissä käyttöolosuhteissa. Molem-

mat menetelmät ovat käyttökelpoisia, kun harvinaisten maametallien (REE) häiriöt on poistettu 

ja niiden vaikutukset on huomioitu mittauksissa. ICP-MS-menetelmää voidaan käyttää arseenin 

määrittämiseksi kipsinäytteistä kuten myös ICP-OES-menetelmää oikealla aallonpituudella. 
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LIITE I 1(1) 

ICP-OES-tulokset I. Esikäsittely kuningasvedellä. Mitattu aallonpituudella 189,042 nm.  

 

Näyte Arseeni, 

mg/kg 

Maanparannuskipsi, 26.09.2018 8,8 

Maanparannuskipsi, 09.10.2019 9,9 

 

 

 

LIITE II 1(1) 

ICP-OES-tulokset I. Esikäsittely kuningasvedellä. Mitattu aallonpituudella 189,042 nm. 

   
 

Näyte 

 

Punnitus,  

mg 

 

Arseeni, 

mg/l 

Arseeni, 

mg/kg 

Maanparannuskipsi 26.9.2018 3927,8 0,1740 8,9 

Maanparannuskipsi 26.9.2018 3927,8 0,1426 7,3 

  

  



 
 

LIITE III 1(1) 

ICP-OES-tulokset. Esikäsittely suolahapolla. Mittauksissa käytetyt aallonpituudet esitetään tau-

lukossa.  

 

Käytetty aallonpituus 189.042 nm 193.759 nm 197.262 nm 

 

Arseeni, 

mg/kg 

Arseeni, 

mg/kg 

Arseeni, 

mg/kg 

Maanparannuskipsi 26.09.2018 8,4 -0,12 1,3 

  

      

Mittauksissa käytetty aallonpi-

tuutta 189,042 nm 

Punnitus. g 

 

 

Punnitus,  

mg 

Näyte, 

ml 

Laimennus 

ml 

 

Arseeni, 

mg/l 

Arseeni, 

mg/kg 

Nolla (happoseos) / 25 50 0,004 / 

Maanparannuskipsi 2991,1 25 50 0,053 8,8 

Maanparannuskipsi + 0.05 mg/l As 2991,1 25 50 0,099 / 

Maanparannuskipsi + 0.16 mg/l As 2991,1 25 50 0,201 / 

 

 

  



 
 

LIITE IV 1(1) 

Hydridi-AAS-tulokset maanparannuskipsistä 26.09.2018. 

Näyte Punnitus, g Laimennus, 

ml/ml 

Ar-

seeni, 

ug/l 

Arseeni, 

mg/kg 

Huomiot 

1 5,057 20/100 0,683 0,169 Keitto happoseoksella noin 

1 h 

2 3,005 20/100 0,452 0,188 Keitto happoseoksella 2 h 

3 3,016 20/100 0,454 0,188 Keitto kuningasvedellä 2 h 

4 2,177 20/100 0,273 0,178 Kipsin kok-P2O5 (12,5 ml 

HNO3 + 100 ml H2O) 

keitto 15min. 

Punnittu kosteasta näyt-

teestä. Tulos laskettu kuiva-

aineessa (H2O% 9,72) 

5 5,012 20/100 0,173 0,173 Sama käsittely kuin edelli-

sessä (H2O% 9,63), keitetty 

30 min 

6 5,11 20/100 0,624 0,188 Sama käsittely kuin edelli-

sessä (H2O% 9,63), keitetty 

30 min 

7 5,076 20/100 0,696 0,186 Sama käsittely kuin edelli-

sessä, punnittu kuivatusta 

näytteestä, keitetty 30 min 

8 5,247 20/100 0,756 0,192 Sama käsittely kuin edelli-

sessä, punnittu kuivatusta 

näytteestä, keitetty 30 min 

9 3,099 20/100 0,422 0,170 Keitto kuningasvedellä 2 h 

10 3,118 20/100 0,442 0,177 Keitto kuningasvedellä 2 h 

  



 
 

LIITE V 1(1) 

ICP-MS-tulokset. Esikäsittely suolahapolla. Menetelmä 1.  

Esikäsittelyvaiheessa näytettä punnittiin 0,6 g 50 ml mittapulloon. Jokaiseen mittapulloon lisät-

tiin 6 ml 6 N suolahappoa. Liuosta keitettiin sähkölevyllä varovasti 5 minuuttia. Liuoksen an-

nettiin jäähtyä huoneenlämpöiseksi ja täytettiin merkkiin ionivaihdetulla vedellä. Liuos sekoi-

tettiin ja suodatettiin. 

Kummastakin maanparannusnäytteestä tehtiin kolme rinnakkaisnäytettä.  

Näyte Laimennuskerroin Punnitus, g Arseeni, mg/kg 

K1_1 20 0,6003 7,638 

K1_2 20 0,6004 7,926 

K1_3 20 0,6001 7,970 

K2_1 20 0,6000 8,376 

K2_2 20 0,6000 8,006 

K2_3 20 0,6002 9,376 

 

 

  



 
 

LIITE VI 1(1) 

ICP-MS-tulokset. Esikäsittely kuningasvedellä. Menetelmä 1. 

Esikäsittelyvaiheessa näytettä punnittiin 1,0 g 50 ml mittapulloon. Jokaiseen mittapulloon lisät-

tiin 7 ml väkevää suolahappoa ja 2,35 ml väkevää typpihappoa. Liuosta seisotettiin yön yli.  

Liuosta keitettiin levyttä 4 minuuttia. Liuoksen annettiin jäähtyä huoneenlämpöiseksi ja täytet-

tiin merkkiin ionivaihdetulla vedellä. Liuos sekoitettiin ja suodatettiin. 

Kummastakin maanparannusnäytteestä tehtiin kolme rinnakkaisnäytettä. 

Näyte Laimennuskerroin Punnitus, g Arseeni, mg/kg 

K1_1 20 1,0001 9,589 

K1_2 20 1,0002 9,507 

K1_3 20 1,0003 10,617 

K2_1 20 1,0000 10,955 

K2_2 20 1,0001 10,106 

K2_3 20 1,0001 10,361 

 



 
 

LIITE VII 1(1) 

ICP-MS-tulokset. Koekuoppanäytteet. Esikäsittely kuningasvedellä. Menetelmä 2.  

Esikäsittelyvaiheessa näytettä punnittiin 1,0 g 50 ml mittapulloon. Jokaiseen mittapulloon lisät-

tiin 7 ml väkevää suolahappoa ja 2,35 ml väkevää typpihappoa. Liuosta seisotettiin yön yli.  

Liuosta keitettiin levyttä 4 minuuttia. Liuoksen annettiin jäähtyä huoneenlämpöiseksi ja täytet-

tiin merkkiin ionivaihdetulla vedellä. Liuos sekoitettiin ja suodatettiin. 

Kummastakin maanparannusnäytteestä tehtiin kolme rinnakkaisnäytettä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Näyte 

 

Laimennuskerroin 

 

Punnitus, g Arseeni, mg/kg 

Alue 1 KK1_1 10 1,0004 9,807 

Alue 1 KK1_2 10 1,0000 9,667 

Alue 1 KK3_1 10 1,0001 7,492 

Alue 1 KK3_2 10 1,0003 7,265 

    

Alue 2 KK5_1 10 1,0001 6,204 

Alue 2 KK5_2 10 1,0003 6,788 

Alue 2 KK7_1 10 1,0001 6,262 

Alue 2 KK7_2 10 1,0002 6,229 

Alue 2 KK9_1 10 1,0001 6,761 

Alue 2 KK9_2 10 1,0003 6,712 



 
 

LIITE VIII 1(1) 

ICP-MS-tulokset. Esikäsittely kuningasvedellä. Menetelmä 2.  

Esikäsittelyvaiheessa näytettä punnittiin 1,0 g 50 ml mittapulloon. Jokaiseen mittapulloon lisät-

tiin 7 ml väkevää suolahappoa ja 2,35 ml väkevää typpihappoa. Liuosta seisotettiin yön yli.  

Liuosta keitettiin levyttä 4 minuuttia. Liuoksen annettiin jäähtyä huoneenlämpöiseksi ja täytet-

tiin merkkiin ionivaihdetulla vedellä. Liuos sekoitettiin ja suodatettiin. 

 

Näyte Laimennuskerroin Punnitus, g Arseeni, mg/kg 

K1 10 1,0000 6,203 

K2 10 1,0000 6,401 

 

 

  



 
 

LIITE IX 1(1) 

ICP-MS-tulokset kaikista näytteistä. Esikäsittely kuningasvedellä. Menetelmä 2. 

Esikäsittelyvaiheessa näytettä punnittiin 1,0 g 50 ml mittapulloon. Jokaiseen mittapulloon lisät-

tiin 7 ml väkevää suolahappoa ja 2,35 ml väkevää typpihappoa. Liuosta seisotettiin yön yli.  

Liuosta keitettiin levyttä 4 minuuttia. Liuoksen annettiin jäähtyä huoneenlämpöiseksi ja täytet-

tiin merkkiin ionivaihdetulla vedellä. Liuos sekoitettiin ja suodatettiin. 

 

 

 

 

 

  

Näyte Laimennuskerroin Punnitus, g Arseeni, mg/kg 

K1 10 1,0001 6,677 

K2 10 1,0001 8,349 

    

K1 2 1,0 6,861 

K2 2 1,0 7,615 

 

Alue 1 KK1 

 

10 

 

1,0002 11,331 

Alue 2 KK5 10 1,0003 7,266 

Alue 2 KK7 10 1,0003 7,419 

Alue 2 KK9 10 1,0004 8,089 



 
 

LIITE X 1(1) 

ICP-MS-tulokset kaikista näytteistä. Esikäsittely kuningasvedellä. Menetelmä 3.  

Esikäsittelyvaiheessa näytettä punnittiin 1,0 g 50 ml mittapulloon. Jokaiseen mittapulloon lisät-

tiin 7 ml väkevää suolahappoa ja 2,35 ml väkevää typpihappoa. Liuosta seisotettiin yön yli.  

Liuosta keitettiin levyttä 4 minuuttia. Liuoksen annettiin jäähtyä huoneenlämpöiseksi ja täytet-

tiin merkkiin ionivaihdetulla vedellä. Liuos sekoitettiin ja suodatettiin. 

 

Näyte Laimennuskerroin Punnitus, g Arseeni, mg/kg 

K1 10 1,0001 0,972 

K2 10 1,0001 1,211 

    

K1 2 1,0001 0,624 

K2 2 1,0001 0,859 

 

Alue 1 KK1 

 

10 

 

1,0002 0,836 

Alue 2 KK5 10 1,0003 0,961 

Alue 2 KK7 10 1,0003 1,212 

Alue 2 KK9 10 1,0004 0,996 


