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Rannikkovesien pohjaeläinnäytteenotossa käytetään ulommilla rannikkovesillä ja väli- sekä
ulkosaaristossa van Veen-noudinta (näytteenottopinta-ala n. 0.1 m2), jonka etuna on yksinkertainen ja
luotettava toimivuus. Van Veen-noudinta voidaan käyttää myös osassa sisäsaaristoa/sisempiä
rannikkovesiä. Näytteenotto van Veen-noutimella vaatii portaattomalla vinssillä varustetun tukevan
aluksen. Alus tulee olla katsastettu ammattikäyttöön sekä asianomaiselle liikennealueelle. Van Veennoutimen huono puoli on kehno läpivirtaus, minkä takia noutimen eteen syntyy helposti paineaalto
noudinta alaslaskettaessa. Noudinta täytyy siksi laskea asianmukaisesti, jotta paineaalto ei puhalla
pintasedimenttiä sivuille ja aiheuta pohjaeläinten menetystä näytteestä. Paineaallon vaikutuksen
pienentämiseksi tulee käyttää van Veen-noudinta jonka päällä on 0.5 mm verkolla peitetyt ikkunat.
Näytteenoton yhteydessä tulee täyttää näytteenottolomake, johon kirjataan kaikki näytteenottoon liittyvät
tiedot. Näytteenoton yhteydessä täytetään ympäristöhallinnossa käytössä oleva pohjaeläinnäytteenoton
maastolomake, johon kirjataan kaikki näytteenottoon liittyvät tiedot. Lomake on tulostettavissa Oivajärjestelmästä.
Tämä ohje noudattaa kansainvälisen standardin ISO 16665 sekä HELCOM COMBINE ohjelman
(http://www.helcom.fi/Documents/Action%20areas/Monitoring%20and%20assessment/Manuals%20and
%20Guidelines/Manual%20for%20Marine%20Monitoring%20in%20the%20COMBINE%20Programme%
20of%20HELCOM_PartC_AnnexC8.pdf) suosituksia. Näihin ohjeistuksiin tulisi myös tutustua.
Sisäsaaristossa ja sisemmillä rannikkovesillä voidaan käyttää Ekman-noudinta (tai jotain muuta pientä
käsikäyttöistä noudinta, esim. Ponar, pieni van Veen). Tällöin tulee varmistaa, että näytekoko (pinta-ala
ja sedimentin syvyys) on vertailukelpoinen, eli ottaa useampi rinnakkainen näyte ja yhdistää ne, jotta
näytteenottopinta-ala on n. 0.1 m2. Ekman-noudinta käytettäessä viisi rinnakkaisnäytettä yhdistetään.
Näytteenotto
Näytteenottoasemalle saavuttaessa tarkistetaan ja kirjataan sijainti ja syvyys. Mikäli otetaan
rinnakkaisnäytteitä, sijainti ja syvyys tulisi tarkistaa ennen jokaista näytettä. Näytteenotto suoritetaan
vinssillä. Van Veen-noudin tarkistetaan, kiinnitetään vaijeriin ja viritetään. Van Veen-noudin laukeaa
vaijerin löystyessä, joten alaslaskettaessa ensimmäiset 5-10 m lasketaan hitaalla nopeudella (0.1-0.3
m/s), jottei noudin laukea vahingossa aallokossa. Tämän jälkeen laskemisnopeus voi olla noin 0.5 m/s.
Noin 10 m etäisyydellä pohjasta noutimen laskunopeutta hidastetaan. Samalla tarkistetaan että vaijeri on
pystysuora. Noudin lasketaan hyvin hitaasti (0.1-0.2 m/s) pohjaan, niin että paineaallon vaikutus olisi
mahdollisimman pieni. Kun noudin on pohjassa lasketaan pari metriä vaijeria lisää, jotta noudin varmasti
asettuu pohjalle eikä heilu, jos aallokko liikuttaa alusta. Noudin nostetaan hiljaisella vauhdilla pohjasta
(0.1-0.2 m/s). Kun vaijeri kiristyy ja vaijerista tuntee että noudin on irronnut pohjasta, se voidaan nostaa
nopeasti ylös. Turvallisuussyistä hidastetaan vauhtia noin 10 m pinnasta. Jos noudin vuotaa tai
sedimenttiä roiskuu kannelle, näyte hylätään ja otetaan uusi näyte.
Noudin tyhjennetään ja huuhdotaan merivedellä saaviin. Noudinta tyhjennettäessä tarkistetaan, että
sedimentin pinta on häiriintymätön ja tehdään silmämääräinen sedimentinkuvaus ennen huuhtomista.
Pohjan laatua verrataan aiempiin näytteenottoihin (löytyy Oiva-tietokannasta) ja pohjanlaatutieto
merkitään näytteenottolomakkeeseen. Jos pohjan laatu eroaa aiemmista näytteenotoista, tulisi tarkistaa
sijainti ja syvyys. Pohjan laatu ja syvyys ovat ratkaisevia kun määritetään näytteenoton sijaintia.
Näytteen tilavuuden tulee olla vähintään 5 litraa. Huuhtomiseen käytetään mahdollisimman pientä
vesimäärää ja vain noutimen sisäpuolella oleva aines huuhdotaan huolellisesti näytteeseen. Jos
seulontaa ei suoriteta heti, saaviin upotetaan lyijykynällä kirjoitettu paperilappu, josta käy ilmi aseman
nimi, näytteen numero sekä näytteenottosyvyys. Sedimentinkuvausta voidaan täydentää seulomisen
yhteydessä.

Seulonta ja säilöntä
Seulontaa varten aluksessa on oltava riittävästi tilaa, seulontapöytä ja juokseva merivesi. Näytteet
seulotaan 1 mm seulan läpi, jonka alapuolella pidetään 0.5 mm seulaa. Seulojen kunto tarkistetaan
ennen seulomista. Lisäksi voidaan käyttää 5 mm ja 10 mm seuloja päällimmäisinä jos näytteissä on
karkeaa epäorgaanista ainesta. Näytteet seulotaan mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen, kuitenkin
viimeistään 6 tunnin sisällä. Yksittäisen näytteen seulonta-aika ei saa ylittää 45 minuuttia.
Seulominen aloitetaan kaatamalla näytteen päällä oleva vesi varovasti seulalle. Tämän jälkeen
arvioidaan ja kirjataan näytteen tilavuus litroina tai prosentteina näytteenottimen tilavuudesta. Noutimen
ollessa aivan täysi, käytetään noutimen tilavuutta. Jotta näyte olisi hyväksyttävä, tulee näytteen
tilavuuden olla vähintään 5 litraa. Seulonta jatkuu lisäämällä merivettä saaviin ja vähitellen liuottamalla
sedimenttiä vesisuihkulla, jonka jälkeen näyte-vesiseos kaadetaan taas seulalle. Seulalle jäänyt aines
huuhdotaan hellävaraisesti suihkulla ja eläimet poimitaan pinsetillä säilytyspurkkiin ennen seuraavaa
kaatoa. Suurin osa eläimistä saadaan yleensä talteen viidellä ensimmäisellä kaadolla. Kun eläimet
alkavat loppua kaadoissa, voi kädellä varovaisesti hajottaa saavissa olevaa sedimenttiä, samalla vettä
lisäten, ennen seulomista. Jos näytteessä on suuria kiviä tai muita kiinteitä kappaleita, voi käyttää
karkeampaa seulaa (5 mm tai 10 mm) päällimmäisenä. Karkeamman epäorgaanisen materiaalin voi
huuhtomisen ja tarkistuksen jälkeen poistaa näytteestä ja karkeammalle seulalle jääneet eläimet
yhdistetään 1 mm seulan näytepurkkiin. Jos näytteessä on paljon orgaanista jätettä tai paljon hiekkaa,
mikä vaikeuttaa eläinten poimimista 1 mm seulalta, otetaan seulontajäte talteen. Seulontajäte eläimineen
huuhdotaan vedellä seulan nurkkaan ja näyte huuhdotaan seulan nurjalta puolelta etanolilla riittävän
isoon näytepurkkiin. Kun saavi ja 1 mm seula ovat tyhjät, huuhdotaan 0.5 mm seula hellällä suihkulla ja
ajetaan seulontajäte seulan nurkkaan. 0.5 mm näytefraktiosta ei poimita eläimiä seulonnan yhteydessä,
vaan näytefraktio kaadetaan ja huuhdotaan seulan nurjalta puolelta etanolilla erilliseen näytepurkkiin.
Näytteet säilötään etanolissa. Näytepurkkeihin tulisi lisätä etanolia vähintään tilavuudeltaan 2 kertaa niin
paljon kuin on eläimiä tai seulontajätetta. Säilötyn näytteen lopullinen etanolipitoisuus tulisi olla 70 - 80
%. Etanolin haihtumisen estämiseksi tulisi varmistaa että näytepurkkien kannet ovat tiivisti kiinni.
Näytepurkkien sisään laitetaan veden- ja etanolinkestävä paperilappu, johon lyijykynällä merkitään
aseman nimi, näytteen numero, seulakoko, päivämäärä ja näytteenottosyvyys. Samat merkinnät
tehdään sekä näytepurkin kanteen, että näytepurkin kylkeen vedenkestävällä tussilla. Näytteet
säilytetään viileässä kunnes ne analysoidaan.

