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Kammion toimintaperiaate 

Kammiomittaukset ovat yleisesti käytetty mittausmenetelmä kasvin ja ilmakehän välisen 
kaasunvaihdon määrittämiseen. Mittauksessa kasvi tai kasvin osa suljetaan kammioon, joka voi olla 
kokonaan tiivis tai päästää ulkoilmaa osittain lävitse. Yleensä kammiossa on aukeama, josta ulkoilma 
pääsee sisälle ja toinen aukeama näyteilmanottoa varten.  Kammiossa havaittavat pitoisuuden 
muutokset johtuvat kasvin ja ilman välisestä kaasujen vaihdosta. Kammion toimintaa kuvataan 
seuraavalla massataseyhtälöllä 

( ) +                                                                        (1) 

jossa g on mitattava vuo, CC kaasupitoisuus kammiossa, CR kaasupitoisuus ilmassa, jolla korvataan 
analysaattoriin vietävä ilma, q ilmavirtaus analysaattoriin ja VC kammion tilavuus. Ratkaistaessa g 
saadaan selville, toimiiko kasvi tietylle kaasulle nieluna vai lähteenä. 

 

 



Kalibrointi 

Kammiomittauksien ongelmana on kammion seiniin ja kaasulinjoihin katoavan vuon määrittäminen.  
Yllä oleva massataseyhtälö (1) antaa tuloksena kasvin ja kammion yhteenlasketun vuon, josta 
varsinaisen kasvin ja ilmakehän vuon laskeminen vaatii tiedon kammion käyttäytymisestä 
tarkasteltavan kaasun lähteenä tai nieluna.  

Erityisen merkittäväksi kammion käyttäytymisen tunteminen nousee tarkasteltaessa reaktiivisia 
kaasuja, kuten otsonia tai typen oksideja. 

Kammion ja ilman välistä vuota on yleensä arvioitu tekemällä mittauksia tyhjällä kammiolla 
samanaikaisesti varsinaisten mittausten ohella tai samalla kammiolla juuri ennen ja jälkeen 
mittauksia.  Tällöin kuitenkin verson vaikutus kammion olosuhteiden muuttajana jää huomiotta. 
Esimerkiksi sulkiessa verson kammioon, se haihduttaa vettä luoden näin vesivuon kammioon. Osa 
vesivuosta menee kammion seinämille vesikerrokseksi, joka aiheuttaa kaasujen ylimääräistä 
depositiota. Tyhjän kammion toimintaa vesivuon kanssa on tutkittu vain kerran aikaisemmin NOY 
kaasuille (Raivonen, 2008). 

Työn motivaatio 

1. Jatkaa tutkimuksia vesivuon vaikutuksesta otsonin ja typpioksideiden voihin tyhjässä 
kammiossa. 

2. Tutkia tyhjän kammion käyttäytymistä erilaisissa ympäristöolosuhteiden kombinaatioissa ja 
määrittää ne muuttujat, jotka vaikuttavat havaittaviin otsoni, sekä typpioksidi voihin. 

3. Laskea alustavia otsoni- ja typpioksidimittauksille alustavat kalibrointikertoimet, jotka 
ottavat huomioon vesihöyryn lisääntymisen kammiossa 

Tulokset 

Tyhjän kammion kalibrointimittaukset tehtiin kesän 2010 aikana Hyytiälän metsäasemalla, 
Tampereen lähettyvillä. Kahteen mittauskammioon luotiin keinotekoinen vesivuo, jota muutettiin 
tunnin välein. Muuten mittauskammiot olivat ”luonnon armoilla”, eli valoisuuteen ja lämpötilaan ei 
vaikutettu. 

Mittauksia tehtiin 12 tunnin jaksona aurinkoisina päivinä, ja yksi mittaus kesti muutaman minuutin. 
Tänä aikana laskettiin O3 -, NO -, NOY - ja vesipitoisuuksien muutos kammiossa, joista saatiin halutut 
vuot laskettua. 

Otsonilla todettiin lisääntyvää depositiota, eli katoamista kammion seinämiin, kun kammioon tuotiin 
lisää vettä. Sama ilmiö todettiin myös typen oksideilla, mutta heikompana. Otsonivuon todettiin 
riippuvan myös osittain säteilystä ja paikallisesta NOX – pitoisuudesta. 

Typen oksidien ongelmaksi muodostui niiden vähäinen alkupitoisuus, jolloin havaitut pitoisuuksien 
muutokset ja vuot olivat pieniä ja katosivat osittain analysaattorin kohinan alle. Typen oksideille ei 
saatu varmoja riippuvuuksia muusta kuin alkupitoisuudesta ja pieni viittaus vesivuon merkityksestä. 

 


