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Tiivistelmä 
 

Pohjavedet ovat suurimpia puhtaan juomaveden tuottajia. Euroopassa jopa 75 % ihmis is tä 

käyttää pohjavesiä ensisijaisena juomaveden lähteenä, mikä tekee niistä ihmisille tärkeän 

ekosysteemipalvelun. Ekosysteemeinä pohjavedet ovat yleensä vähäravinteisia, kylmiä ja 

pimeitä. Näissä vesissä elävät mikro-organismit hyödyntävät veteen liuenneita aineita 

puhdistaen vettä. Vapaasti pohjavesissä elävät mikrobit ovat huonosti tunnettuja, sillä niiden 

tutkiminen on haastavaa. Näytteenotto pohjavesistä on sijainnin sekä maasto-olosuhte iden 

vuoksi hankalaa, ja mikrobit ovat herkkiä olosuhteiden muutoksille. Niiden tutkiminen on 

kuitenkin oleellista puhtaan juomaveden takaamisen vuoksi.  

 

Tutkimuksessani käytin kahta eri menetelmää, yhtenä perinteistä mikrobiologis ta 

kasvatusmenetelmää, jolla kuitenkin saadaan kasvatettua vain murto-osa pohjavesistä 

löytyvistä mikro-organismeista. Toinen käytetyistä menetelmistä, molekyylibiologinen 

metagenomiikka, mahdollistaa kokonaisten mikrobiyhteisöjen sekä niiden 

metaboliapotentiaalin tutkimisen ympäristönäytteistä.  

 

Tutkimuksessani haluttiin selvittää, millaisia mikrobeja boreaalisen alueen pohjavedestä 

löytyy, ja miten ne kykenevät hyödyntämään veteen ympäristöstä liuennutta hiiltä. 

Yhdistämällä metagenomiikkaa sekä puhdasviljelynäytteitä, saatiin monipuolista dataa sekä 

lajeista, joita voidaan kasvattaa laboratoriossa, että niistä, joita ei voida viljellä.  

 

Tutkimuksessa havaittiin erilaiset lajikoostumukset hiilen määrältä eriävien 

näytteenottopaikkojen välillä. Näytteistä löydettiin reilusti proteobakteereja, kuten 

Burkholderiaceae-heimon bakteereja, ja näytteiden yleisimmät geenit liittyvät energian 

tuotantoon. Metagenominäytteistä löydettiin myös patescibakteereja ja muita mikrobeja, joiden 

kasvatus laboratoriossa on haastavaa.  
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1 Johdanto  

 

Suurin osa maapallon vedestä on merivettä, joka on liian suolaista käytettäväksi suoraan. 

Makean veden vesivarannot koostuvat järvistä, joista, ihmisen rakentamista tekojärvistä sekä 

pohjavedestä (Carpenter ym., 2011). Pohjavedet muodostavat noin 30 % kaikesta makeasta 

vedestä (Griebler ym., 2015).  

Ekosysteemeinä pohjavedet ovat vahvasti yhteydessä muihin vesi- sekä maaekosysteemeihin. 

Pohjavedet muodostuvat maakerroksien läpi pinnalta valuvasta vedestä (Griebler ym., 2015). 

Elinympäristöinä pohjavedet ovat haastavia; ne ovat pimeitä, kylmiä ja usein ravinneköyhiä. 

Pohjavesiekosysteemit ovat uniikkeja ekosysteemejä elinolojen stabiiliuuden suhteen; koska 

pohjavedet sijaitsevat maakerrosten välissä, ulkoisilla tekijöillä ei ole suurta vaikutus ta. 

Pohjavesien olosuhteet kuten lämpötila ja valon määrä pysyvät jatkuvasti samanlais ina  

(Griebler ym., 2009). Pysyvästi stabiilit olot voivat johtaa matalaan monimuotoisuuteen 

elinympäristöön sopeutuneiden jopa harvinaisten mikrobien dominoidessa (Tian ym., 2020). 

Tämä kuitenkin aiheuttaa sen, että pohjavedet ovat herkkiä ihmisten aiheuttamille saasteille, 

joita pohjavesiekosysteemeihin päätyy maakerroksen läpi valuvan veden mukana (Griebler, 

ym., 2009). 

 

Maanpinnalta valuva vesi, sadannan ja lumen sulannan seurauksena syntyvä vesi suodattuu 

maakerrosten läpi pohjaveteen, josta se kulkeutuu takaisin maanpinnalle pohjavesiriippuvais ten 

ekosysteemien, esimerkiksi lähteiden kautta (Griebler ym., 2015; Glazier ym., 2009). 

 

Pohjavedet ovat ihmisille elintärkeitä koska ne tarjoavat puhdasta, juomakelpoista vettä. 

Maailmanlaajuisesti jopa kolmasosa ihmisistä käyttää pohjavettä ensisijaisena juomaveden 

lähteenä, Euroopassa määrä on vieläkin suurempi (75 %). Pohjavedet tarjoavat myös veden 

säilytystä sekä jatkuvaa puhtaana pitoa. Juomaveden lisäksi pohjavettä käytetään myös 

esimerkiksi kasteluvetenä maataloudessa. Näitä ekosysteemin ihmisille tarjoamia hyötyjä 

voidaan kutsua ekosysteemipalveluiksi (Griebler ym., 2015; Tian ym., 2020). Puhtaalle 

makealle vedelle on jatkuvaa tarvetta, jonka vuoksi se on tärkeä resurssi. 

1.1 Pohjavesimikrobit 

 

Pohjavesissä elää bakteereja, arkkeja, alkueläimiä sekä sieniä. Pohjavesien pintaosissa elää 

enemmän eukaryoottisia mikrobeja, kun taas syvistä osista löydetään lähinnä bakteereja ja 
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arkkeja. Pohjavesiekosysteemien rajoittavista olosuhteista johtuen mikrobiyhteisöt koostuvat 

suureksi osaksi heterotropheista, oligotropheista ja lithoautotroheista (Griebler ym., 2009).  

Yleisimpiä pohjavesimikrobeja ovat proteobakteerit, actinobakteerit, sekä Bacteroidetes ja 

Firmicutes-pääjaksojen jäsenet. Uudempia löydettyjä sukuja ovat patescibakteerit sekä muut 

RCP-ryhmän (Radiation Candidate Phyla) bakteerit (Griebler ym., 2009). Betaproteobakteerit 

dominoivat usein makeissa vesissä (Scharping ym., 2020). 

 

Pohjavesissä mikrobeja elää ns. planktonina, eli vapaana vedessä, sekä kiinnittyneessä 

muodossa, eli biofilminä pinnoilla. Vapaana pohjavedessä elävien bakteerien määrän on 

arvioitu olevan välillä 102 ja 106 solua /cm3 (Griebler ym., 2009). Biofilmissä mikrobit 

kestävät paremmin vaihtuvia olosuhteita, kuten virtaavaa vettä, kuin vapaana ollessaan. 

Biofilmeistä on myös löydetty huomattavasti suurempia määriä mikrobitaksoneita, verrattuna 

saman alueen plankton-vesipatsaaseen. Tämän lisäksi saman pohjavesialueen biofilmin ja 

vapaana elävien mikrobiyhteisöjen dominoivat taksonit voivat olla eriävät. Sekä vedessä 

vapaana elävien, että biofilmin mikrobitaksonien dominoivien lajien suhteelliset määrät voivat 

vaihdella näytteenottojen välillä (Scharping ym., 2020). Näiden kahden populaation vaihtelut 

eivät kuitenkaan välttämättä ole yhteydessä toisiinsa. Vapaana elävien mikrobien koostumus 

voi vaihdella esimerkiksi pohja-alueelle valuvan veden ja saasteiden mukaan, mutta se ei 

kuitenkaan välttämättä vaikuta alueen biofilmien koostumukseen (Scharping ym., 2020). 

 

Pohjavesimikrobit ovat huonosti tunnettuja, sillä vain pieni osa niistä on sellaisia, joita on 

onnistuttu kasvattamaan laboratoriossa perinteisin menetelmin (Griebler ym., 2009). 

Esimerkiksi patescibakteereille ns. 16S amplikoni-sekvensointi ei toimi, koska sekvensoitava 

alue on niin erikoinen, että yleisesti bakteereilla käytetyt alukkeet eivät pysty kiinnittymään 

genomiin. Niitä ei myöskään pystytä kasvattamaan laboratorio olosuhteissa, vaan niiden 

tutkimiseen tarvitaan metagenomiikkaa (Brown ym., 2015; Tian ym., 2020). 

 

 

 

 

1.2 Mikro-organismien rooli pohjaveden hiilenkierrossa 

 

Pohjavesi sisältää yleensä hyvin vähän hiiltä, koska hiilen määrä vähenee veden kulkeutuessa 

maakerrosten läpi (Griebler ym., 2015). Suurin ja tärkein hiilen lähde pohjavesissä on liuennut 
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orgaaninen aines, niin kutsuttu DOM (Dissolved Organic Matter). DOM sekä muut liuennee t 

aineet ovat peräisin ympäröivästä maa-aineksesta tai maanpinnalta (Wu ym., 2018). 

 

Veden orgaanisten molekyylien määrä ja laatu määrittelevät mikro-organismien yhteisöjen 

koostumuksen (Tanentzap ym., 2019). Muutos hiiliyhdisteiden määrässä ja laadussa voi 

muuttaa mikrobiyhteisön rakennetta ja metaboliaa nopeastikin. Hiilen määrän ja laadun muutos 

voi tapahtua esimerkiksi rankkasateen jälkeen, jolloin pohjaveteen valuu paljon hiilirikas ta 

vettä (Hoffman ym., 2020).  Mikrobiyhteisöt erikoistuvat hyödyntämään tiettyjä hiiliyhdiste itä 

riippuen siitä, mitä yhdisteitä on saatavilla. Mikrobien funktionaaliset geenit määrittävä t, 

millaisia yhdisteitä ne kykenevät hajottamaan. Kuitenkin hiiliyhdisteiden monipuolinen 

tarjonta nostaa myös mikrobien monimuotoisuutta, koska hiiltä on tarjolla useille lajeille 

(Tanentzap ym., 2019; Hoffman ym., 2020). 

 

Mikro-organismit ovat suurimpia orgaanisen hiilen hyödyntäjiä ja varastoijia. Tämän vuoksi 

pohjavesialueet ovat tärkeitä hiilinieluja, vaikka niihin kulkeutuvan hiilen määrä onkin alhainen 

(Wu ym., 2018; Hoffman ym., 2020). Hiilen lisäksi mikro-organismit hyödyntävät myös muita 

yhdisteitä, ja näin liittyvät myös muiden orgaanisten ja epäorgaanisten aineiden kiertoon. 

Erilaisia mikrobeja tavataan kaikissa maailman kolkissa ja valtavan monimuotoisuuden vuoksi 

ne kykenevät hyödyntämään lähes kaikkia maapallolla esiintyviä yhdisteitä (Griebler ym., 

2009). 

 

 

1.3 Mikrobien genomit 

 

Useimpien bakteerien genomit koostuvat yhdestä rengasmaisesta kromosomista (Madigan ym., 

2019). Pienimmät bakteerigenomit ovat kooltaan noin 140 kbp ja löytyvät symbionttisi lta 

bakteereilta, kun taas suurin bakteerigenomi on noin 14,8 Mbp (S. cellulosum). Suurimmat 

arkkigenomit taas ovat noin 5 Mbp (Madigan ym., 2019). Metaboliaan liittyvät geenit ovat 

usein yleisimpiä tunnistettavia geenejä bakteereilla (Madigan ym., 2019). 

Erityisen pienet genomit johtuvat tarpeettomien geenien puuttumisesta, esimerkiks i 

patescibakteereilta liikkumiseen liittyvät geenit puuttuvat mahdollisesti kokonaan. Myös 

metaboliaan liittyvät geenit ovat vähentyneet, eli patescibakteerit ovat sopeutuneet hyvin 

pohjavesiekosysteemeihin. Ne ovat siten erikoistuneet elämään hapettomissa ja vähän 

ravinteita sisältävissä vesissä. Geenien vähyys kuitenkin tuottaa ongelmia muuttuvissa 

olosuhteissa. Tämän vuoksi patescibakteerit, ja muut erittäin pienen genomin omaavat 
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mikrobit, ovat herkkiä ihmistoiminnan seurauksena lisääntyvälle kontaminaatiolle ja 

muuttuville kasvuolosuhteille (Tian ym., 2020).  

 

1.4. Mikrobiyhteisöjen tutkimusmenetelmät 

 

Yleisimmin mikrobitaksoneita tutkitaan käyttämällä amplicon sekvensointia, eli monistamalla 

tiettyä geenialuetta. Esimerkiksi bakteereilla käytetään yleisesti 16S rRNA- ja sienillä ITS-

geeniä. Nämä geenit ovat konservoituneita alueita, joka mahdollistaa useille lajeille sopivien 

alukkeiden suunnittelun. Geenissä on kuitenkin tarpeeksi lajikohtaista monimuotoisuutta, joka 

mahdollistaa lajien tunnistamisen toisistaan (Větrovský ym., 2013; Schoch ym., 2012). 

Amplikonisekvensoinnilla ei kuitenkaan saada tietoa mikro-organismien metaboliasta, vaan 

saatu tieto on pelkästään taksonomista.  

Perinteisten menetelmien rinnalle on noussut myös uusia menetelmiä, jotka helpottavat 

yhteisöjen ja niiden sisällä tapahtuvien prosessien tutkimista. 

 

1.5 Metagenomiikka 

 

Yksi tärkeimmistä mikrobiekologian työvälineistä on metagenomiikka. Metagenomiikka 

tarkoittaa ympäristöstä kerätyn näytteen kaikkien genomien sekvensointia ja analysoint ia. 

Tämä mahdollistaa kokonaisten mikrobiyhteisöjen sekä niiden funktionaalisten geenien 

tutkimisen ja tuottaa laajemman lajikirjon kuin mikrobien kasvatus laboratoriossa. Yksistään 

metagenomiikalla saadaan tietoa näytteen mikrobiyhteisön taksonomiasta sekä 

funktionaalisista geeneistä, eli saadaan tietää mitä lajeja näytteessä on ja minkälaiseen 

metaboliaan ko. yhteisö kykenee. Metagenomiikka ei kuitenkaan tuota tietoa siitä, mitä mikäkin 

laji tekee juuri sillä hetkellä. Taksonomian ja metabolian yhdistämiseksi tiettyyn ajankohtaan 

tarvitaan muita ”omiikoita”, kuten transkriptomiikkaa tai proteomiikkaa (Thomas, ym., 2012). 

On arvioitu, että vain alle 50 % metagenomisekvensseistä saadaan ”annotoitua”, eli yhdistet tyä 

tiettyyn funktioon. Löydettyjä geenejä verrataan geenitietokantaan, jonka vuoksi suuri määrä 

geenejä jää tuntemattomiksi tai geenin funktiota ei saada tietoon. Esimerkiksi mikro -

organismeilla, joita ei koskaan saada viljeltyä laboratorio-oloissa, on lähes mahdotonta selvittää 

tiettyjen geenien toimintoja. Jos kyseisellä geenisekvenssillä ei ole homologiaa minkää n 
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viljeltävissä olevan lajin kanssa, geenin toimintaa ei ehkä koskaan saada selville (Thomas, ym. 

2012).  

Metagenomiikka on mahdollistanut aiemmin tuntemattomien geenien ja metaboliareitt ien 

löytämisen. Se on myöskin mahdollistanut huomattavasti laajemman taksonomisen datan 

keräämisen ja kokonaisten mikrobiyhteisöjen tutkimisen (Abbai ym., 2013). 

Metagenomisekvensoinnilla päästään tarkempaan taksonomiseen luokitteluun, kuin 

amplikonisekvensoinnilla, jolla usein päästään vain suku-tasolle. Amplikonisekvensointi ei 

myöskään tuota yhtä tarkkaa funktionaalista dataa (Rausch ym., 2019).  

Metagenomien sekvensointi tuottaa erittäin suuren määrän dataa, jonka käsitteleminen voi olla 

haastavaa, ja vaatia paljon resursseja. 

1.5.1 Metagenomiikan työvaiheet 

Terminä metagenomiikka sisältää työvaiheet näytteen keräämisestä aina analysointiin saakka. 

Koska pyritään saamaan geneettistä tietoa koko mikrobiyhteisöstä, on tärkeää, että kerätty 

näyte kuvaa koko yhteisöä. Näytteestä eristetään DNA:ta ja se sekvensoidaan, jonka jälkeen 

dataa käsitellään bioinformatiikan keinoilla (Thomas, ym. 2012).  

Ensiksi metagenomidatalle tehdään laadun tarkastusta ja sekvenssipätkiä korjataan sekä 

leikataan. Alun korjauksien myötä datan määrä hieman vähenee. Sekvenssien yhdistys 

vaiheessa (assembly) lyhyet sekvenssipätkät yhdistetään pidemmiksi sekvensseiksi. Tämä 

voidaan suorittaa hyödyntäen tunnettua genomia (co-assembly) tai kokoamalla sekvenssit 

samankaltaisuuden perusteella (de novo). Näistä co-assembly on nopeampi, mutta haastavampi 

mikäli sekvensseissä on paljon deleetioita tai virheitä. De novo sekvenssien yhdistely taas vaatii 

enemmän laskentatehoa ja sen suoritus voi kestää päiviä. Binning-vaiheessa pyritään 

yhdistämään samaan genomiin kuuluvat sekvenssit. Sekvenssejä yhdistetään joko perustuen 

niiden GC-pitoisuuteen tai geenitietokantaan verraten, mikäli kyseessä on geenisekvenss i. 

Viimeisessä vaiheessa tunnistetaan sekvenssien sisältävät geenit ja niihin yhdistetään funktio t 

(Thomas ym., 2012; Kieser ym., 2020). 

 



 6 

  

Kuva 1. Metagenomiikan työvaiheet. 
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2 Tutkimuksen tavoitteet 
 

Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää, millaisia mikrobiyhteisöjä toimii orgaanise n 

hiilenkierron eri vaiheissa boreaalisella pohjavesialueella Pohjois-Suomessa, ja miten niiden 

genotyypit eroavat toisistaan. Tutkin myös, miten mikrobikannat eroavat korkean ja matalan 

orgaanisen hiilen vesinäytteissä. Tutkielmassani tarkastelen Sodankylän Tähtelän geofysiikan 

tutkimusyksikön alueelta kerättyjä pohjavesialueen vesinäytteitä. Näiden kolmen näytteen 

välillä suoritan taksonomista vertailua sekä metaboliaprosessien analysointia. 

 

Tutkimuksen aihe on tärkeä, koska pohjavesimikrobit tarjoavat ihmisille elintärke itä 

ekosysteemipalveluita puhdistamalla makeaa vettä. Pohjavesissä elävien mikrobien 

olemassaolo on tiedetty jo pitkään, mutta niiden metaboliaan ja aineiden kiertoon liittyvä t 

prosessit ovat edelleen pitkälti tuntemattomia. Uusia mikrobilajeja ja metaboliareittejä on vielä 

löydettävissä. 

 

Tutkimus voidaan työvaiheiltaan jakaa kahteen osioon, metagenomiikkaan sekä 

puhdasviljelynäytteisiin. Tutkimuksen pääpaino on metagenomisella analyysillä, mutta sen 

tueksi vesinäytteistä on kasvatettu puhdasviljelmiä. 

 

Tutkimuksessa hyödynnetään metagenomiikkaa, jolloin saadaan realistinen kuva kaikista 

pohjavedessä elävistä mikrobeista ja niiden toiminnoista. Metagenomiikan avulla saadaan 

taksonomista sekä funktionaalista tietoa kvantitatiivisena, eli saadaan tietää runsaussuhteet ja 

mitä lajeja ja mitä geenejä näytteestä löytyy. Metagenomiikan ongelmana on kuitenk in 

taksonomiaan sekä metaboliaan tarvittavien tietokantojen puutteellisuus erityisest i 

ympäristönäytteiden osalta.  

 

Puhdasviljelynäytteiden tarkoituksena on löytää uusia mikrobikantoja subarktisis ta 

pohjavesiekosysteemeistä. Uusien mikrobien löytäminen olisi tärkeää tietokantojen tiedon 

lisäämisen vuoksi. Pohjavesimikrobien kasvatus laboratorio oloissa on kuitenkin erittäin 

haastavaa, sillä vain murto-osa niistä on viljeltävissä. 

 

 

 



 8 

 

2.1 Hypoteesit 

 

Odotan, että metagenominäytteistä löytyy monimuotoinen bakteerilajisto verrattuna 

puhdasviljelmänäytteisiin. Korkean ja alhaisen hiilen näytteissä on luultavasti erilainen 

yhteisökoostumus. Dominoivat lajit korkean hiilen näytteissä voisivat kuulua Bacteroidetes-

pääjaksoon sekä betaproteobakteereihin. Alhaisen hiilen näytteistä taas voisi löytyä 

patescibakteereja sekä alfaproteobakteereja. 

Odotan myös, että kaikkia metagenominäytteistä löydettyjä lajeja ei löydetä 

puhdasviljelynäytteistä, koska pohjavesibakteerit ovat hankalia kasvattaa. Toisaalta 

puhdasviljelynäytteistä löydettyjä lajeja voi kyllä löytyä metagenomeista. 
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3 Materiaalit ja menetelmät 

 

3.1 Näytteiden kerääminen 

 

Vesinäytteet on kerätty luonnontilaiselta Tähtelän pohjavesialueelta Sodankylästä syyskuussa 

2019. Alue sijaitsee Oulun yliopiston Geofysiikan observatorion ja Ilmatieteenlaitoksen 

tutkimusyksikön alueella. Näytteenottopaikkoina toimivat kolme pohjavesiputkea (kuva 2). 

Näytteenottopiste 2 sijaitsee harjualueella, jossa vesi suodattuu seitsemän metrisen 

hiekkapatsaan läpi ja näin ollen vesi on väriltään kirkasta. Näytteenottopisteet 9 ja 10 sijaitseva t 

suon laitamilla, jossa pohjavesi suodattuu noin yhden metrin turvekerroksen läpi, vesi on 

sameaa, ruskeaa ja sisältää runsaasti humusta. Kaikkien kaivojen vesi on kuitenkin veden 

laadullisesti juomakelpoista. Alueella veden valumasuunta on suoalueelta kohti Kitinen jokea 

päin, eli kaivoilta 10 ja 9 kaivon 2 suuntaan. Näin hiilirikas pohjavesi valuu kohti harjualuet ta 

(Marttila ym., 2021). 

 

Vesinäytteet kerättiin pumppaamalla kaksi litraa pohjavettä steriileihin lasipulloihin. Näytteet 

suodatettiin välittömästi laminaarissa 0,2 m MicroFunnelTM Disposable Filter Funnels läpi. 

Metagenominäytteitä varten suodatinpaperit säilöttiin syväjäähän -80 C ja 

puhdasviljelynäytteet maljattiin alla olevin ohjein. 

Liuenneen orgaanisen hiilen (DOC) määrä määritettiin Suomen ympäristökeskuksen 

akkreditoimassa ympäristöanalyysien laboratoriossa. 

  
 
Kuva 2. Kartta näytteenottopisteistä. Käytetyt pohjavesiputket 2, 9 ja 10 merkattu punaisilla neliöillä. 
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3.2 Puhdasviljelynäytteet 

 

Vesinäytteistä eristettiin ja maljattiin 28 puhdasviljelynäytettä. Vesinäytteistä halutt iin 

kasvattaa bakteereja sekä sieniä, ja kasvualustat valittiin vuonna 2017 analysoidun 16S rRNA 

bakteeribiomitutkimuksen kaivokohtaisten bakteeri-indikaattoreiden perusteella (Lehosmaa, 

ym. julkaisematon). Näytteitä maljattiin seitsemälle erilaiselle kasvualustalle ; bakteereita 

varten tryptikaasi, Collimonas, tryptokaasi ja R2A-alustoille, sekä sieniä varten PDA-, 

Geobacter- ja SSE-alustoille. 

Maljaus toteutettiin kääntämällä suodatinpaperi nurin päin maljalle. Maljoille kasvaneista 

pesäkkeistä valittiin sopivimmat, ja niistä maljattiin 28 puhdasviljelymaljaa. Tarkoituksena 

saada kasvatettua yksittäistä lajia omalla maljallaan. Aerobisia näytteitä maljattiin 25 

kappaletta, kaikista kolmesta kaivosta. Kaivon 9 vesinäytteestä maljattiin myös kolme 

anaerobista näytettä. Anaerobiset näytteet laitettiin kannelliseen muovirasiaan, joka suljettiin 

ilmatiiviisti parafilmillä. Muovirasiaan lisättiin myös AnaeroGen-typpityyny (Thermo Fisher 

Diagnostics GMBH), joka pitää rasian sisällön hapettomana, sekä hapettomuutta indiko iva 

testiliuska. 

 

Maljat suljettiin parafilmillä ja siirrettiin kasvamaan pimeään 4 C kylmähuoneeseen, jotta 

kasvuolosuhteet pysyisivät samankaltaisina kuin pohjavedessä. Maljojen annettiin kasvaa 2–3 

kuukautta.  

 

3.2.1 Puhdasviljelynäytteiden käsittely 

 

Puhdasviljelynäytteiden mikrobikantojen tunnistamista varten näytemaljoilta kerättiin soluja, 

ne hajotettiin ja niistä eristettiin DNA:ta sekvensointia varten. Soluja kerättiin maljalta käyttäen 

kertakäyttöistä inokulointisilmukkaa tai steriiliä skalpellia. Silmukkaa käytettiin pehmeiden 

bakteerisolujen ja hiivamaisten sienien keräämiseen, kun taas skalpellia käytettiin kovempien 

kuten homeiden sienikasvustojen leikkaamiseen. Noin nuppineulan pään kokoinen, tai hieman 

isompi, määrä soluja siirrettiin Eppendorf-putkeen hajotusta varten. 

Solujen hajotukseen käytettiin kolmea erilaista tapaa; vesi ja kuumentaminen (95 C ja 10 

minuuttia), lysis puskuri ja kuumentaminen (TE-buffer ja 0,1 % Triton-X100, ja 95 C ja 10 

minuuttia), sekä kaupallista DNA-kitti eristystä. Käytetty kitti oli NucleoSpin Plant II 

(Macherey-Nagel). Hajotusten suorittaminen aloitettiin käyttämällä kuumennusta vaativia 

tapoja, jotka toimivat bakteereille. Nämä kuitenkin toimivat huonosti sienille ja siirrytt iin 

käyttämään kittiä. Tämän vuoksi sieninäytteet sekä osa bakteerinäytteistä eristettiin kittiä 
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käyttäen. Eristetyn DNA:n konsentraatio mitattiin käyttäen NanoDrop-spektrofotometriä ja 2 

µl näytettä. Seuraavaa vaihetta varten optimaalisin määrä DNA:ta oli 5 ng/µl, ja 

konsentraatioltaan korkeammat näytteet laimennettiin sopivaan konsentraatioon. Eristetty 

DNA säilöttiin Eppendorf-putkissa -20 C pakastimeen. 

 

Puhdasviljelynäytteistä eristettyä DNA:ta monistettiin PCR-reaktiolla. PCR mastermix 

valmistettiin käyttäen DreamTaq green buffer (10x), DreamTaq green DNA polymerase (5 

u/µl) ja dNTP (10 µM). Sienille käytettiin ITS4R (reverse, alkaen 3’-päästä) ja ITS1F (forward, 

alkaen 5’-päästä) alukkeita, ja bakteereille 1492R ja 27F (10µM) (liite 1). PCR-laitteeseen 

menevät näytteet valmistettiin käyttäen 24 µl mastermixiä ja 1 µl DNA:ta. PCR:ään lisättiin 

myös negatiivinen ja positiivinen kontrolli, joiden avulla seurattiin reagenssien puhtautta sekä 

DNA fragmenttien kokoa. Negatiivinen kontrolli sisälsi vettä, ja positiivinen kontrolli tunnettua 

bakteeri tai sieni DNA:ta. 

Monistetun DNA:n laatu tarkistettiin geelielektroforeesilla käyttäen 1,5 % agargeeliä, 1x TAE-

puskuria sekä Midori Green-väriainetta. Geelille pipetoitiin ensimmäiseen kaivoon 5 µl 

GeneRuler 100bp Plus ladder. PCR-tuotetta pipetoitiin kaivoihin 1 µl. Geelielektroforees ia 

ajettiin 100 V 20 minuuttia tai 120 V 20–30 minuuttia, riippuen valmistetun geelin koosta. 

 

Ennen monistetun DNA:n sekvensointia PCR-tuotteille suoritettiin puhdistus, 

sekvensointireaktiot sekä sekvensointireaktioiden puhdistus. Aluksi PCR-tuotteet puhdistettiin, 

jotta näyte sisälsi vain haluttua DNA:ta eikä jäänteitä alukkeista tai vapaista nukleotideis tä. 

Mastermix valmistettiin käyttäen FastAP buffer (10x), FastAP (1 U/µl), Exo I (20 U/µl) sekä 

steriiliä vettä. Mastermix ja PCR-tuotteet pipetoitiin 96-kaivoiselle levylle ja puhdistusohje lma 

suoritettiin PCR-laitteessa. Puhdistuksen jälkeen näytteille suoritettiin sekvensointi-reaktio t, 

käyttäen samoja alukkeita kuin PCR-monistuksessa. Sekvensointi-reaktioihin tehtiin neljä 

mastermixiä, yksi jokaiselle käytetylle alukkeelle. Eli 16S forward (F) ja reverse (R), sekä ITS 

F ja R reaktiot erikseen. Mastermixiin käytettiin steriiliä vettä, BigDye Sequencing Buffer (5x), 

Ready Reaction Mix ja alukkeet. Käytetyt Buffer ja Reaction Mix ovat Thermo Fisher 

Scientific BigDye Terminator V3.1 Cycle -kitistä. Mastermix ja puhdistettu PCR-tuote 

pipetoitiin jälleen 96-kaivoiselle levylle ja reaktio suoritettiin PCR-laitteessa. 

Lopuksi sekvensointireaktioista saatu tuote puhdistettiin uudestaan. Uudelle kuoppalevylle 

pipetoitiin NaOAc (3 M), 100 % EtOH ja 10 µl edellisen vaiheen tuotetta, inkuboitiin kylmässä, 

sentrifugoitiin ja supernatantti kaadettiin pois. Pelletti liuotettiin steriiliin veteen, jonka jälkeen 

näytteet olivat valmiit sekvensointiin. 
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Puhdasviljelynäytteet sekvensointiin Oulun yliopistolla käyttäen Sanger-tekniikkaan 

perustuvaa kapillaarisekvensointia, ABI-sekvensaattoria.  

 

 

3.3 DNA:n eristys metagenominäytteisiin 

 

Metagenominäytteitä varten suodatetuista vesinäytteistä eristettiin DNA:ta sekvensoitavaks i. 

DNA:n eristys suoritettiin laminaarissa, jotta ympäristö olisi mahdollisimman puhdas. 

Suodatinpaperit leikattiin pienemmiksi palasiksi lasisella petrimaljalla jäiden päällä, käyttäen 

steriilejä pinsettejä ja skalpellia. Suodatinpaperit pyrittiin pitämään mahdollisimman kylmässä 

niiden kuljetuksen ja leikkaamisen aikana. Eristys suoritettiin kuitenkin ohjeen mukaisest i 

huoneenlämmössä ZymoBIOMICS RNA-shieldin käytön vuoksi. Eppendorf-putket 

autoklavoitiin ennen eristystä ja pipetointiin käytettiin filtterikärkiä.  

Kittien ohjeista poiketen DNA eluoitiin 50 µl (alkuperäinen ohje 100 µl), jotta DNA:n 

konsentraatio olisi korkeampi. Metagenomisekvensointia varten näytteiden toivottu 

konsentraatio oli >10 ng. Valmis eristetty DNA säilöttiin Eppendorf-putkeen ja kuljetett iin 

jäillä -20 C pakkaseen.  

 

DNA:n eristys optimoitiin kokeilemalla kolmea eri kittiä kahdelta valmistajalta. Parhaat 

tulokset saatiin käyttäen ZymoBIOMICS DNA/RNA miniprep-kittiä. Muut kokeillut kitit 

olivat QIAGEN PowerWater ja QIAGEN PowerSoil, joilla eristys onnistui mutta DNA:n 

konsentraatiot olivat alhaisempia. Näytteiden DNA-konsentraatio ja laatu tarkastettiin 

NanoDrop-spektrofotometrillä käyttäen 2 µl näytettä sekä geelielektroforeesillä.  

 

Metagenominäytteet sekvensoitiin kaupallisessa Novogene-sekvensointilaboratoriossa (Iso-

Britannia) käyttäen Shotgun metagenomic -sekvensointia ja Illumina NovaSeq PE150 

sekvensointiteknologiaa. Käytetty sekvensointisyvyys oli 6 Gb. 
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3.4 Bioinformatiikka ja tilastolliset menetelmät 

 

3.4.1 Puhdasviljelynäytteet 

 

Puhdasnäytteiden sekvensoinnista saatua dataa käsiteltiin käyttäen CodonCode Aligner -

ohjelmaa (CodonCode Corporation, versio V 9.0.1). Sekvenssien käsittely aloitett iin 

kääntämällä reverse-sekvenssi ja linjaamalla reverse ja forward sekvenssit käyttämällä Muscle-

linjausta. Alukkeet poistettiin, ja emäksiä korjattiin kromatogrammin avulla vahvempaa 

sekvenssiä mukaillen. Käsitellyt sekvenssit tallennettiin yksittäisiin FASTA-tiedostoihin 

jatkokäsittelyä varten. FASTA-tiedostoja käytettiin lajien selvittämiseen yhdessä 

selainpohjaisen BLAST-työkalun (Basic Local Alignment Search Tool) kanssa. BLAST etsii 

yhtäläisyyksiä työkaluun ladatun sekvenssin, ja valitun tietokannan sisältävien sekvenssien 

välillä (Altschul ym., 1990). Linjatut sekvenssit ovat DNA-sekvenssejä, joten valitt iin 

Nucleotide BLAST (blastn). Tietokannaksi valittiin rRNA/ITS database, ja valinta joko 16S tai 

ITS näytteen mukaan.   

 

Puhdasviljelynäytteistä luotiin myös fylogeneettiset puut, jotka kuvaavat lajien 

sukulaisuussuhteita (Baxevanis, ym. 2001). FASTA-sekvenssien linjaamiseen ja 

fylogeneettisten puiden luomiseen käytettiin Geneious Prime -ohjelmaa (Geneious Prime 

2022.2.2). Valmiit sekvenssit vietiin ohjelmaan ja linjaus suoritettiin monistetun geenialueen 

mukaan. Linjaukseen käytettiin ohjelman Multiple align toimintoa, ja MUSCLE Alignment. 

Näistä linjauksista luotiin fylogeneettiset puut samalla ohjelmalla käyttäen Tamura-Nei Genetic 

Distance Model sekä UPGMA puutyyppiä. 

 

3.4.2 Metagenominäytteet 

Metagenominäytteiden taksonomian selvittämiseen käytettiin kahta eri algoritmiin perustuvaa 

ohjelmaa; ATLAS metagenomics sekä Kaiju. Kaiju keskittyy taksonomiaan, kun taas ATLAS 

tutkii taksonomian lisäksi myös näytteen funktionaalisia annotaatioita. 

Geenien funktioiden tutkimiseen käytettiin UniProt-sivustoa (The UniProt Consortium, 2021). 
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3.4.2.1 ATLAS 

 

Metagenomisekvenssidatan käsittely aloitettiin käyttämällä python pohjaista metagenomi-

ohjelmistoa ATLAS metagenomics (Kieser ym., 2020). Metagenomi sekvensoinnista saatavat 

tiedostot ovat suuria ja pipelinen ajaminen vaatii paljon laskentatehoa, joten niiden käsittely 

suoritettiin CSC-ympäristössä hyödyntäen interaktiivista eräajoa. Näin suuren muistin tarve 

saatiin siirrettyä supertietokoneille.  

 

ATLAS metagenomics on metagenomien käsittelyyn ja analysointiin suunnite ltu 

helppokäyttöinen ohjelmisto. ATLAS perustuu genomin kokoamiseen samankaltaisuuden 

perusteella eikä vaadi referenssi genomia. Toimiakseen CSC-ympäristössä ATLAS tarvitsee 

Bioconda-paketin, mutta muut paketit ja ympäristöt ATLAS lataa itse. Halutessaan pipelinea 

voi käyttää myös paikallisesti, jolloin ATLAS vaatii Conda-paketin (Kieser ym., 2020). 

ATLAS työjärjestys jakaantuu neljään osaan, jotka ovat järjestyksessä laadun tarkistus, 

sekvenssien yhdistely (assembly), genomien kokoaminen (genomic binning) ja annotaatiot. 

ATLAS ajettiin käyttäen oletusasetuksia, eli sekvenssien yhdistelyyn käytettiin metaSPAdes-

ohjelmaa ja genomien kokoamiseen DASTool-ohjelmaa. Ainoa muutos pipelinen toimintaan 

oli kansioiden polkujen muutos ja koodin käyttöön varatun muistimäärän lisäys, joka täytyy 

määrittää näytesarja kohtaisesti (liite 2). ATLAS ajon jälkeen saatiin tuloksia sekvenssien 

puhtaudesta ja kokonaisuudesta, sekä luettelo löydetyistä geeneistä.  

 

ATLAS metagenomics jälkeen ajettiin ATLAS analyze, saman kehittäjän tuottama koodi 

ensimmäisen koodin tulostiedostojen jatkokäsittelyyn. Jatkokäsittely tuottaa valmiita selkeitä 

kuvaajia, jotka esitellään tulokset-osiossa. Analyze koostuu kahdesta osasta; python koodista, 

joka suoritettiin myös CSC:llä, sekä R-pohjaisesta koodista, joka ajettiin RStudio-ohjelmalla, 

Versio 1.2.5042 (R Core Team 2019). Taksonomian määrittämiseen ATLAS hyödyntää 

GTDB-tietokantaa (Genome Taxonomy Database; Parks ym., 2020). 

 

3.4.2.2 Kaiju 

 

Metagenominäytteiden taksonomianalyysiin kokeiltiin vertailun vuoksi myös selainpohjais ta 

Kaijua. Kaiju lupaa nopeaa, proteiinisekvensseihin perustuvaa taksonomista luokittelua. 

Proteiineihin perustuvan luokittelun pitäisi olla tarkempaa kuin nukleotideihin perustuva. Kaiju 
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kääntää nukleotidisekvenssin usean lukukehyksen aminohapposekvenssiksi ja etsii sekvenssin 

parhaan osuman joko linjauksen pituuden tai pisteytyksen mukaan (Menzel ym., 2016). 

Tietokantana käytettiin NCBI BLAST nr +euk, joka on tuetuista tietokannoista laajin. 

Tietokanta sisältää NCBI BLAST nr tietokannan proteiinit, jotka kuuluvat bakteereille, arkeille 

ja viruksille, sekä euk tietokannat, joka sisältää sieni ja eukaryoottisten mikrobien proteiinit. 

Käytetyn tietokannan versio on 2021-03. Kaiju ajettiin käyttäen oletusasetuks ia. 

Lähtötiedostona käytettiin tiedostoja, jotka sisältävät yhden näytteen metagenomit.  
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4 Tulokset 

 

4.1 Hiilen määrä kaivoittain 

 
Taulukko 1. DNA konsentraatiot ja liuenneen orgaanisen hiilen (DOC) määrä kaivoittain.  

     

 

 

 

Liuenneen orgaanisen hiilen määrä (DOC-arvo) on pienin kaivon 2 näytteessä ja 

kymmenkertainen kaivon 10 näytteessä (taulukko 1). Kaivo 2 sijaitsee harjulla, kun taas 9 ja 

10 lähellä suota. Taulukosta 3 nähdään myös näytteiden DNA-konsentraatiot. Kaivon 2 

näytteessä DNA konsentraatio on pienin, kun taas kaivon 9 näytteessä konsentraatio on suurin. 

Kaivo 2 edustaa kirkasta pohjavettä, jossa oletettavasti solujen määrä on alhaisempi verrattain 

suon läheisyydessä sijaitseviin kaivoihin 9 ja 10, joiden orgaanisen hiilen määrä on myös 

korkeampi.  

 
 

4.2 Puhdasviljelynäytteet 

 

Haluttujen geenialueiden monistukseen käytetyt alukkeet löytyvät liitteestä 1. 

Puhdasviljelynäytteistä saatiin tutkittavien alueiden (16S bakteereille tai ITS sienille ) 

molempiin päihin (3’ ja 5’) tuotetut sekvenssit 28 näytteelle. Näistä kuitenkin vain 12 saatiin 

linjattua (taulukko 2). Loput sekvenssit olivat huonolaatuisia eivätkä linjautuneet kunnolla, tai 

olivat kontaminoituneet. Onnistuneesti linjatuista näytteistä löydettiin 9 eri lajia, joista 5 oli 

bakteereja ja 4 sieniä. Yksi näytteistä, puhdasviljelmä 26, ei saanut yhtään osumaa BLAST-

haussa. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Kaivo DOC-arvo (mg/l) DNA-konsentraatio (ng/µl) 
2 3,7 3,2 

9 8,1 39,0 
10 33,2 22,7 
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Taulukko 2. Linjattujen puhdasviljelynäytteiden tiedot; näytteenotto kaivo, kasvualusta ja laji.  

Näyte Kaivo Kasvualusta Laji 

1 10 Trypticase Stenotrophomonas rhizophila 

2 2 Trypticase Sporosarcina psychrophila 

3 2 PDA Samsoniella hepiali 

4 2 PDA Samsoniella hepiali 

5 2 PDA Samsoniella hepiali 

7 10 PDA Pseudomonas brenneri 

12 9 PDA Lecanicillium flavidum 

14 10 PDA Mucor aligarensis 

 19 10 SSE Bullera coprosmae 

21 2 Collimonas Collimonas pratensis 

26 (anaerobinen) 9 PDA ei osumia 

27 (anaerobinen) 9 Tryptocase Serratia fonticola 

28 (anaerobinen) 9 Tryptocase Serratia fonticola 

 

Puhdasviljelmistä löydetyt lajit on esitetty myös fylogeneettisissä puissa. Kuvasta 3 löytyvä t 

16S-geenialueen bakteerinäytteet. Yläreunan Stenotrophomonas rhizophila kuuluu 

Xanthomonadaceae-heimoon. Collimonas pratensis Oxalobacteraceae-heimoon. Puun 

keskivaiheilta Sporosarcina psychrophila kuuluu Planococcaceae-heimoon ja Pseudomonas 

brenneri Pseudomonadaceae-heimoon. Serratia fonticola kuuluu Yersiniaceae-heimoon. 

 

 

  

Kuva 3. Fylogeneettinen puu bakteeri puhdasviljelmänäytteistä, 16S-geenialue. 

Kuva 4 taas esittelee ITS-geenialueen näytteet, eli sienet. Alareunan Samsoniella hepiali ja 

Lecanicillium flavidum kuuluvat Cordycipitaceae-heimoon. Niiden yläpuolelta löytyvä Bullera 

coprosmae kuuluu hyytelösienien luokkaan (Tremellomycetes) ja Mucor algarensis 
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Mucorales-lahkoon. Puun yläreunasta kauimpana muista näytteistä löytyy ainoa anaerobinen 

sieni, tuntematon puhdasviljelmä 26.  

 

 

 

Kuva 4. Fylogeneettinen puu sieni puhdasviljelmänäytteistä, ITS-geenialue. 

 

 

 

4.3 Metagenominäytteet 

 

Metagenominäytteiden sekvensoinnista saatiin 21.303021 Bbp sekvenssidataa, joka laadun 

tarkistuksen sekä muiden käsittelyjen jälkeen väheni 17.738363 Bbp. Sekvensointiin lähetettiin 

kolme DNA-näytettä, yksi jokaisesta kaivosta. Kaivon 9 näytteestä takaisin saatiin kaksi 

erillistä metagenomisekvenssidataa. Näissä kahdessa näytteessä (9.1 ja 9.2), on kuitenk in 

eroavaisuuksia esimerkiksi geenien lukumäärässä (taulukko 2). Taulukosta nähdään myös 

näytteiden koottujen sekvenssien määrä. Kaivon 2 näyte on koottu hyvin, lähes 90 % 

sekvenssistä, mutta muiden näytteiden määrä on paljon alhaisempi. Näytteen 10 koottu osuus 

on vain 33 % mutta geenien lukumäärä on kuitenkin korkea.  

 
Taulukko 3. Geenien arvioitu lukumäärä näytteissä. 

Näyte Arvioidut geenit lukumäärä Kootut sekvenssit % Sekvenssien pituus 

2 161331 87,8 141,7557M 
9.1 146998 45,3 112,0096M 

9.2  192459 49,5 150,0456M 
10 186918 33,9 157,4277M 
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4.3.1 Metagenomien taksonomia 

 

4.3.1.1 ATLAS 

 

Metagenomien taksonomian tutkiminen aloitetaan tutustumalla löydettyihin luonnosteltuihin 

genomeihin (eng. bin) ja metagenomiikalla luotuihin genomeihin (eng. MAG, Metagenome-

Assembled Genome). Yleensä bin voidaan luokitella MAG:ksi, kun genomin kokonaisuus on 

yli 90 % ja kontaminaatio alle 10 %. Kuvasta (kuva 5) kuitenkin nähdään, että nämä yleiset 

ehdot eivät täyty kaikkien saatujen genomien kohdalla. Tutkimuksessa käytetty metagenomi 

pipeline yhdistää yhden MAG:n useasta näytteestä, jolloin saadaan mahdollisimman 

kokonaisia genomeja. Yhdistelystä huolimatta osa tutkimuksessa kootuista genomeista on 

epätäydellisiä. Näytteiden yhdistäminen kuitenkin aiheuttaa sen, ettei kaivojen välisiä eroja 

voida tutkia MAG:en osalta. 

 

 

 
Kuva 5. Muodostettujen MAG:en genomien laatu. Y-akselilla genomin täydellisyys prosentteina ja x-
akselilla genomin kontaminaatio prosentteina.  

 

Yllä olevasta kuvasta (kuva 5) nähdään, että suurin osa muodostetuista genomeista on melko 

hyvä laatuisia, korkea genomien kokonaisuus ja matala kontaminaatio. Kuvasta nähdään myös 

metagenomien pääjaksot. Patescibakteerien genomit vaikuttavat huonompilaatuisilta, 

verrattuna esimerkiksi proteobakteereihin. Niiden genomit ovat huonommin koottuja tai 

kontaminaatioprosentti on korkeampi.  
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Kuva 6. Fylogeneettinen puu sisältäen pohjavesialueen metagenominäytteiden MAG:t (Metagenome-
Assembled Genome). 

 

 

Kaikista kolmesta näytteestä löytyi yhteensä 61 luonnosteltua genomia (bin), joista 37 voidaan 

luokitella MAG:ksi. Löydetyt MAG:t on esitelty ylläolevassa fylogeneettisessä puussa (kuva 

6). Puun yläreunasta löytyy neljä Chitinophagaceae-heimoon kuuluvaa genomia. Tämän 

heimon bakteerit ovat fakultatiivisesti anaerobeja, eli ne käyttävät aineenvaihdunnassaan sekä 

happea että nitraatteja. Puun keskivaiheilta löytyy Oxalobacteraceae-heimoon kuuluva t 

Herminiimonas ja Janthinobacterium. Puun alareunasta löytyvät MAG08, MAG01 ja MAG12 

kuuluvat patescibakteereihin.  

  

Löydetyistä 61 binistä 59 on bakteereja ja 2 arkkeja. Arkit eivät kuitenkaan muodosta yhtään 

MAG:a, sillä niiden genomien kokonaisuus on vain noin 30 %, joka on huomattavast i 

matalampi kuin yllä mainitut yleiset ehdot. Molemmat arkit ovat kaivon 9 näytteestä ja kuuluva t 

Methanosarcinales- lahkoon. Nämä arkit ovat anaerobisia metanogeenejä, eli ne tuottavat 

aineenvaihduntaprosesseissaan metaania. 
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Kuva 7. Metagenomien yleisimmät lajit. 

 
 

Näytteiden yleisin genomi on Janthinobacterium svaldbarensis (kuva 7), joka kuuluu 

Burkholderiaceae-heimoon (proteobakteerit). Tämän heimon suuri osuus kaikkien näytteiden 

kesken voidaan nähdä myös seuraavasta kuvasta (kuva 8).  

Toiseksi yleisimpänä genomina on Herminiimonas (MAG06) ja kolmantena UBA5004 

(MAG01). UBA5004 kuuluu patescibakteereihin, kun taas Herminiimonas kuuluu 

Oxalobacteraceae-heimoon. 

 

 
 

 
Kuva 8. Mikro-organismien runsaus – näytteiden sisältämien taksonomisten heimojen koostumus. 
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Kuvassa 8 nähdään kaivojen taksonomiset runsaussuhteet. Ensimmäisenä kuvaajasta huomaa 

Burkholderiaceae-heimon suuren määrän. Sitä löytyy jokaisesta näytteestä, mutta se domino i 

vahvasti kaivon 2 näytteessä. Melkein 75 % näytteen lajeista kuuluu Burkholderiaceae -

heimoon, joka tekee tästä näytteestä koostumukseltaan yksipuolisimman. Tässä näytteessä on 

myös pienin määrä heimoja, yhteensä 10. Toisena dominoivana heimona on 

Xanthobacteraceae, johon kuuluu jopa 15 % näytteen lajeista. Kaivosta 10 löytyy yhteensä 14 

heimoa, paljon Burkholderiaceae-heimoa ja suurin määrä Xanthobactereae-heimoa, verrattuna 

muihin tutkittuihin kaivoihin. Yli 50 % lajeista kuuluu näihin heimoihin. Kaivon 9 kahdessa 

näytteessä heimojakauma on tasaisin, ja näytteestä on löydetty yhteensä 15 tunnistettua heimoa. 

Nämä näytteet sisältävät ainoana näytteenä tuntemattomia heimoja (NA), sekä heimoja, joita 

muissa näytteissä ei ole, esimerkiksi Zambryskibacteraceae ja Proxibactereaceae. Nämä sekä 

Burkholderiaceae ovat näytteiden yleisimpiä heimoja. Kaivon 9 näytteiden heimot 

Zambryskibacteraceae, UBA2163 ja UBA9973 kuuluvat Patescibakteereihin. Kahden S9 

näytteen välillä löytyy vain hyvin pieniä eroja. 

 

 

 

  
Kuva 9. KEGG orthologs lämpökartta. 

 

Kuvasta (kuva 9) nähdään metagenominäytteiden KEGG ortologeihin liittyvä lämpökartta. 

KEGG ortologit kuvaavat organismien funktionaalisia ortologeja, eli homologisia geenejä eri 

lajien välillä (Kanehisa ym., 2016). 
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Kuvasta (kuva 9) nähdään näytteiden välisiä samankaltaisuuksia ortologien välillä. Kaivon 2 

näytteen toinen punainen palkkirykelmä eroaa selkeästi muista näytteistä. Näytteessä 2 on myös 

oikeassa loppupäässä tumma palkki, jota muilla näytteillä ei ole.  

Kaivojen 9 ja 10 näytteet ovat hyvin samankaltaiset, mutta näytteessä 10 vasemmassa päässä 

on reilusti punaisia palkkeja, kun näytteessä 9 vastaavat palkit ovat keltaiset. Näytteet 10 ja 2 

ovat näiden palkkien kannalta hyvin samankaltaiset. 

 

  
Kuva 10. CAZy lämpökartta. 

 

 

CAZy lämpökartta (kuva 10) puolestaan kuvaa hiilihydraattien hajottamiseen tarvittavien 

entsyymien luokitusta (Cantarel ym., 2009). Kuvasta nähdään kuinka kaivon 2 näytteessä on 

paljon enemmän tumman sinisiä palkkeja verrattuna muihin. Myös alkupään punaiset palkit 

eroavat toisista näytteistä. Näytteiden 9 ja 10 välillä on myös eroja, mutta ne ovat pienempiä. 

 

4.3.1.2 Kaiju 

 

Kaijun selainpohjainen versio toimii nopeasti ja antaa tuloksena useita taulukkoja, visuaalisen 

yleisnäkymän löydetyistä pääjaksoista (liite 3) sekä interaktiivisen Krona-kuvaajan. Krona-

kuvaaja on hyvin informatiivinen ja monitasoinen, mutta hankala esittää sen koon ja 

interaktiivisuuden vuoksi. Kaiju löysi huomattavasti enemmän taksoneita ja useammis ta 

pääjaksoista ATLAS-ohjemistoon verrattuna.  

 

Kaiju löysi kaikista näytteistä reilusti proteobakteereja. Kaikissa näytteissä laajimpana ryhmänä 

olivat alfaproteobakteerit, ja kaivon 2 näytteestä löytyi enemmän gammaproteobakteere ja 
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verrattuna muihin näytteisiin. Kaivojen 2 ja 10 näytteistä löytyi myös paljon FCB-ryhmän 

bakteereja, eli Fibrobacterota-, Chlorobiota- ja Bacteroidota-pääjaksojen jäseniä. Näytteessä 2 

ATLAS:n mukaan oli noin 75 % lajeista heimoa Burkholderiaceae (kuva 8), kun taas Kaijun 

mukaan vastaavaan lahkoon kuuluisi vain noin 10 % lajeista (kuva 11). Kaijun tuloksissa 

jokaisessa näytteessä oli tuntemattomia taksoneita, mutta ATLAS löysi tuntemattomia vain 

kaivon 9 näytteistä. 

 

Kaijulla analysoituna näytteistä löytyi myös enemmän arkkeja kuin ATLAS-ohjelmis ton 

tuloksista. Näytteestä 9.2 16 % on arkkeja, pääasiassa Methanosarcinales-lahkoon kuuluvia, 

mutta lisäksi muitakin metaania tuottavia arkkeja. Kaiju löysi myös pienen määrän 

patescibakteereja kaikista näytteistä. Näytteistä 9 ja 10 noin 2 % kaikista lajeista kuului 

patescibakteereihin, kun taas näytteessä 2 määrä oli noin 0,6 %. 

 

Kuvassa 11 on esitelty kaivon 2 näytteen Krona-kuvaaja, ja muiden näytteiden Krona-kuvaajat 

löytyvät liitteestä 4. 
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Kuva 11. Krona-kuvaaja kaivon 2 näytteestä analysoituna Kaijulla. Kuvaajassa uloin rengas on 

heimotasolla ja taksonomiassa ylöspäin siirrytään sisärenkaita kohti. Alaoikealla huonosti näkyvät  

taksonit ovat Bacteria insertae sedis, PVC group ja Acidobacteria.  

 

 

4.3.2 Annotaatiot 

 

ATLAS-ohjelmiston tulostiedostona saatiin eggNOG-tiedosto, joka sisältää tietoja kaikista 

näytteiden geeneistä ja niiden funktioista. eggNOG annotaatiot voidaan jakaa 26:een 

kategoriaan niiden funktion mukaan. eggNOG annotoituja geenejä löytyi kaikista näytteis tä 

yhteensä noin 687 000 (687706).   
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Kuva 12. Pylväskaavio eggNOG annotaatioiden funktionaalisista kategorioista, sisältäen kaikki 

näytteet.  



 27 

 

Yllä olevasta kuvasta 12 nähdään, kuinka suuri osa geeneistä kuuluu kategoriaan, jonka 

funktioita ei tiedetä (S: Function unknown). Metagenominäytteissä on siis yhteensä 84492 

tuntematonta geeniä, noin 8,13 % geeneistä. Tunnetuista funktioista korkein pylväs kuuluu 

energian tuotannolle (C: Energy production and conversion). Muita yleisimpiä kategorioita 

ovat aminohappojen kuljetus ja metabolia (E: Amino acid transport and metabolism), 

replikaatio (L: Replication) sekä soluseinän, -membraanien tai -päällyksen biogeneesi (M: Cell 

wall/membrane/envelope biogenesis). 

Kolme kategoriaa, yleinen funktion arvio (R: General function prediction only), solun ulkoiset 

rakenteet (W: Extracellular structures), tuman rakenne (Y: Nuclear structure), ovat kaikki 

nollissa, eli näihin kuuluvia geenejä näytteistä ei löytynyt ollenkaan. Hyvin vähän geenejä 

löytyi myös kategorioista RNA:n prosessointi ja muokkaus (A: RNA processing and 

modification), kromatiinin rakenne ja dynamiikka (B: Chromatin structure and dynamics) ja 

solun tukiranka (Z: Cytoskeleton). 

Näytteiden yleisin geeni on cheB, joka kuuluu kategoriaan signaalinvälityksen mekanismit (T: 

Signal transduction mechanisms). Kyseinen geeni liittyy kemotaksikseen eli mikro-

organismien kykyyn reagoida ympäristön olosuhteisiin. Muita yleisimpiä geenejä ovat polA 

(DNA polymeraasi), hsdR (restriktioentsyymi) sekä vapC (ribonukleaasi). 
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5 Pohdinta 

Pohjavesiekosysteemit ovat tärkeitä puhtaan veden vesivarantoja, ja mikro-organismien rooli 

on tärkeä, sillä ne ylläpitävät veden laatua hyödyntämällä veden sisältämiä aineita omissa 

aineenvaihduntaprosesseissaan. Mikro-organismien toiminnasta tarvitaan kiireellisesti lisää 

tietoa, jotta puhtaan juomaveden kestävyys voidaan taata myös tulevaisuudessa.  

 

Tutkitulta pohjavesialueelta tunnistettiin 9 eri lajia käyttäen puhdasviljelyä ja metagenomiikan 

avulla muodostettiin 37 MAG:ia. Puhdasviljelmien yleisin laji oli Samsoniella hepiali, kun taas 

metagenomeista löydettiin runsaasti Burkholderiaceae-heimon bakteereja. Burkholderiaceae-

heimo oli selkeästi dominoivana heimona matalan hiilen näytteessä kaivosta 2, vaikka niitä 

oletettiin löytyvän korkean hiilen näytteistä niiden hyvän häiriönsietokyvyn vuoksi.  

Näytteiden yleisin geeni oli kemotaksikseen vaikuttava cheB, ja suurin geeniryhmä oli 

energiantuotanto. Suuri määrä geenejä jäi kuitenkin funktioltaan tuntemattomiksi. 

 

Taulukko 4. Löydettyjen lajien lukumäärät. EA = ei analysoitu. 

Löydettyjen lajien määrä Kaivo 2 Kaivo 9 Kaivo 10 Yhteensä 

Puhdasviljelmät 3 2 4 9 
Metagenomianalyysi EA EA EA 37 

 

5.1 Menetelmien tekninen vertailu 

 

Metagenomien sekvensoinnista saatiin reilusti dataa, jota käsiteltiin valmiilla pipelinella joka 

ei kuitenkaan ole vesinäytteisiin optimoitu. Metagenomit sekvensoitiin käyttäen shotgun 

sekvensointia ja 6 GB sekvensointisyvyttä, joka ei ehkä ollut tarpeeksi tarkka. Käytetty 

sekvensointimenetelmä vaati näytteiltä 10 ng DNA:ta, joka ei toteutunut kaivon 2 näytteessä. 

Vastaavissa tutkimuksissa on monistettu eristettyä DNA:ta ennen sekvensointia, käyttäen 

esimerkiksi MDA-monistustekniikkaa (Multiple displacement amplification) (Abbai ym., 

2013). Näin riittävä DNA:n määrä on saatu varmistettua. 

 

Alhaisen koonnin voi selittää käytetyn metagenomien kokoojan (assembler) epäsopivuude lla 

sekä vesinäytteiden käsittelyn hankaluudella. Kaivon 10 vesinäyte sisälsi runsaasti 

humusaineita, jotka kertyivät suodatuksessa suodatinpaperiin. Tukkeutunut suodatinpaperi on 

saattanut haitata lopun veden suodatusta. DNA:n eristys suoritettiin suoraan suodatinpaperis ta, 

jolloin humusaineet ovat saattaneet häiritä myös eristyksen onnistumista.  
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5.2 Puhdasviljelynäytteet 

 

Puhdasviljelmistä löydettiin viisi eri bakteeri- ja neljä eri sienilajia. Joitakin 

puhdasviljelysekvenssejä ei pystytty linjaamaan, koska sekvenssit olivat joko 

kontaminoituneita tai niissä oli puuttuvia emäksiä. Tarkemman tarkastelun jälkeen huomattiin, 

että osassa näytteistä sotkuiset tai huonosti linjautuvat sekvenssit olivat R-sekvenssejä, eli 

alueen 3’-päästä sekvensoituja näytteitä. R-näytteet puhdistettiin ja sekvensoitiin samalla 

kuoppalevyllä, jolloin näissä työvaiheissa on voinut tulla kontaminaatio. Neljä R-sekvenssi-

tiedostoa olivat tyhjiä. Epäonnistuneista näytteistä osa oli myös eristetty ilman kittiä. DNA 

näytti kuitenkin puhtaalta geelielektroforeesissa. Puhdasviljelynäytteissä PCR-monistuksen 

jälkeen seitsemän näytettä (näytteet 6, 8, 9, 11, 13, 18 ja 23) näkyivät elektroforeesigeelillä vain 

haaleina viivoina. Näytteet sekvensoitiin, mutta linjaaminen ei onnistunut. Näiden näytteiden 

DNA on luultavasti ollut liian huonolaatuista, tai sitä on ollut liian vähän sekvensointiin. 

Puhdasviljelynäytteiden DNA:n eristämiseen käytettiin myös useaa eri tapaa ja jokin 

eristysmenetelmistä saattoi olla huonompi tai epäsopivampi kuin muut. 

 

Näytteissä on toistuvia lajeja, mutta vain kaivokohtaisesti. Esimerkiksi kaivosta 2 on 

sekvensoitu sama laji, Samsoniella hepiali, kolmesti. Kirjallisuuden perusteella S. hepiali 

tunnetaan myös vanhalla nimellä Paecilomyces hepiali, ja se on Lepidoptera-lahkon toukkien 

parasiitti (Wang ym., 2020). Viitteitä S. hepialis-bakteereista vesiekosysteemeissä ei löytynyt.  

Kahdesti toistui myös anaerobinen bakteeri Serratia fonticola. S. fonticola on 

Enterobacteriaceae heimoon kuuluva patogeeni (Aljorayid ym., 2016). Sitä on eristetty muun 

muassa lähdevedestä Kaakkois-Serbiassa sekä eläinperäisistä näytteistä (Tasić ym., 2013). S. 

fonticola on epätavallinen patogeeni ihmisillä, mutta sitä on löydetty esimerkiksi tulehtuneis ta 

haavoista (Aljorayid ym., 2016). Puhdasviljelmä 26 ei saanut osumia BLAST-haussa. Kyseinen 

näyte on anaerobinen sieni, jotka ovat vähemmän tutkittuja kuin anaerobiset bakteerit. Näyte 

vaatii lisätutkimusta ja uuden sekvensoinnin. 
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5.3 Metagenominäytteet 

 

5.3.1 Metagenomien taksonomia 

 

Kaikkiaan 37 MAG:ia löydettiin tässä tutkimuksessa. Vastaavissa tutkimuksissa hyvänlaatuis ia 

MAG:ja on löydetty jopa yli 150 kappaletta (Tian ym., 2020). Metagenomeista löydetyt 

pääjaksot vastaavat kirjallisuudessa (Hemme ym., 2015; Lehosmaa ym., 2021) yleisimmiks i 

todettuja pääjaksoja. Metagenomeista löydettiin runsaasti Burkholderiaceae-heimon 

bakteereja, ja metagenomien yleisin laji Janthinobacterium svalbardensis kuuluu myös 

kyseiseen heimoon. J. svalbardensis-bakteerilta on löydetty useita entsyymejä, jotka viittaava t 

denitrifikaatioon (Cho ym., 2017). Burkholderiaceae kuuluu Proteobakteerit-pääjaksoon ja ne 

ovat valtalajina useissa makeaa vettä, ja jopa pohjavettä käsittelevissä tutkimuksissa (Hemme 

ym., 2015; Lehosmaa ym., 2021). Lisäksi tutkimuksessa löydettiin myös runsaasti 

Xanthobacteraceae-heimon bakteereja. Nämä bakteerit ovat vielä melko tuntemattomia, mutta 

niiden tiedetään osallistuvan typen sitomiseen (Simonin ym., 2019). 

 

Taksonien suhteelliseen vähyyteen tässä työssä saattoi vaikuttaa käytettyjen tietokantojen 

epäsopivuus pohjavesinäytteille. Pohjoiset, kylmän kestävät lajit, ovat mahdollisesti huonost i 

edustettuina tietokannoissa, jonka vuoksi näytteissä on paljon tuntemattomia lajeja. ATLAS 

löysi huomattavasti suppeamman valikoiman lajeja verrattaessa Kaijuun. Syynä taksonien 

vähyydelle voi olla ATLAS metagenomikoodin käyttämä tietokanta. ATLAS käyttää 

tietokantaa GTDB, jossa ympäristömikrobit voivat olla huonosti edustettuina. Esimerkiksi 16S-

ribosomaalisia sekvenssejä sisältävää SILVA-tietokantaa käyttävissä tutkimuksissa 

pohjavesimikrobeja on löydetty hyvin (Lehosmaa ym., 2021; Tian ym., 2020), mutta sitä ei 

luonnollisesti voitu käyttää metagenomien tutkimiseen. Yleisesti ottaen, pohjavesimikrobeja on 

tutkittu vähän ja taksonomista tietoa on sen vuoksi huonosti saatavilla. Pohjavesiekosysteemit 

ovat sijaintinsa vuoksi hankalasti saavutettavissa ja näytteenotto (veden pumppaus) maastossa 

on haasteellista. Pohjavesi on myös kylmää, ja kerätty näyte tulisi saada nopeasti kylmään 

sopivien elinolosuhteiden jatkumisen vuoksi. 

Patescibakteereja havaittiin näytteissä odotettua vähemmän. Patescibakteerien genomit ovat 

pieniä ja niistä puutuu osia (Tian ym., 2020; Chaurhari ym., 2021), jonka vuoksi niiden genomit 

ovat hankalampia koota. Tässä tutkimuksessa käytettiin pelkästään 0,2 mikrometrin (µM) 

suodatinta, mutta kirjallisuudessa patescibakteereja on tutkittu 0,1 mikrometrin suodattime lla 

niiden ultrapienen solukoon vuoksi  (Hermann ym. 2019). On siis mahdollista, että käytetty 
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suodatin on ollut liian iso, jolloin patescibakteerien ja muiden mikrobien ultrapienet solut ovat 

päässeet suodattimen läpi. Patescibakteereilta löydettiin vähän geenejä, mitä myös kirjallisuus 

tukee (Tian ym., 2020). Toisaalta tutkimuksessa löydettyjen patescibakteerien MAG:n 

kokonaisuusprosentti on vain ~60 %, mikä voi osaltaan vaikuttaa geenien vähyyteen.  

 

5.3.2 Metagenomien geenit 

 

Löydetyistä geeneistä suurimpia kategorioita olivat energiantuotantoon ja solujen ylläpitoon 

liittyvät geenit. Aiemmin pohjavesiympäristöistä eristetyistä patescibakteereista on löytynyt 

oksidatiiviseen stressiin liittyviä geenejä, sekä nitrifikaatioon ja energiantuotantoon liittyviä 

geenejä (Chaurhari ym., 2021).  Oletettavasti pohjavesissä elävien bakteereiden täytyy olla 

monipuolisia energiantuottomekanismeiltaan, koska ympäristö on hyvin ravinneköyhä, mikä 

näkyy tämänkin työn tuloksissa. Näytteistä löytyi myös paljon geenejä joiden funktio jäi 

tuntemattomaksi, noin 8,13 % löydetyistä geeneistä. Tämä ei ole yllättävää, sillä 

pohjavesibakteereita ei juuri ole pystytty tutkimaan viljelymenetelmillä, sillä vain harva mikro -

organismi on viljeltävissä. Tämä näkyi myös tämän työn tuloksissa (9 viljeltyä vs. 37 MAG:ia). 

Vasta viimeaikaiset menetelmät, joilla mikro-organismeja voidaan tutkia ilman viljelyä, ovat 

mahdollistaneet pohjavesimikrobien genomien tutkimisen. Tutkimustiedon karttuessa  

tunnettujen geenien määrä todennäköisesti lisääntyy. Tässä työssä löydetty yleisin geeni cheB 

vaikuttaa kemotaksiksen yhteydessä tapahtuvaan metylaatioon. Kemotaksis on mikro -

organismien kyky reagoida ympäristön kemiallisiin olosuhteisiin ja muuttaa kulkusuuntaansa 

olosuhteiden mukaisesti esimerkiksi kohti ravintoa (Stephens ym., 2006). Geenin yleisyys on 

ymmärrettävää, sillä ravinteellisesti köyhässä pohjavesiympäristössä on tärkeää osata suunnata 

bakteerisolun liikkumista ravinnonlähteitä kohti. Muut yleisimmät geenit kuten polA, hsdR ja 

vapC, ovat solujen replikaatioon ja puolustukseen liittyviä geenejä, jotka ovat tärkeitä solujen 

selviytymiselle. 

 

Kun mikrobiyhteisöjen hiilenkäyttöön liittyvien entsyymien eroja tutkittiin CAZy-lämpökar tan 

avulla, havaittiin, että kaivon 2 entsyymit poikkesivat sekä kaivoista 9 että 10. Tämä tulos 

noudattaa hypoteesiamme, sillä kaivo 2 juuri erosi eniten hiilipitoisuudeltaan verrattuna 

kaivoihin 9 ja 10. Löydös indikoi, että kaivossa 2 mikrobit tarvitsevat erilaisia entsyymejä 

tarjolla olevan hiilen hyödyntämiseen, verrattuna kaivoihin 9 ja 10. Kaivo 2 poikkesi muista 

kaivoista myös KEGG-lämpökartan osalta, joka viittaa näytteen sisältävän erilaisia geenejä 

muihin kaivoihin verrattuna. 



 32 

 

5.4 Kaivokohtaiset tulokset 

 

5.4.1 Kaivo 2 

ATLAS-metagenomianalyysin mukaan 75 % näytteen mikrobeista kuuluu heimoon 

Burkholderiaceae, kyseinen heimo on löydetty aiemminkin runsaana boreaalisis ta 

pohjavesiekosysteemeistä (Lehosmaa ym. 2021). Puhdasviljelmistä taas Burkholderiaceae-

heimoon kuuluvia lajeja löydettiin vain yksi, Collimonas pratensis. Sen lisäksi 

puhdasviljelmistä löytyi Cordycipitaceae-heimoon kuuluva sienilaji Samsoniella hepiali, 

kolmesti, sekä yksi Planococcaceae-heimon bakteeri (Firmicutes). Tästä kaivosta odotettiin 

löytyvän patescibakteereja, sillä ne suosivat puhtaita luonnontilaisia vesiä joita tämä kaivo 

edustaa (Lehosmaa ym. 2021). ATLAS ei löytänyt näytteestä patescibakteereja, mutta Kaijun 

analysoimana niitä löytyi 0,6 %. Kaiju löysi näytteestä reilusti proteobakteereja, joista 

laajimpana ryhmänä ovat alfaproteobakteerit. Näytteestä löydettiin myös huomattavast i 

enemmän gammaproteobakteereja verrattuna muihin näytteisiin. Proteobakteerien lisäksi 

näytteestä löytyi paljon FCB-ryhmän bakteereja. Noin 10 % näytteen lajeista jäi 

tuntemattomiksi ja näytteestä ei löytynyt arkkeja. 

Kaivon 2 taksonien yksipuolisuus oli yllättävää. Vastaavissa pohjavesimikrobitutkimuksissa 

luonnontilaisessa näytteessä taksonien runsaussuhteet ovat olleet tasaisemmat, selkeän 

dominoivan taksonin puuttuessa (Hemme ym., 2015). Sen sijaan kontaminoituneessa 

näytteessä yksi taksoni voi dominoinoida jopa 80 % (Hemme ym., 2015). Kaiju kuitenkin löysi 

näytteestä enemmän taksoneita, ja taksonien runsaussuhteet olivat huomattavasti tasaisemmat.  

5.4.2 Kaivo 9 

 

Kaivossa 9 taksonien runsaussuhteet ovat tasaisemmat, eikä mikään yksittäinen heimo selkeästi 

dominoinut. Kaivosta löydettiin useita heimoja, jotka eivät esiinny muissa kaivoissa; 

Prolixibacteraceae, Zambryskibacteraceae, UBA9973 ja UBA2163. Prolixibacteriaceae kuuluu 

Bacteroidales- lahkoon, kun taas muut ovat patescibakteereja. 

 

Puhdasviljelmistä sekvensoitiin kahdesti anaerobinen bakteeri Serratia fonticola, joka kuuluu 

Proteobakteereihin. Lisäksi kaivon 9 puhdasviljelmistä sekvensoitiin kaksi sientä; 

Lecanicillium flavidum, sekä anaerobinen sieni, näyte 26. BLAST ei löytänyt yhtään osumaa 
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puhdasviljelmän 26 linjatulle sekvenssille, joten näytteen taksonomia jäi selvittämättä. 

Puhdasviljelmistä löydettyjä lajeja ei tavattu metagenomeissa. 

 

ATLAS metagenomidatasta löydettiin myös anaerobisia metanogeenisiä arkkeja, joiden 

genomit olivat kuitenkin liian huonosti koottuja MAG:eiksi, eikä niitä tämän vuoksi ole esitelty 

tuloksissa. Myös Kaiju löysi näytteestä metanogeenisiä arkkeja; 19 % näytteen lajeista ovat 

arkkeja ja niistä puolet kuuluvat Methanosarcinales-lahkoon. Metanogeenit elävät 

anaerobisissa olosuhteissa ja tuottavat metaania (Lin ym., 2012). Muiden tutkimusten 

perusteella kaivon dominoivien taksonien tiedetään olevan anaerobeja (Lehosmaa ym., 

julkaisematon). Kaiju löysi näytteestä myös runsaasti proteobakteereja, yhteensä 42 % kaikista 

taksoneista. Näytteen lajeista 16 % jäi tuntemattomiksi. 

 

5.4.3 Kaivo 10 

 

Kaivon 10 puhdasviljelynäytteistä löydettiin proteobakteereihin kuuluvat Stenotrophomonas 

rhizophila ja Pseudomonas brenneri, sekä kaksi sientä, Mucorales-lahkoon kuuluva Mucor 

aligarensis ja Tremellales-lahkoon kuuluvat Bullera coprosmae. Puhdasviljelmistä löydettyjä 

lajeja ei löydetty metagenomeista. Kaivon 10 metagenomeista löytyi reilusti proteobakteereihin 

kuuluvia Xanthobacteraceae- ja Burkholderiaceae -heimoja. Kolmanneksi runsain heimo oli 

Chitinophagaceae, joka kuuluu Bacteroidota-pääjaksoon. Nämä kolme heimoa muodostavat 

yli 60 % näytteen taksoneista. Sekä proteobakteerit että Bacteroidota-pääjakson bakteerit ovat 

yleisesti pohjavesissä tavattavia mikro-organismeja. 

 

Kaiju löysi kaivon 10 näytteestä 44 % proteobakteereja, joista puolet ovat betaproteobakteereja 

ja 37 % alfaproteobakteereja. Kaijun mukaan näytteestä löytyi vain 2 % Burkholderiaceae-

heimon bakteereja, vaikka ATLAS löysi niitä suuren määrän. Tuntemattomiksi jääneitä 

taksoneja oli 21 %, kun taas ATLAS tunnisti kaikki taksonit. Kaiju löysi näytteestä 2 % 

patescibakteereja. 

 

 

5.5 Tulevaisuuden tutkimuskysymykset 

 
Ilmastodataa on saatavilla Ilmatieteen laitoksen Tähtelän alueen jatkuvatoimisen mittauksen 

vuoksi, joten tutkimusta voi tulevaisuudessa laajentaa ottamaan huomioon useampi 
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ympäristömuuttuja, kuten miten rankkasade tai kuivuus vaikuttaa hiilen määrään ja 

mikrobiyhteisön koostumukseen, ja kuinka nopeasti muutos tapahtuu. Myös vuodenaiko jen 

ajallinen vaihtelu ja eritysesti miten lumen sulanta vaikuttaa keväällä mikro-organismie n 

koostumukseen, voisi olla hyvä sisällyttää tulevaisuuden tutkimuksiin aiheesta. 

 

Pohjavesimikrobit vaativat lisää tutkimista ja tietokantojen täydentämistä. Jatkotutkimuksessa 

metagenomit tulisi sekvensoida kattavammin, käyttäen mahdollisesti syvempää 

sekvensointitekniikkaa. Kaivokohtaisten MAG:ien selvittäminen olisi myös tärkeää, ja 

mahdollista käyttämällä erilaista bioinformatiikan ohjelmaa. Metagenomitietoon olisi myös 

kiinnostavaa yhdistää esimerkiksi metatranskriptomiikkaa, jolloin saataisiin dataa kaikista 

näytteiden sisältämistä geeneistä, sekä näytteissä aktiivisina olevista geeneistä. Tämä antaisi 

laajemman ja tarkemman kuvan pohjavesialueen mikrobien toiminallisuudesta ja mahdollista is i 

metabolian ajallisen muutoksen tutkimisen. Tämä on kuitenkin haastavaa. Alunperin tutkimus 

suunniteltiin suoritettavan metagenomiikan sijaan metatranskriptomiikkaa hyödyntäen. Sillo in 

kaikkien geenien sijaan olisimme saaneet tietoa näytteen aktiivisista geeneistä, mikä olisi 

paremmin kuvannut käynnissä olevia prosesseja. RNA:ta oli kuitenkin vesinäytteissä hyvin 

pieniä määriä ja kun se hajoaa helposti, vaikeutuu sen tutkiminen. RNA:n tutkiminen 

vesinäytteistä vaatisi kymmeniä litroja vettä sekä nopean suodatuksen ja kylmään säilömisen. 

Maasto-olosuhteissa nopea suodatus ja kylmään säilöminen ovat haastavia.  

 

Puhdasviljelmien kasvatus ja tutkiminen on myös jatkossa tärkeää. Puhdasviljelmä t 

mahdollistavat uusien kantojen tunnistamisen sekä kantojen ominaisuuksien tutkimisen. 

Kantojen tarkempi genominen analyysi, erityisesti geenien funktionaalinen karakterisointi on 

mahdollista ainoastaan puhdasviljelmistä. Olisi myös mielenkiintoista tutkia tarkemmin 

anaerobista näytettä 26 ja selvittää, onko tämä mahdollisesti uusi laji. 

 

Tutkimus osoitti, että hiilen määrä eri pohjavesikaivoissa vaikuttaa merkittäväst i 

mikrobiyhteisöjen koostumukseen ja niiden hiilenkäytön entsyymikirjoon. Aiheena 

pohjavesimikrobit ovat ajankohtainen ja tärkeä tutkimuskohde, jotta pohjavesien toimintaa 

voidaan suojella saasteilta ja muuttuvilta olosuhteilta. Ilmastonmuutos voi tulevaisuudessa 

aiheuttaa myös lähellä maanpintaa sijaitsevien pohjavesien lämpenemistä (Jyväsjärvi ym. 

2015), joka voi olla uhka herkille pohjavesimikrobeille ja niiden ylläpitämille prosesseille.  
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7 Liitteet 

 
Liite 1. Käytetyt alukkeet 

 

ITS: ITS4R 

TCCTCCGCTTATTGATATGC 

GCATATCAATAAGCGGAGGA 
 

ITS1F 

CTTGGTCATTTAGAGGAAGTAA 
 

16S: 1492R  
GGTTACCCTGTTACGACTT 

 

27F  
AGAGTTTGATCMTGGCTCAG  

AGAGTTTGATCCTGGCTCAG 
 
 

 
Liite 2. ATLAS metagenomics ajoon käytetty koodi Interaktiivinen eräajo: 

 
#Ensin avataan interaktiivinen eräajo reilulla ajalla sekä muistilla. 
 

sinteractive -i 
  

 Time: 3-00:00:00 
    Memory: 382000 
  Cores: 4 

 Disk space: 3600 
 

export PROJAPPL=$LOCAL_SCRATCH 
module load bioconda 
source activate metagenomics-atlas 

atlas init --db-dir databases /scratch/project_xxxxxx/polku/sekvensseihin/ 
atlas run all --resources mem=245 --jobs 4 
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Liite 3. Kaijun tuloksien yleisnäkymä näytteittäin. 
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Liite 4. Kaijun Krona-kuvaajat kaikille näytteille. 
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