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1. SELETUSKIRI 

1.1. ÜLDOSA JA METOODIKA 

Tartumaal Tartu linnas tehti 23.-25.08.22 ja 28.09.22 katastriüksustel 83101:003:0141 (Johani), 

83101:003:0114 (Mosso), 83101:003:0115 (Tõllu), ja 83101:003:0116 (Meika) mullastiku-uuringud, 

eesmärgiga kaardistada ja piiritleda Meika, Palsa, Johani, Tõllu ja Mosso kinnistute alluviaalsete 

soomuldade levikupiir. Välitööde käigus tehti uuringualale kokku 10 šurfi (Š-1…10) ja 13 poolkaevet 

(KPA-1…13), lisaks tehti üks šurf (Š-11) referentspunktiks uuringualast väljaspoole, katastriüksusele 

38301:001:0147 (Laeva metskond 3, Valmaotsa küla, Tartu vald, Tartumaa).  

Šurfid rajati labidaga, pinnasevee tasemest madalamale jätkati käsipuuriga, uurimissügavus oli 

0,50…5,00 meetrit. Poolkaeved tehti 0,45…0,75 meetri sügavuselt labidaga. Profiilid pildistati. 

Mullastiku-uuringu kava ja mahud olid tellijaga kooskõlastatud. 

Uuringu põhimeetodina kasutati uuringupunktides mullaprofiili kirjeldamist vastavalt juhendile „Muldade 

väliuurimine“ (Astover et al. 2013), täpsemalt keskenduti huumus- ja turvashorisontide kirjeldamisele 

(kihid A, AT, T).  

Kõikidest šurfidest (Š-1…11) võeti ka pinnaseproovid, kust teimiti Eesti Maaülikooli mullalaboris mulla 

orgaanilise süsiniku sisaldus (Corg, Dumas’ meetod) ja orgaanilise aine sisaldus (kuumutuskadu, LOI 

meetod kuni 550˚). Lisaks teimiti 10 proovi (šurfidest Š-1…5, 7…11) Tartu ülikooli arheoloogialaboris, 

kust teimiti mineraalse aine sisaldus (kuumutuskadu, LOI meetod kuni 950˚). Lähtuti normist, mille on 

koostanud Heiri et al. (2001).  

Orgaanilise süsiniku sisaldus ja kuumutuskadu (550˚) mullas aitab hinnata, kas tegemist on mineraalse- 

või turvasmullaga – ülemaailmselt tunnustatud WRB klassifikatsiooni järgi on tegemist soomullaga, kui 

Corg sisaldus on üle 20% ja orgaanilise aine sisaldus kuumutuskao meetodil (LOI) on vähemalt 35%. Kui 

vastavad näitajad jääb väiksemaks, on tegemist mineraalsete muldadega ning ei saa neid klassifitseerida 

lammi-madalsoomullana. Kuna uuringualal leidub palju ka karbonaatset materjali (järvelubi, tigude 

lubikojad), siis tehti täiendav kuumutuskadu (kuni 950˚), et proovidest põletada välja nii orgaaniline kui 

karbonaatne materjal ja jätta järgi vaid mineraalne osis. Kõik laboriuuringud täiendavad mullaprofiilide 

kvalitatiivset uuringut. Labori protokollid on toodud uuringu lisades. 

Uuringupunktide asukohad märgiti maha GPS seadmega Garmin e-Trex 30. Puuraukude suudmete 

kõrgused võeti alusplaanilt. Kõrgused on E2000 süsteemis. Koordinaadid, mis võeti alusplaanilt, on L-

EST 97` süsteemis.  
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Puuraukude asukohad on näidatud asendiplaanil, joonisel GL-1 (.dwg ja .shp). Pinnaste täpsed kirjeldused 

on toodud aruandes.  

Välitöid teostas geoloog Peeter Lillak. 

Kasutatud allikad: 

1. Astover, A., Reintam, E., Leedu, E., Kõlli, R. „Muldade väliuurimine“, Eesti maaülikool, Tartu, 

2013. Saadaval aadressil: 

https://dspace.emu.ee/xmlui/bitstream/handle/10492/4471/Muldade_valiuurimine_veeb.pdf?seque

nce=1&isAllowed=y (viimati vaadatud 29.09.22) 

2. Heiri, O, Lotter, A. F., Lemcke, G. „Loss of Ignition as a method for estimating organic and 

carbonate content in sediments: reproducibility and comparability of results“, The Journal of 

Paleolimnology 25, lk 101-110. Saadaval aadressil: 

https://www.researchgate.net/publication/44219290_Loss_on_Ignition_A_Qualitative_or_Quantit

ative_Method_for_Organic_Matter_and_Carbonate_Mineral_Content_in_Sediments?fbclid=IwA

R1vJtCI9PAxBaZ5wpCZx_si_-gOtT8k1AVNcmboj4xBVYhhlcxZ0b1LaFg (viimati vaadatud 

29.09.22). 
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1.2. TULEMUSED 

Laboritulemuste analüüs: 

Corg sisaldus ja kuumutuskadu 550˚ juures aitavad eristada hästi mineraalseid (leostunud gleimulla – Go 

ja lammi-gleimulla (AG) muldi soomuldadest (madalsoomuldadest – M ja lammi-madalsoomuldadest – 

AM), kuna neil on määratletud piirmäärad (vt tabel 1). Nii on proovid M-6 (uuringupunktist Š-6) ja M-7 

(uuringupunktist Š-7) selgelt mineraalsed (Corg=11,1…16,02%, kuumutuskadu 550˚ = 24,70…31,62%), 

proov M-10 (uuringupunktist Š-10) on kuumutuskao järgi piiri peal (35,43%), kuid Corg sisalduse järgi 

mineraalne (Corg=15,28%). Š-7 ja Š-10 on määratletud lammi-gleimullaks (AG), Š-6 leostunud 

gleimullaks (Go). 

Madalsoomuldade ja lammi-madalsoomuldade kvantitatiivne eristamine on oluliselt keerulisem – nii 

kuumutuskadu 550˚ juures kuni Corg sisalduse järgi antud mullad hästi ei erine. Lammi-

madalsoomuldade Corg 28,4…34,35% ja kuumutuskadu 550˚ juures 64,71…76,98%, madalsoomuldade 

Corg sisaldus on 26,26…37,63% ja kuumutuskadu 550˚ juures 52,64…83,45%, lisaks on referentsproovil 

M-11 (Š-11) Corg sisaldus 29,34% ja kuumutuskadu 64,83%. Laboritulemused samas aitavad kinnitada, 

et Š-5 (proov M-5) on madalsoomuld, kuna sisaldab mineraalset ainet teiste proovidega võrreldes oluliselt 

vähem (kuumutuskadu 83,45%). 

Tabel 1. Laborite tulemused. Corg, kuumutuskadu 550˚ ja 950˚ juures (punasega: ebakorrektsed 

tulemused, rasvasega: mineraalsete muldade Corg ja LOI 550˚ väärtused.  

Proov/PA Corg (%) LOI 550˚ (%) LOI 950˚ (%) Mulla šiffer 
M-1/Š-1 33,41 68,13 73,99 M 
M-2/Š-2 36,48 76,31 81,31 M 
M-3/Š-3 26,26 52,64 62,68 M 
M-4/Š-4 34,35 76,98 76,65 AM 
M-5/Š-5 37,63 83,45 90.02 M 
M-6/Š-6 16,02 31,62 42,31 Go 
M-7/Š-7 11,1 24,70 (ei tehtud) AG 
M-8/Š-8 28,4 64,71 66,12 AM 
M-9/Š-9 29,97 69,84 69,77 AM 
M-10/Š-10 15,28 35,43 22,74 AG 
M-11/Š-11 29,34 64,83 58,35 M 
 

Kuumutuskadu 950˚ juures andis uuringu jaoks osaliselt ebausaldusväärseid tulemusi. Mõnede proovide 

kuumutuskadu 950˚ juures oli väiksem kui 550˚ juures (tabel 1 punasega), mis on seletatav proovide 

suuruse erinevuse ja loodusliku varieeruvusega. Kui Mullalaboris antud proovi suurus oli kuni paarsada 

grammi, siis Arheoloogialaborisse läinud proovide suurus oli mõnikümmend grammi. Lisaks on oma osa 
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ka looduslikul varieeruvusel, mille ulatust on raske hinnata. Seetõttu tuleks tulevikus teha proovid ühes 

laboris või suurema arvu proovidega. 

 

Lammi-madalsoomuldade (AM) levik: 

Lammi-madalsoomullad (AM) esinesid uuringualal lammi-gleimuldade (AG) ja madalsoomuldade (M) 

vahelisel alal, Š-4, Š-8…9, KPA-6…7 ja KPA-9…10 alal. Lammi-madalsoomullad jätkuvad tõenäoliselt 

loode suunas, kuid kiilduvad täiesti välja uuringuala lõunaosas. Valdavalt esinevad AM mullad kõrgusel 

32,80…33,10 meetrit, kuid kaks uuringupunkti – Š-9 ja KPA-6 – asusid märgatavalt kõrgemal, vastavalt  

33,35 ja 33,65 meetrit. Lammi-madalsoomullad eristuvad madalsoomuldadest peamiselt lõimiselt – 

kõikides uuringupunktides esines profiilis liiva pesade ja/või õhukeste vahekihtidena, mis on antud 

mullatüübile iseloomulik. Lammi-madalsoomulla leviku piir on toodud joonisel GL-1. Piiri märkimisel 

on arvestatud uuringupunktidele lisaks ka reljeefi. 

 

 

 

1.3. UURINGUPUNKTIDE KIRJELDUSED 

Š-1 (24.08.22) 
H=33,80 m 
X=6476475 
Y=657181 
Pinnasevesi = 1,30 m 
0…1,35 m tehtud labidaga, 1,35…2,20 m tehtud käsipuuriga. 
Nimetus: sügav madalsoomuld (M’’’) 

 0…0,05 m – O2 – rohumaakõdu: tugevalt juurestatud. 

 0,05…0,85 m – T3 – hästi kõdunenud turvas: pruunikasmust, sõmer (kohev), 0,05…0,15 m 
maapinnast sisaldab üksikuid liivateri, keskmiselt juurestatud; 0,15…0,85 m maapinnast tuleb 
kaevates kamakatena (niiske), sisaldab lubja viirge ja pesi, suurem lubja vahekiht 0,45…0,60 
meetri sügavusel maapinnast. Sügavuselt 0,20…0,40 m võetud proov M-1. Üleminek lubjasele 
T3 horisondile katkendlik.  

 0,85…1,20 m – T3 – hästi kõdunenud turvas lubja vahekihtidega: hallikaspruun, märg. Üleminek 
CG1 horisondile katkendlik, aeglane. 

 1,20…2,00 m – CG1 – järvelubi (järveline, lIV): hallikasbeež, raske liivsavi, kohev/pehme, 
vesine, sisaldab taimejäänuseid, turvast, lubikodade fragmente. Allosas sisaldab halvasti 
kõdunenud turba tükke ja vahekihte. 

 2,00…2,20 m + D – tolmne peenliiv (devoni ajastu aruküla lademe aluspõhjaline liiv, D2+fglIII): 
ülaosas beež, valdavalt oranžikaspruun, kesktihe kuni tihe, niiske. 
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Š-2 (24.08.22) 
H=33,95 m  
X=6476354 
Y=657231 
Pinnasevesi = 1,60 m 
0…1,60 m tehtud labidaga, 1,60…2,05 m tehtud käsipuuriga. 
Nimetus: sügav madalsoomuld (M’’’) 

 0…0,05 m – O2 – rohumaakõdu: tugevalt juurestatud. 

 0,05…0,20 m – T3 – hästi kõdunenud turvas: pruunikasmust, sõmer (kohev), kuiv. Üleminek T2 
horisondile lainjas ja mõõdukas. Keskmiselt juurestatud. 

 0,20…1,40 m – T2 – keskmiselt kõdunenud turvas: pruunikasmust, kohev, niiske kuni märg. 
Sisaldab lubikarpe ja halvasti kõdunenud turba vahekihte. Üleminek lubjasele T1 horisondile 
katkendlik. 

 1,40…1,80 m – T1 – halvasti kõdunenud turvas lubja vahekihtidega: pruun, märg, alates 1,60 m 
sügavuselt maapinnast vesine. Sisaldab lupja nii pesade kui vahekihtidena. 

 1,80…2,05 m + CG – tolmne peenliiv (jõeline, aIV): tumehall, kohev kuni kesktihe, vesine, 
sisaldab korest 10% ja orgaanilist ainet ca 2-6%. 

 
Š-3 (24.08.22) 
H=34,45 m 
X=6476238 
Y=657280 
Pinnasevesi =  puudub 
0…1,00 m tehtud labidaga. 
Nimetus: õhuke madalsoomuld (M’’) 

 0…0,09 m – O2 – rohumaakõdu: tugevalt juurestatud. 

 0,09…0,50 m – T3 – hästi kõdunenud: 0,09…0,30 m maapinnast pruunikasmust, sõmer (kohev), 
kuiv. 0,30…0,50 m maapinnast tumepruun, kohev, niiske, sisaldab tumepruune laike 
(gleistumistunnused). Sügavuselt 0,30…0,50 m võeti proov M-3. Üleminek CG kihile mõõdukas 
kuni järsk. 

 0,50 – 0,90 m – CG – peenliiv liivsavi vahekihtidega (jõeline, aIV): beež, kohev, märg. Üleminek 
D kihile mõõdukas. 

 0,90 – 1,00 m + D – murenenud liivakivi (devoni ajastu aruküla lademe liivakivi, D2ar): 
oranžikaspruun, tihe, märg. 

 
Š-4 (23.08.22) 
H=32,80 m 
X=6476479 
Y=657243 
Nimetus: sügav lammi-madalsoomuld (AM’’’) 
Pinnasevesi = 1,20 m 
0…1,40 m tehtud labidaga, 1,40…5,00 m tehtud käsipuuriga. 

 0…0,09 m – O2 – rohumaakõdu: tugevalt juurestatud. 

 0,09…0,40 m – T3a – hästi kõdunenud turvas: must, niiske, kaevates tekivad kamakad. 
0,09…0,15 m maapinnast kuiv, keskmiselt juurestatud. Sisaldab valgeid lubja ja liiva terasid. 
Sügavuselt 0,20…0,40 m maapinnast võetud proov M-4. Üleminek T2 sopiline. 
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 0,40…1,00 m – T2a – keskmiselt kõdunenud turvas: mustjaspruun, sisaldab lubikodasid ja nende 
fragmente, paiguti sisaldab halvasti kõdunenud turba laike ja tükke, samuti järvelubja vahekihte. 
Niiske kuni märg. Üleminek C1 sopiline. 

 1,00…3,30 m – CG1 – järvelubi (järveline, lIV): kollakasbeež, raske liivsavi (ls3), pehme, 
sisaldab rohkelt lubikodade fragmente ja turba vahekihte ja tükke. Märg, alates 1,20 m sügavuselt 
maapinnast vesine.  

 3,30…4,90 m – CG2 – jõemuda (jõeline, aIV): tumepruun, keskmine liivsavi (ls2), pehme/kohev, 
vesine, sisaldab lubja vahekihte. 

 4,90…5,00 m + CG3 – kruus (jõeline, aIV) hall, tihe, vesine.  
 
Š-5 (25.08.22) 
H=33,10 m 
X=6476408 
Y=657269 
Pinnasevesi = puudub 
0…0,90 m tehtud labidaga. 
Nimetus: õhuke madalsoomuld (M’’) 

 0…0,06 m – O2 – rohumaakõdu: tugevalt juurestatud 

 0,06…0,20 m – T3 – hästi kõdunenud turvas: sõmer (kohev), kuiv, tumepruun, tugevalt kuni 
keskmiselt juurestatud. Üleminek T2 horisondile sopiline.  

 0,20…0,70/0,85 m – T2 – keskmiselt kõdunenud turvas: pruunikasmust, kohev, niiske, sisaldab 
üksikuid lubikarpe. Sügavuselt 0,20…0,40 m maapinnast võetud pinnaseproov M-5. Üleminek 
CG kihile sopiline.  

 0,70/0,85…0,90 m + CG – tolmne peenliiv koos rahnude ja veeristega (jõeline): hall, kesktihe 
kuni tihe, märg. Suurkivisus ca 50-60%.  

 
Š-6 (24.08.22) 
H=34,00 m 
X=6476266 
Y=657326 
Pinnasevesi = puudub 
0…0,65 m tehtud labidaga. 
Nimetus: lammi-gleimuld (AG) 

 0…0,07 m – O2 – rohumaakõdu: tugevalt juurestatud. 

 0,07…0,45 m – A – huumus: tumepruun, niiske, sõmer (kohev), saviliiv, liivane, keskmiselt 
juurestatud. Sisaldab kuni 0,15 m diameetriga raudkive. Sügavuselt 0,20…0,40 m maapinnast 
võeti proov M-6. Üleminek CG kihile lainjas. 

 0,45…0,55 m – CG – tolmne peenliiv (jõeline, aIV): hall, kesktihe, niiske. Üleminek D kihile 
lainjas.  

 0,55…0,65 m + D – murenenud liivakivi (devoni ajastu aruküla lademe liivakivi, D2ar): 
oranžikaspruun, tihe, märg. 

 
Š-7 (23.08.22) 
H=33,50 m 
X=6476505 
Y=657286 
Pinnasevesi = puudub 



9 
 

0…1,30 m tehtud labidaga. 
Nimetus: maetud gleimuld (TzG) 

 0…0,06 m – O2 – rohumaakõdu: tugevalt juurestatud. 

 0,06…0,50 m – Tz – puistangmaterjal (ümberpööratud huumus): tumehall kuni tumepruun, 
saviliiv, niiske, 0,06…0,10 m sügavusel maapinnast juurestatus keskmine. Sisaldab 0,40…0,50 m 
sügavusel maapinnast liiva katkendlike vahekihte, prahti (katkiseid pudeleid). Üleminek T3-le 
mõõdukas. 

 0,50…1,05 m – AT – toorhuumus: mustjaspruun, niiske, sisaldab liivateri. Tuleb kaevates välja 
kamakatena. Sügavuselt 0,75…0,95 m maapinnast võetud proov M-7. Üleminek CG kihile 
mõõdukas.  

 1,05…1,30 m + CG – peenliiv (jõeline, aIV): beežikashall, oranžikaspruunide laikudega 
(gleistumine), kohev, niiske kuni märg.  

 
Š-8 (25.08.22) 
H=32,95 m 
X=6476389 
Y=657334 
Pinnasevesi = puudub 
0…0,90 m tehtud labidaga. 
Nimetus: õhuke lammi-madalsoomuld (M’’) 

 0…0,10 m – O2 – rohumaakõdu: tugevalt juurestatud. 

 0,10…0,35 m – T3a – hästi kõdunenud turvas: tumepruun, sõmer (kohev), kuiv, võib olla osaliselt 
mineraliseerunud. Sügavuselt 0,20...0,35 m maapinnast võetud proov M-8. Üleminek T3 kihile 
lainjas, kohati sopiline.  

 0,35…0,60 m – T3a – hästi kõdunenud turvas: must, kohev, niiske, sisaldab savikaid tumehalle 
pesasid. Üleminek CG1 kihile mõõdukas.  

 0,60…0,70 m – CG1 – raske savimöll (järveline, lIV): tumehall, pehme, sisaldab liivaseid pesi, 
niiske. Üleminek CG2 kihile järsk. 

 0,70…0,90 m + D – tolmne peenliiv (devoni ajastu aruküla lademe aluspõhjaline liiv): 
hallikasbeež kuni oranžikaspruun, kesktihe, niiske kuni märg. 

 
Š-9 (24.08.22) 
H=33,35 m 
X=6476341 
Y=657296 
Pinnasevesi = puudub 
0…1,00 m tehtud labidaga. 
Nimetus: õhuke lammi-madalsoomuld (AM’’) 

 0…0,06 m – O2 – rohumaakõdu: tugevalt juurestatud. 

 0,06…0,55 m – T3a – hästi kõdunenud turvas: mustjaspruun, 0,06…0,25 m maapinnast sõmer 
(kohev), kuiv; 0,25…0,55 m maapinnast kohev, niiske. Sisaldab liiva pesi ja õhukesi vahekihte. 
Sügavuselt 0,30…0,50 m maapinnast võetud proov M-9. Üleminek C kihile sopiline.  

 0,55…0,65 m – C – veerised ja rahnud (jõeline, aIV): hall, raudkivist, kohati murenenud, tihe, 
niiske. Suurkivisus ca 80%. 

 0,65…1,00 m + D – tolmne peenliiv ja raske liivsavi (devoni ajastu aruküla lademe aluspõhjaline 
liiv ning liivsavi): hall kuni oranžikaspruun, kesktihe, niiske kuni märg.  
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Š-10 (23.08.22) 
H=33,25 m 
X=6476295 
Y=657372 
Pinnasevesi = puudub 
0…0,95 m tehtud labidaga. 
Nimetus: lammi-gleimuld (AG) 

 0…0,08 m – O2 – rohumaakõdu: tugevalt juurestatud. 

 0,08…0,60 m – AT – toorhuumus: mustjaspruun, 0,08…0,30 m maapinnast sõmer, kuiv; 
0,30…0,60 m maapinnast niiske (tuleb kaevates kamakatena). Sisaldab 0,40…0,45 m sügavusel 
maapinnast liivast laiku. Sügavuselt 0,35…0,50 m maapinnast võetud proov M-10. Üleminek 
CG kihile mõõdukas. 

 0,60…0,90 m – CG1/Gg1 – tolmne peenliiv (jõeline, aIV): beež, kesktihe, niiske, gleistunud. 
Üleminek D kihile katkendlik. 

 0,90…0,95 m + D – tolmne peenliiv (devoni ajastu aruküla lademe aluspõhjaline liiv): 
oranžikaspruun, kesktihe kuni tihe, niiske.  
 

Š-11 (25.08.22) 
H=34,50 m  
X=6481662 
Y=639444 
Pinnasevesi = puudub 
0…0,50 m tehtud labidaga. 
Nimetus: õhuke madalsoomuld (M’’) 

 0…0,06 m – O – metsakõdu: tugevalt juurestatud. 

 0,06…0,33 m – T3 – hästi kõdunenud turvas: must, kohev, märg. Üleminek CG kihile mõõdukas. 

 0,33…0,50 m + CG – moreen (liustikuline sete, glIII): hall, poolkõva (tihe), märg, keskmine 
liivsavi, sisaldab korest ca 40%. 

 

KPA-1 (28.09.22) 
H=33,80 m 
X=6476438 
Y=657196 
Pinnasevesi = puudub 
0…0,60 m tehtud labidaga. 
Nimetus: õhuke madalsoomuld (M’’) 

 0…0,05 m – O – rohumaakõdu: tugevalt juurestatud.  

 0,05…0,45 m – T3 – hästi kõdunenud turvas: must, kohev/sõmer, niiske. Üleminek CG kihile 
mõõdukas.  

 0,45…0,60 m + CG – järvelubi (järveline, lIV): valkjasbeeži-mustjaspruuni-laiguline, raske 
liivsavi, niiske kuni märg. Sisaldab lubikodade fragmente. 

 

KPA-2 (28.09.22) 
H=33,70 m 
X=6476401 
Y=657212 
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Pinnasevesi = puudub 
0…0,55 m tehtud labidaga. 
Nimetus: õhuke madalsoomuld (M’’) 

 0…0,05 m – O – rohumaakõdu: tugevalt juurestatud.  

 0,05…0,35 m – T3 – hästi kõdunenud turvas: hästi kõdunenud turvas: must, kohev/sõmer, niiske. 
Üleminek CG kihile mõõdukas. 

 0,35…0,55 m – CG – järvelubi (järveline, lIV): valkjasbeeži-mustjaspruuni-laiguline, sisaldab 
turba vahekihte, raske liivsavi, kohev/pehme, sisaldab lubikodade fragmente.  

 

KPA-3 (28.09.22) 
H=34,00 m 
X=6476311 
Y=657249 
Pinnasevesi = puudub 
0…0,60 m tehtud labidaga. 
Nimetus: sügav/õhuke madalsoomuld (M’’/M’’’) 

 0…0,04 m – O – rohumaakõdu: tugevalt juurestatud.  

 0,04…0,60 m + T3 – hästi kõdunenud turvas: mustjaspruun, sõmer/kohev, niiske, sisaldab hajusalt 
teokarpe. 

 

 

KPA-4 (28.09.22) 
H=34,15 m 
X=6476274 
Y=657265 
Pinnasevesi = puudub 
0…0,50 m tehtud labidaga. 
Nimetus: sügav/õhuke madalsoomuld (M’’/M’’’) 

 0…0,06 m – O – rohumaakõdu: tugevalt juurestatud.  

 0,06…0,45 m – T3 – hästi kõdunenud turvas: mustjaspruun, sõmer/kohev, niiske. Üleminek T2 
kihile laineline. 

 0,45…0,50 m + T2 – keskmiselt kõdunenud turvas: tumepruun kuni pruunikasmust, sõmer/kohev, 
niiske kuni märg.  

 

KPA-5 (28.09.22) 
H=33,00 m 
X=6476448 
Y=657254 
Pinnasevesi = puudub 
0…0,50 m tehtud labidaga. 
Nimetus: sügav/õhuke madalsoomuld (M’’/M’’’) 

 0…0,06 m – O – rohumaakõdu: tugevalt juurestatud.  

 0,06…0,50 m + T3 – hästi kõdunenud turvas: must, sõmer (kohev), niiske, tugevalt kuni 
keskmiselt juurestatud. 

 

KPA-6 (28.09.22) 
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H=33,65 m 
X=6476304 
Y=657311 
Pinnasevesi = puudub 
0…0,60 m tehtud labidaga. 
Nimetus: õhuke lammi-madalsoomuld (AM’’) 

 0…0,05 m – O – rohumaakõdu: tugevalt juurestatud.  

 0,05…0,45 m – T3a – hästi kõdunenud turvas: mustjaspruun, kohev/sõmer, niiske, sisaldab liiva 
pesi ja halli värvi vahekihikesi. Šurfi ühes seinas 0,10…0,30 m sügavusel maapinnast rahn 
(tardkivi). Üleminek CG kihile sopiline. 

 0,45…0,60 m + CG - peenliiv (jõeline, aIV): kollakaspruun, kesktihe, niiske, sisaldab korest 10%, 
gleilaike. 

 

KPA-7 (28.09.22) 
H=32,85 m 
X=6476455 
Y=657296 
Pinnasevesi = puudub 
0…0,45 m tehtud labidaga. 
Nimetus: õhuke lammi-madalsoomuld (AM’’) 

 0…0,05 m – O – rohumaakõdu: tugevalt juurestatud.  

 0,05…0,30/0,35 m – T3a – hästi kõdunenud turvas: mustjaspruun, sõmer/kuiv, niiske, sisaldab 
liiva ja liiva vahekihte. Üleminek CG kihile sopiline. 

 0,30/0,35…0,45 m – CG – jämeliiv (jõeline, aIV): kollakashall, kesktihe, niiske. Üleminek D 
kihile mõõdukas. 

 0,45 m + D – murenenud liivakivi (devoni ajastu aruküla lademe liivakivi, D2ar): beež, tihe, märg. 
 

KPA-8 (25.08.22) 
H=32,80 m 
X=6476427 
Y=657334 
Pinnasevesi = puudub 
0…0,75 m tehtud labidaga. 
Nimetus: lammi-gleimuld 

 0…0,05 m – O – rohumaakõdu, tugevalt juurestatud. 

 0,05…0,50 m – A – huumus: tumepruun, saviliiv, kohev/sõmer, niiske, sisaldab üksikuid liivakivi 
tükke 0,25…0,35 m sügavusel maapinnast. Üleminek B kihile sopiline.  

 0,50…0,60 m – B – sisseuhtehorisont: kollakaspruun, kerge liivsavi, kohev kuni kesktihe, niiske. 
Üleminek CG kihile katkendlik 

 0,60…0,70 m – CG – 0,60…0,90 m – CG1/Gg1 – tolmne peenliiv (jõeline, aIV): beež, kesktihe, 
niiske, gleistunud. Üleminek D kihile mõõdukas. 

 0,70…0,75 m + D - murenenud liivakivi (devoni ajastu aruküla lademe liivakivi, D2ar): beež ja 
oranžikaspruunide laikudega, tihe, märg. 

 
KPA-9 (25.09.22) 
H=33,10 m 
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X=6476352 
Y=657350 
Pinnasevesi = puudub 
0…0,50 m tehtud labidaga. 
Nimetus: õhuke lammi-madalsoomuld (AM’’) 

 0…0,05 m – O – rohumaakõdu, tugevalt juurestatud. 

 0,05…0,40 m – T3a – hästi kõdunenud turvas: mustjaspruun, kohev/sõmer, niiske, sisaldab liiva 
pesi ja halli värvi vahekihikesi. Üleminek CG kihile lainjas. 

 0,40…0,50 m + CG – peenliiv (jõeline, aIV): kollakaspruun, kesktihe, niiske, sisaldab korest 10%, 
gleilaike, lisaks on T3 ja CG vahel pidev 1…2 cm paksune gleihorisont. 

 
KPA-10 (28.09.22) 
H=32,95 m 
X=6476316 
Y=657365 
Pinnasevesi = puudub 
0…0,45 m tehtud labidaga. 
Nimetus: õhuke lammi-madalsoomuld (AM’’) 

 0…0,05 m – O – rohumaakõdu, tugevalt juurestatud. 

 0,05…0,35 m – T3a – hästi kõdunenud turvas: mustjaspruun, niiske, sisaldab väga palju liivateri 
ja õhukesi liivakihikesi. Üleminek CG kihile lainjas. 

 0,35…0,45 m + CG – savikas peenliiv (jõeline, aIV): kollakaspruun, sisaldab gleilaike, kerge 
liivsavi, kesktihe, niiske, sisaldab korest 10%. 

 

KPA-11 (28.09.22) 
H=32,45 m 
X=6476474 
Y=657356 
Pinnasevesi = puudub 
0…0,45 m tehtud labidaga. 
Nimetus: lammi-gleimuld (AG) 

 0…0,03 m – O – rohumaakõdu, tugevalt juurestatud. 

 0,03…0,30 m – A – huumus: tumepruun, saviliiv, niiske, kohev/sõmer. Üleminek CG kihile 
aeglane ja lainjas. 

 0,30…0,45 m + CG – savikas peenliiv (jõeline, aIV): kollakaspruun, kerge liivsavi, kesktihe, 
niiske, sisaldab korest 10%. 

 
KPA-12 (28.09.22) 
H=32,45 m 
X=6476381 
Y=657391 
Pinnasevesi = puudub 
0…0,65 m tehtud labidaga. 
Nimetus: lammi-gleimuld (AG) 

 0…0,09 m – O – rohumaakõdu, tugevalt juurestatud. 

 0,09…0,55 m – AT – toorhuumus: tumepruun, saviliiv, kohev/sõmer, niiske, sisaldab liiva ja 
liivakivi tükke ja pesi alates 0,20 m sügavuselt maapinnast. Üleminek CG kihile mõõdukas. 
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 0,55…0,65 m + CG – savimöll (jääjärveline, lglIII): beež, oranžikate gleilaikudega, keskmine 
saviliiv, sitke/kesktihe, niiske kuni märg. 

 
KPA-13 (28.09.22) 
H=32,45 m 
X=6476319 
Y=657429 
Pinnasevesi = puudub 
0…0,65 m tehtud labidaga. 
Nimetus: lammi-gleimuld (AG) 

 0…0,10 m – O – rohumaakõdu, tugevalt juurestatud. 

 0,10…0,50 m – AT – toorhuumus: tumepruun kuni mustjaspruun, kerge liivsavi, kohev/sõmer, 
niiske, sisaldab palju liivateri. Üleminek BG kihile katkendlik. 

 0,50…0,55/0,60 m – BG – tumepruun, keskmine liivsavi, kesktihe, niiske. Üleminek CG kihile 
katkendlik. 

 0,55/0,60…0,65 m + CG – savimöll (jääjärveline, lglIII): beež, oranžikate gleilaikudega, 
keskmine saviliiv, sitke/kesktihe, niiske kuni märg. 
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Mullateaduse õppetool 

Eesti Maaülikool 

Kreutzwaldi 1 

Tartu, 51014 

 

 

Rakendusgeoloogia OÜ 
Peeter Lillak 

Analüüsi tulemused. 

Mullateaduse õppetooli laboris on analüüsitud  Rakendusgeoloogia OÜ poolt laborisse toodud  

proovid ja saadud järgmised tulemused: 

Proov:  muld 

 

Uuritav proov C N Kuumutuskadu 

 % % % 

M-1 33,41 3,08 68,13 

M-2 36,48 2,59 76,31 

M-3 26,26 1,83 52,64 

M-4 34,35 3,08 76,98 

M-5 37,63 2,83 83,45 

M-6 16,02 1,35 31,62 

M-7 11,1 0,87 24,70 

M-8 28,4 2,4 64,71 

M-9 28,97 2,49 69,84 

M-10 15,28 1,13 35,43 

M-11 29,34 1,55 64,83 

 

 

Märkused: C ja N sisaldus proovides on määratud Dumas meetodil. 
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Põletuskatse viidi läbi Tartu Ülikooli arheoloogia labori Kerako KL-22 muhvelahjus. Esialgu 
kaaluti proovid koos tiigliga (tabel 1). Seejärel põletati proovid 550 kraadi juures 4 h. Peale 
põletust kaaluti proovid taas tiigliga koos ära. Seejärel põletati proovid 950 kraadi juures 2h. 
Selle järel taaskord kaaluti proovid koos tiigliga ära.  

 

Tabel 1. Proovide kaalud peale põletuskatseid. 

Proov 
Looduslik 
(g) Kuiv (g) Karbi nr Tiigli nr 

Tiigli 
kaal (g) 

Enne 
põletust 
(g)  

Peale 
550 
kraadi 
(g) 

Peale 
950 
kraadi 
(g) 

Š1 73,97 40,015 117 144 32,46 47,49 38,18 36,37 
Š2 97,125 41,2 193 126 42,6 58,33 47,55 45,54 
Š3 73,855 46,48 217 102 45,52 67,09 54,9 53,57 
Š4 84,065 39,29 173 138 47,75 61,84 52,08 51,04 
Š5 83,94 36,55 250 6 26,06 37,78 27,9 27,23 
Š6 80,43 62,415 40 123 50,47 81,24 69,15 68,22 
Š8 76,17 46,945 214 12 45,24 67,29 54,69 52,71 
Š9 70,63 40,58 226 9 30,49 45,97 36,87 35,17 
Š10 94,588 63,175 234 141 49,09 87,43 79,31 78,71 
Š11 92,435 51,73 77 121 46,62 66,69 55,73 54,98 

 

 

 

 

 

 

 

 


