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PAXOKAASUJEN VAIKUTUS YMPÄRISTÖÖN 
SEURANTATTJTKII4US 

Ennen-jälkeen tutkimus moottoritie Helsinki-Turku varrella 
(Paimio, Piikkiö) 

f-1 1 

Tieliikenteen päästöjen ja päästöjen aiheuttamien pitoi-
suuksien vaikutuksista kasvillisuuteen ja yleensä luontoon 
on käytettävissä vain vähän tutkimustuloksia. Päästöjen 
vaikutuksista saadaan tietoja tiehankkeen yhteydessä toteu-
tetuilla ennen-jälkeen tutkimuksilla. 

Tässä raportissa esitetyt tulokset ovat voden 1989 tuloksia 
Paimiosta valtatie 1:n varrelta ja Piikkiöstä suunnitteilla 
olevan moottoritielinjauksen varrelta. Vuoden 1990 aikana 
samoista mittauskohteista kerätään uudelleen näytteitä, 
jotta saadaan selville vuodenajan vaikutus. Vuonna 1990 
Paimiossa ja Piikkiössä mitataan vuoden 1989 mittauksiin 
verrattuna lisäksi otsonia. Keväällä 1991 valmistuu tutki-
muksista yhteenvetoraportti. 

Tutkimukset tullaan toistamaan määräajoin tiehankkeen to-
teuttamisaikataulua seuraten. Tien avaamisen jälkeen tul-
laan edelleen seuraamaan pakokaasupäästöjen aiheuttamia 
muutoksia kasvillisuudessa muutaman vuoden välein. 

Tiehaliituksen kehittämiskeskuksen toimeksiannosta on Ilma-
tieteen laitos tehnyt maastotutkimukset ja tulosten analy-
soinnin sekä laatinut väliraportin työstä. Työhön Ilmatie-
teen laitoksella ovat osallistuneet Outi Heikkilä, Juhani 
Jokinen, Raimo Kartastenpää, Elina Laine, Veijo Pohjola ja 
Ulla Voitti. Tiehallituksessa työtä ovat valvoneet Varpu- 
Leena Saastamoinen, Mervi Karhula ja Pauli Veihonoja. 

Tiehailituksen kehittämiskeskus on tilannut vastaavan sel- 
vityksen Kempele-Kiviniemi -moottoriliikennetien varrelta 
Suunnittelukolmio Oy:ltä. Tutkimus käynnistyi kesällä 1990. 

15.7.1990 
Tiehallitus 
Kehittämiskeskus 
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1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää tulevan Helsinki-Tu rku-moottoritien liikenteen 
aiheuttamien ilman epäpuhtauksien leviämistä ja vaikutuksia ympäristöön. 

Tutkimuskohteiksi valittiin Paimion Palomäki ja Piikkiön Ounamäki (liite 1). Tuloksia 
käytetään myös vertailuaineistona moottoritien rakentamisen jälkeisille toisen vaiheen 
tutkimustuloksille. Paimion Palomäen tutkimusalue sijaitsee Valtatie 1:n molemmin 
puolin ja on puustoltaan mäntyvaltaista. Piikkiön Ounamäen tutkimusalueella ei ole 
tällä hetkellä juurikaan tieliikenteen aiheuttamia päästöjä. Osa Ounamäen alueesta 
tulee jäämään uuden moottoritielinjan alle. 

Autoliikenteen aiheuttamat ilman epäpuhtaudet ovat lähinnä polttoai neista syntyneitä 
palamistuotteita ja palamatta poistuvia polttoaineiden sisältämiä yhdisteitä. 
Pakokaasuissa on mm. hiilimonoksidia, typen oksideja, hiilivetyjä, rikkidioksidia ja 
hiukkasia. 

Tarkoituksena oli mitata ilman epäpuhtauksia jatkuvatoi misilla analysaattoreilla ja 
arvioida epäpu htauksien leviämistä ja niiden aiheuttamia vaikutuksia mäntypuuston 
vaurioluokituksella ja neulasanalyysein. Myöhemmässä vaiheessa on tarkoitus tutkia 
epäpuhtauksien vaikutuksia männyn neulasen hienorakenteeseen, analysoida 
sammal- ja maaperänäytteitä sekä tehdä jäkäläkartoitus. 

2 TUTKIMUKSEN SUORITUS 

2.1 Tutkimuskohteet 

Paimion Palomäen tutkimuskohde sijaitsee Valtatie 1:n varressa noin 140 km Helsin-
gistä Turkuun päin (kuva 1). Mittausvaunu oli sijoitettu tienviereisen mäntytai-
mikon ja korkean mäntymetsän väliin 95 metriä tiestä eteläänpäin (kuva 3). 
Mittauspisteen kohdalla liikennemäärä vuonna 1985 oli 7000 autoa vuorokaudessa. 
Ennustettu liikennemäärä vuonna 2010 mittauspisteen kohdalla Valtatie 1 :llä on 1500 
autoa/vrk. Mittauspisteestä noin 800 metriä pohjoiseenpäin rakennettavalla 
moottoritiellä on arvioitu vuonna 2010 liikennemääräksi 8500 autoa/vrk.( Turku-
Paimio moottoritien yleissuunnitelma). Kuvaan 1 on merkitty myös analysoitavien 
neulasten keruulinja. 

Piikkiön Ounamäessä mittausvaunu oli sijoitettu Tolan tilan alueelle noin 1300 
metriä pohjoiseen Valtatie 1:stä, jonka liikennemäärä oli vuonna 1985 11000 
autoa/vrk. Mittauspisteestä 300 metriä pohjoiseen tulevan Turun moottoritien 
liikennemääräksi vuonna 2010 on arvioitu 14000 autoa/vrk (kuva 2). Mittausvaunun 
ympäristössä oli peltoa sekä mänty- ja kuusimetsää. Lähin asuinrakennus oli, noin 
28 metrin päässä mittausvaunusta (kuva 4). 
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Kuva 1. 	Mittausvaunun sijaintipaikka ( • ) ja neulasnäytteiden keräyspisteet 
Paimiossa. 
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2.2 Mitatut epäpuhtaudet 

Ilman epäpuhtauksien 	mittaukset 	suoritettiin Ilmatieteen laitoksen mit- 
tausperävaunun laitteistolla. Paimion Palomäessä mitattiin 13.9-23.10.1989 
hiilimonoksidi-, rikkidioksidi- ja typenoksidien pitoisuuksia. Piikkiön Ounamäessä 
mitattiin samalla laitteistolla 1.11.-4.12.1989 rikkidioksidi- ja typen oksidien 
pitoisuuksia. Kaasumaisten epäpu htauksien lisäksi kummassakin mittauspisteessä 
mittattiin pienhiukkaspitoisuudet (taulukko 1). Epäpuhtauksien lisäksi mitattiin tuulen 
suuntaa ja nopeutta mittausvaunun vierestä yhdeksän metrin korkeudelta. 

Taulukko 1. Mitatut epäpuhtaudet ja mittausjaksot. 

Mittauspaikka 	Mittausjakso 	Mitatut e päpu htaudet 

Paimio Palomäki 13.9.-23.10.1989 CO, S02 , NO, NO2, NO 
hiukkaset 

Piikkiö Ounamäki 1.11.-4.12.1989 
	

S02, NO, NO 2, NO 
hiukkaset 

2.3 Mittausmenetelmät 

Mittausvaunun jatkuvatoimisilla automaattisilla analysaattoreilla mitattiin hiilimonok-
sidia (GO), rikkidioksidia (SO 2), typen oksideja (NO, NO 2  ja NO) ja pienhiukkasia 
(halkaisijaltaan alle 3,5 m hiukkasia). Näytteenotto tapahtui mittausvaunun katolla 
olevista sondeista noin neljän metrin korkeudella maasta. Typen oksidien 
määrityksessä käytettiin standardin (SFS-5426) mukaista kemilu mi nenssii n 
perustuvaa määritysmenetelmää. Rikkidioksidi määritettiin yleisesti käytössä olevalla 
fluoresenssimenetelmällä ja hiilimonoksidi NDIR-menetelmällä. Pienhiukkaset 
(halkaisijaltaan alle 3,5 i.tm) mitattiin piezobalancelaitteistolla. Kaksiastekeräimillä 
kerättiin kanden eri kokoluokan hiukkasia (aerodynaamiselta halkaisijaltaan alle 2,5 
p.m ja suuremmat hiukkaset) vuorokausinäytteinä kolmena päivänä viikossa. 
Näytteenottolaite oli mittausvaunun katolla noin neljän metrin korkeudella (taulukko 
2). 
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Taulukko 2. Määritysmenetel mien kuvaus. 

Mitattava komponentti 	Menetelmä 
	

Tulostusväli 

Hiilimonoksidi NDIR 1 h 

Typen oksidit Kemiluminenssi 1 h 

Rikkidioksidi Fluoresenssi 1 h 

Hiukkaset Piezobalance 1 h 
(da<3,5 p.m) 

Hiukkaset 	 Kaksiastekeräin 	1 d 
(da<2,5 p.m ja 
da>2,5 p.m) 

2.4 Neulasaineiston keräys 

Paimiossa neulasnäytteet kerättiin 25.-28.9.1989 Valtatie 1:n molemmin puolin n. 40 
metrin välein (kuva 1). Näytepuut merkittiin jokaisessa näyttenottopisteessä, jotta 
koko tutkimuksen ajan voidaan käyttää samoja puita. Jokaisesta näytepisteestä 
kerättiin kymmenestä puusta kokoomanäyte (n. 40 cm pituinen oksanpätkä kustakin 
puusta). Paimiossa näytepisteitä oli 31. Näytteitä kerättiin siis 310 puusta. Piste 1 
oli puustoltaan 50-60-vuotiasta männikkääja metsätyypiltään VT:tä eli puolukkatyypin 
kangasmetsää (Cajander 1949). Pisteestä 2 pisteeseen 8 metsätyyppi oli VT ja 
puusto oli suhteellisen tasaikäistä, 40-50-vuotiasta. Piste 9 oli tienvarsipiste, n. 30 
m tiestä ja puusto oli 10-1 5-vuotiasta taimikkoa, metsätyyppi oli VT (taulukko 3). 

Siirryttäessä tien toiselle puolelle metsätyyppi muuttui hieman. Alkupään pisteet tien 
laidasta lukien olivat aikoinaan olleet suota, joka on ojitettu. Tässä metsikkö on 
luokiteltu nykyisen olomuotonsa mukaan VT:ksi (pisteet 10 - 18). Puuston ikä oli 
tienvarsipisteessä 10 noin 20-30 vuotta, muuttuen pisteestä 11 pisteeseen 18 n. 30-
40 vuodeksi. Pisteet 19-24 olivat nuorta n. 1 5-20-vuotiasta taimikkoa, metsätyyppi 
oli CT eli kanervatyypin kangas. Piste 25 oli n. 40-50-vuotiasta männikköä, 

metsätyyppi oli edelleen CT. Pisteet 26-29 olivat 10-1 5-vuotiasta CT-tyypin taimikkoa 
ja pisteet 30 ja 31 noin 40-50-vuotiasta CT-tyypin hongikkoa. 

Marraskuussa (6.-7.11 .1989) Piikkiössä kerättiin näytteet 130 puusta. Näytepisteet 
olivat noin 50 metrin välein. Piikkiön näytteenottolinjalla (kuva 2) piste 1 on 40-50 
vuotiasta, piste 2 25-30-vuotiasta, piste 3 30-40-vuotiasta ja pisteet 4-8 20-30- 
vuotiasta VT-tyypin metsää. Pisteet 9-13 ovat 40-50-vuotiasta VT-tyypin männikköä. 



11 

2.5 Neulasanalyysi- ja vau rioluokitusmenetelmät 

Vaurioituneisuus arvioitiin tarkastelemalla mäntypuustoa taulukossa• 3 esitetyn 
menetelmän mukaan. 

Taulukko 3. Mäntyvaurioiden luokitus 

YLEINEN VAURIOKUVA 
	

NEULASTEN VAURIOKUVA 
Neulas- 

Luokka Laatu 	Oksasto 	Kärjen väri* 	vuosia 
havaittavissa 

1 	ei näkyviä normaali vihreä 	 4 
vihreä 

2 	lievä usein pie- vaalea, 	3 
nessä osas- keltainen 
sa latvaa 
kuivumista 

3 	selvä usein suu- keltainen, 	2 
ressa osas- vaaleanruskea 
sa Iatvaa 
kuivu mista 

4 	voimakas kuivumista keltainen, 
läpi koko vaaleanruskea 
oksasto- 
osan 

5 	kuollut kuivunut ruskeita, 
kauttaal- ei eläviä 
taan neulasia 

*) Lisäksi otettiin huomioon muut mandolliset neulasissa 
esiintyvät vauriomerkit. 

Neulasnäytteet kerättiin puun keskivai heilta oksasaksilla. Oksat kerättiin 
kokoomanäytteeksi muovipussiin. Muovipussit rei'itetti i n kentällä ja laboratoriossa ne 
säilytettiin kylmähuoneessa. Näytteet esikäsiteltiin leikkaamalla talteen viimeiset 
vuosikasvaimet, jotka kuivattiin +50°C:n lämpötilassa n. 4 vrk:n ajan. Vuosikasvaimet 
olivat paperipussissa kuivatuksen aikana. Kuivatuksen jälkeen näytteestä i rrotettii n 
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neulaset, jotka lähetettiin analysoitaviksi VTT:lle ja Viljavuuspalveluun. Analyyseissa 
käytettiin vuoden 1988 neulasia. 

VTT:llä neulasista analysoitiin kokonaisrikki ja kloridi röntgentluoresenssilla (Turunen 
& Visapää 1972). Viljavuuspalvelussa neulasista analysoitiiri kokonaistyppi Kjelldahlin 
menetelmällä ja lyijy atomiabsorptiospektrofotometrillä (Friend et al. 1977). 

Neulasten pitoisuusanalyysit on yleisesti käytetty bioindikaattorimenetelmä, joka 
kuvaa sekä ympäristöön joutuneiden epäpuhtauksien leviämistä että kertymistä. 
Kertyneet epäpuhtausmäärät indikoivat etenkin pitkäaikaisia altistuspitoisuuksia, eivät 
niinkään korkeita lyhytaikaispitoisuuksia. Tällä hetkellä havupuiden neulasten 
kokonaisrikkipitoisuus- ja fluoridipitoisuusmenetelmien näytteenotto, esikäsittely ja 
tulosten esittäminen ovat standardoimisvaiheessa (standardiehdotukset E204 ja 207). 

3 TULOKSET 

3.1 Hiilimonoksidi, rikkidioksidi ja typen oksidit 

Paimion Palomäessä 1 3.9.-23.1 0.1989 	mittausvaunun laitteistolla mitattujen 
hiilimonoksidin (GO), rikkidioksidin (S0 2), typen oksidien (NO), typpidioksidin (NO2) 

ja typpimonoksidin (NO) tulokset on esitetty taulukossa 4. Taulukkoon on merkitty 
havaintojakson vuorokausi- ja tuntikeskiarvojen minimit, kaksi suurinta arvoa, 99 
%:n pisteet ja keskiarvot. Typen oksidien kokonaismäärä (NO) on laskettu 
lisäämällä typpidioksidipitoisuuteen typpidioksidiksi muutettu typpimonoksidipitoisuus. 

Piikkiön Ounamäessä 1.11 .-4.12.1989 mitatut rikkidioksidin (SO 2), typen oksidien 
(NO), typpidioksidin (NO2) ja typpimonoksidin (NO) pitoisuudet on esitetty 
taulukossa 5. Taulukkossa on ilmoitettu kunkin epäpuhtauden vuorokausi- ja 
tuntipitoisuuksista lasketut minimit, keskiarvot, kaksi suunnta arvoa ja 99%:n piste. 
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Taulukko 4. Paimiossa 13.9. - 23.10.1989 mitatut hiilimonoksidin (CO), rikkidioksidin 
(S02), typen oksidien (NOj, typpidioksidin (NO 2) ja typpimonoksidin (NO) 
pitoisuudet. 

CO S02  NO NO2  NO 
mg/m3  p.g/m3  .tg/m3  .tg/m3  g/m3  

tuntikeskiarvojen 
keskiarvo 0,8 6,3 26,6 10,9 10,3 

minimi 0 0 10,3 2,1 4,0 
maksimi 1 2,8 25,7 512,5 67,7 314,9 
maksimi 2 2,5 25,7 449,0 67,7 253,3 

99%:n piste 2,1 22,9 237,8 55,3 130,0 

vuorokausikeskiarvojen 

minimi 	 0,4 2,3 11,8 3,6 4,3 
maksimi 1 	1,18 15,5 97,1 26,0 49,3 
maksimi 2 	1,10 13,7 75,2 23,2 32,1 

Taulukko 5. Piikkiössä 1.11. - 4.121989 mitatut rikkidioksidin (S0 2), typen oksidien 
(NO,3, typpidioksidin (NO 2) ja typpimonoksidin (NO) pitoisuudet. 

S02  NO NO2  NO 
j.tg/m3  p.g/m 3  j.xg/m 3  .tg/m3  

tuntikeskiarvojen 
keskiarvo 7,3 24,8 14,9 6,5 

minimi 2,9 8,2 4,1 1,3 
maksimi 1 51,5 241,9 69,7 121,9 
maksimi 2 51,5 205,0 67,7 100,5 

99%:n piste 34,3 155,8 61,5 73,7 

vuorokausikeskiarvojen 

minimi 	 3,1 11,0 7,1 1,8 
maksimi 1 	18,9 85,1 34,7 33,4 
maksimi 2 	17,0 71,0 34,5 27,8 
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3.2 Hiukkaset 

Paimiossa ja Piikkiössä mittausvau nun Piezobalance-analysaattorilla mitattujen 
pienhiukkasten (halkaisijaltaan alle 3,5 j.tm) pitoisuudet on esitetty taulukossa 6. 

Taulukko 6. Paimion Palomäessä 13.9. - 23.10.1989 ja Piikkiön Ounamäessä 
1.11. - 4.12.1989 mitatut pienhiukkaspitoisuudet (alle 3,5 im 
hiukkaset). 

Paimion Piikkiön 
hiukkaset hiukkaset 

ig/m3  

tunti- 
keskiarvo 10 10 

minimi 2 0 
maksimi 1 30 33 
maksimi 2 30 29 

99%:n piste 24 19 

Paimiosta ja Piikkiöstä kerättiin hiukkasia kaksiastekeräimellä, jolla hiukkaset saatiin 
jaettua aerodynaamiselta halkaisijaltaan alle 2,5 p.m ja yli 2,5 p.m hiukkasiin. 
Kuvissa 5 ja 6 on esitetty keräyksen perusteella saadut hiukkaspitoisuudet. 
Paimiossa kerätyistä hiukkasista määritettiin lisäksi sulfaatti- ja nitraattipitoisuudet 
(taulukko 7). 

Taulukko 7. Paimiossa 15.9. - 26.10.1989 kaksiastekeräimillä kerättyjen hiukkasten 
sulfaatti- ja nitraattipitoisuudet. Etu- ja takasuodattimien pitoisuudet 
on laskettu yhteen. 

keräys- 
päivämäärät 

SO4-S NO3-N 

15. - 17.9. 1,02 0,08 
23. - 25.9. 2,03 0,04 
1, - 5.10. 0,69 0,04 
18. - 20.10. 2,81 0,03 
24. - 26.10. 1,02 0,13 
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Kuva 5. 	Paimiossa kaksiastekeräimelle koottujen pienhiukkasten pitoisuudet 
jaoteltuna aerodynaamiselta halkaisijaltaan alle 2,5 p.m ja sitä 
suurempiin hiukkasiin. 
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Kuva 6. 	Piikkiössä kaksiastekeräimelle koottujen pienhiukkasten pitoisuudet 
jaoteltuna aerodynaamiselta halkaisijaltaan alle 2,5 im ja sitä 
suurempiin hiukkasiin, 
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3.3 Vaurioluokitus 

Paimion näytteenottolinjalla kaikki muut pisteet paitsi 31 kuuluivat luokkäan 2, 31:n 
ollessa luokkaa 3. Piikkiön linjalla kaikki muut pisteet kuuluivat luokkaan 2, paitsi 
13, joka oli luokkaa 3 (taulukko 8). 

Taulukko 8. Eri näytteenottopisteet Paimiossa ja Piikkiössä, niiden metsä-
tyypit,puuston ikä ja vaurioituneisuusaste. (VT= puolukkatyypi n 
kangasmetsä, CT= kanervatyypin kangasmetsä). 

Näyte- 	Metsätyyppi Puuston ikä Vaurioituneisuus- 
piste 	 v 	 aste 

Paimio 

1 VT 50-60 	2 
2-8 VT 40-50 	2 
9 VT 10-15 	2 
10 VT 20-30 	2 
11-18 VT 30-40 	2 
19-24 CT 15-20 	2 
25 CT 40-50 	2 
26-29 CT 10-15 	2 
30 CT 40-50 	2 
31 CT 40-50 	3 

Piikkiö 

1 VT 40-50 	2 
2 VT 25-30 	2 
3 VT 30-40 	2 
4-8 VT 20-30 	2 
9-12 VT 40-50 	2 
13 VT 40-50 	3 
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3.4 Neulasanalyysit 

Kokonaisrikin, -typen, kloridin ja lyijyn tulokset on esitetty taulukossa 9 ja 11. 

Taulukko 9. Paimion vuoden 1988 neulasten kokonaisrikki-, kloridi- ja 
lyijypitoisuudet, mg/kg kuiva-ainetta sekä kokonaistyppipitoisuus, g/kg 
kuiva-ainetta. 

Piste kok-S kok-N Cl Pb 
mg/kg k.a. g/kg k.a. mg/kg k.a. mg/kg k.a. 

1 1050 15,3 1010 1,60 
2 960 14,4 1030 * 
3 950 16,4 890 1,48 
4 1000 15,8 910 1,73 
5 1040 16,6 1010 1,73 
6 900 15,1 1010 * 
7 910 13,4 860 * 
8 940 19,5 930 2,51 
9 880 16,6 1470 2,91 
10 1010 16,0 1350 2,44 
11 1080 16,7 1110 * 
12 1020 16,1 1560 2,33 
13 910 15,8 1130 1,71 
14 1000 16,8 900 * 
15 1070 16,4 1190 1,55 
16 1130 16,9 990 1,62 
17 870 14,8 1110 * 
18 890 14,2 920 * 
19 750 11,9 960 * 
20 790 12,2 960 * 
21 840 13,6 880 1,93 
22 910 13,5 900 * 
23 900 14,5 700 1,42 
24 850 13,9 690 * 
25 890 13,7 1090 * 
26 930 14,4 930 * 
27 1090 15,0 710 * 
28 1050 16,1 740 * 
29 910 15,0 920 * 
30 1030 15,5 1140 1,60 
31 900 15,1 960 1,31 

* näytteet vielä analyysissä 
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Taulukko 10. Piikkiön neulasten kokonaisrikki-, kloridi- ja lyijypitoisuudet, mg/kg 
kuiva-ainetta sekä koko naistyppipitoisu us g/kg kuiva-ainetta. 

Näyte- kok. S kok. N Cl Pb 
piste mg/kg g/kg k.a. mglkg k.a. mg/kg k.a. 

1 940 14,7 1150 * 
2 930 15,4 1130 * 
3 890 14,5 910 1,48 
4 1050 13,4 1040 1,73 
5 960 15,5 910 1,60 
6 890 14,7 1180 1,37 
7 960 16,8 1040 * 
8 1050 15,9 1070 1,48 
9 980 15,6 880 1,27 
10 970 15,5 980 1,45 
11 970 15,5 1040 2,16 
12 1020 15,0 990 * 
13 950 15,7 910 1,39 

* näytteet vielä analyysissä 

4 MITTAUSTULOSTEN TARKASTELUA 

4.1 Koko mittausjakso 

Paimiossa 13.9. - 23.10.1989 mitattujen rikkidioksidi-, hiilimonoksidi- ja pienhiuk-
kaspitoisuuksien tuntikeskiarvot koko mittausajalta on esitetty kuvassa 7. Typen 
oksidien tuntikeskiarvot samalta ajalta on piirretty kuvaan 8. 

Typen oksidien ja hiilimonoksidin pitoisuudet olivat huomattavasti kohonneet 
perjantaina 6.10.1989 klo 18-21 sekä sunnuntaina 8.10.1989, myös 
pienhiukkaspitoisuudet olivat koholla samaan aikaan. Perjantaina typpimonok-
sidipitoisuus oli korkeimmillaan 254 p.g/m 3  ja hiilimonoksidipitoisuus 2,5 mg/m3 . 

Sunnuntai-iltana mitattiin koko jakson korkein typpimonoksidipitoisuus 315 .tg/m 3  ja 
hiilimonoksidipitoisuus oli korkeimmillaan 1,8 mg/m 3 . Mittausten aikana oli tyyntä. 

Piikkiön rikkidioksidin ja pienhiukkasten tuntipitoisuuksista mittausjakson 1.11. - 
4.12.1989 aikana piirretyt kuvaajat on esitetty kuvassa 9. 

Ilmeisesti lähilähteestä johtuen typen oksidien pitoisuudet olivat Piikkiössä 
kohonneet huomattavasti torstaina 16.11.89 klo 13-22 (NO-maksimi oli 86 g/m 3)ja 
tiistaina 28.11.89 klo 14-21 (NO-maksimi oli 122 .tg/m 3), myös rikkidioksidi- ja 
pienhiukkaspitoisuudet olivat samaan aikaan hieman kohonneet (kuva 9 ja 10). 
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Paimion Palomäessä 13.9. - 23.10.1989 mitattujen hiilimonoksidi-, 
rikkidioksidi- ja penhiukkaspitoisuuksien tuntikeskiarvot. 
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Kuva 10. 	Piikkiön Ounamäessä 1.11. - 4.12.1989 mitattujen typpimonoksidin, 
typpidioksidin ja typen oksidien (NO2 :na) tuntikeskiarvot. 
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4.2 Ilman epäpuhtauksien vuorokausivaihtelut 

Paimion Palomäen tutkimuspisteessä 13.9. - 23.10.1989 mitattujen hiilimonoksidin, 
rikkidioksidi n ja pienhiukkasten tuntiarvojen vuorokausijakaumat on esitetty 
kuvassa 	11 	ja 	typen 	oksidien 	vuorokausijakaumat 	kuvassa 	12. 
Rikkidioksidipitoisuus oli melko tasainen 	läpi 	vuorokauden. Hiilimonoksidin 
pitoisuus kasvoi päivisin ja oli huipussaan (1,3 mg/m 3) noin kello 16. 
Typpidioksidipitoisuus kohosi 12 j.tg/m 3  arvosta yli 18 .tg/m3  pitoisuuksiin kello 1 5ja 
21 välillä. Samaan aikaan myös typpimonoksidi saavutti huippunsa 22 .Lg/m; 

Piikkiössä mitatut rikkidioksidi- ja pienhiukkaspitoisuudet olivat melko tasaisia koko 
vuorokauden . (kuva 13). Typen oksidien pitoisuuksissa oli lievät huiput 
aamupäivällä kello 8-11 ja iltapäivällä kello 16-18 (kuva 14). 
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rikkidioksidi- ja pienhiukkaspitoisuuksien vuorokausijakaumat. 
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Kuva 12. 	Paimon Palomäessä 13.9. - 23.10.1989 mitattujen typpimonoksidin 
typpidioksidin ja typen oksidien (Hmoitettu NO 2:na) pitoisuuksien 
vuorokausijakaumat 
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Kuva 13. 	Piikkiön Ounamäessä 1.11. - 4.12.1989 mitattujen rikkidioksidi-, ja 
pienhiukkaspitoisuuksien vuorokausijakaumat. 
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Kuva 14. 	Pikkiön Ounamäessä lii. - 4i2.1989 mitattujen typpimonoksidin, 
typpidioksidin ja typen oksidien pitoisuuksien vuorokausijakaumat. 



4.3. Tuulen vaikutus epäpuhtauspitoisuuksiin 

Paimion ja Piikkiön mittaustuloksia on tarkasteFtu tuuliolosuhteiden mukaan 
tuuli- ja pitoisuusruusujen avulla (kuvat 15 ja 16). Tuulet on luokiteltu 
ilmansuunnittain, sen mukaan mistä on tuullut. Esimerkiksi mustatun 
keskiympyrän alapuolelle piirretty sakara kuvaa tilanteita, jolloin on tuullut 
etelästä. Kunkin tuulensuunnan prosentuaalinen osuus kaikista tuuli- 
tapauksista saadaan mittaamalla mustatun ympyrän kehältä alkavan sakaran 
pituus ja vertaamalla sitä kuvan alareunassa olevaan prosenttiasteikkoon. 
Tyynet tapaukset on kuvattu ympyrällä, jonka säteen pituus kertoo tyynien 
(tuuli alle 0,5 m/s) tilanteiden prosentuaalisen osuuden kaikista 
mittaushavainnoista. 

Tuuliruususta nähdään myös tuulten nopeusjakaumat tuulensuuntaluokittain. 
Tuulen nopeusluokat erottuvat toisistaan sakaran leveyden perusteella. 
Leveyksiä vastaavat nopeudet on esitetty prosenttiasteikon yläpuolella. 

Pitoisuusruusuissa on käytetty samaa ilmansuu ntaluokitusta kuin tuuli-
ruusussa. Tyynet tapaukset on piirretty erikseen pitoisuusruusun yläpuolelle. 
Janan koko pituus keskipisteestä reunaan ilmoittaa kyseisissä 
tuuliolosuhteissa mitatun korkeimman pitoisuuden. Janan pituus 
keskiympyrästä lähi mmälle poi kkiviivalle ilmoittaa ilmasta mitattujen 
epäpuhtauksien keskiarvon. 

Tuuliruusujen viereen on piirretty mittausvaunun sijainti suhteessa Valtatie 
1 :een. 

Paimiossa 13.9. - 23.9.89 tehtyjen mittausten perusteella piirretty tuuliruusu 
ja epäpuhtauspitoisuuksia tuulensuunnittain kuvaavat pitoisuusruusut on 
esitetty kuvassa 15. Mittausaikana oli enimmäkseen tyyntä (tuuli alle 0.5 
mis). Muulloin tuuli yleensä etelästä (17%) ja lounaasta (12%) eli 
mereltäpäi n, mittausvaunusta valtatiellepäin. Mittausaikana ei tuul lut 
kertaakaan idästä. 

Paimion mittausten kymmenen korkeinta pienhiukkaspitoisuutta on esitetty 
taulukossa 11. Lisäksi taulukoihin on merkitty mittausajat sekä tuulen 
nopeus ja suunta. Korkeimmat typpimonoksidin ja -dioksidin pitoisuudet oli 
mitattu tyynen aikana. Keskimäärin typenoksidien pitoisuudet olivat 
korkeimpia tuulen puhaltaessa lännen ja pohjoisen väliltä, tieltäpäin (kuva 
15). 

Rikkidioksidin huippupitoisuuksien aikana oli heikkoa lounaistuulta tai tyyntä. 
Korkeimmat hiilimonoksidipitoisuudet samoin kuin korkeimmat hiukkas-
pitoisuudet mitattiin heikon tuulen puhaltaessa etelän ja lounaan 
suunnalta. 

PiiKkiön mittausten aikana 1.11.-4.12.89 vallinneiden tuuliolosuhteiden 
perusteella piirretyt tuuliruusu ja epäpuhtauspitoisuuksia tuulensuunnittain 
kuvaavat saasteruusut on esitetty kuvassa 16. Tuuliolosuhteista oli tyyntä 
35%. 
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Piikkiön Ounamäessä mitattujen suurimpien rikkidioksidin ja typen oksidien 
pitoisuuksien aikana oli tyyntä. Myös etelätuulen aikana mitattiin 
satunnaisesti korkeita epäpuhtauspitoisuuksia. Suutimpien hiukkas-
pitoisuuksien aikana oli heikkoa kaakkoistuulta (taulukko 12). - 

Taulukko 11. Paimion suurimmat hiukkaspitoisuudet ja tuulen suunnat. 

päivä 	kello hiukkasia 	tuulen 	tuulen 
j.tg/m3 	nopeus 	suunta 

20.9.89 5:00 30 3,3 192° 
20.9.89 6:00 30 2,2 199° 
20.9.89 4:00 27 1,9 188° 
22.9.89 18:00 27 tyyntä 
20.9.89 7:00 26 2,5 220° 
22.9.89 19:00 26 0,5 180° 
19.10.89 19:00 26 2,7 187° 
15.9.89 14:00 24 tyyntä 
20.9.89 3:00 23 1,2 179° 
22.9.89 17:00 23 0,8 191° 

Taulukko 12. Piikkiön suurimmat hiukkaspitoisuudet ja tuulen suunnat. 

päivä 	kello hiukkasia 	tuulen 	tuulen 
.tg/m3 	nopeus 	suunta 

m/s 

9.11.89 17:00 33 5,5 152° 
8.11.89 4:00 29 5,7 150° 
8.11.89 5:00 29 5,7 151° 
8.11.89 6:00 29 4,5 151° 
9.11.89 13:00 29 5,6 151° 
9.11.89 16:00 28 4,4 153° 
11.11.89 22:00 28 10,2 190° 
8.11.89 2:00 27 5,1 154° 
8.11.89 3:00 27 5,8 152° 
9.11.89 18:00 27 5,3 153° 
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pienhiukkasten pitoisuudet tuulensuuntasektoreittain Paimion 
Palomäessä 13,9. - 23.10.1989. 
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Kuva 16. 	Typpmonoksidin, typpidioksdin, rikkidioksidin ja pienhiukkasten 
pitoisuudet tuulensuuntasektoreittain Piikkiön Ounamäessä 1.11. - 
4.12.1989. 
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4.4 Pitoisuuksien suhde ohjearvoihin 

Paimion ilman epäpuhtauksien maksimipitoisuudet ja niiden suhde 
valtioneuvoston eni m mäispitoisuuksien ohjearvoihin taajamissa on esitetty 
taulukossa 13. Piikkiön rikkidioksidin ja typpidioksidin maksimipitoisuudet ja 
niiden suhde ohjearvoihin on esitetty taulukossa 14. 

Taulukko 13. Paimiossa 13.9. - 23.10.1989 mitattujen rikkidioksidin, 
typpidioksidin ja 	hiilimonoksidin tunti- ja vuorokausikeski- 
arvojen maksi mien suhde valtioneuvoston asettamii n taajamien 
enimmäispisuuksien ohjearvoihin. 

epäpuhtaus aika ohjearvo 	Paimiossa mitatun pitoisuuden 
mitattu 	suhde ohjearvoon 

S02 	1 d 200 tg/m3  15,5 g/m3 	8 % 
1 h 500 j.tg/m3  25,7 .tg/m3 	5 % 

NO2 	1 d 150 p.g/m3  26,0 .tg/m3 	17 % 
1 h 300 p.g/m3  67,7 jig/m3 	23 % 

00 	8 h 	10 mg/m3  1,5 mg/m3 	15 % 
1 h 	30 mg/m3  2,8 mg/m3 	9 % 

Taulukko 14. Piikkiössä 1.11. - 4.12.1989 mitattujen rikkidioksidi n ja 
typpidioksidin tunti- ja vuorokausiarvojen maksimien suhde 
valtioneuvoston asettamiin taajamien enimmäispitoisuuksien 
ohjearvoihin. 

epäpuhtaus aika ohjearvo 	Piikkiössä 	mitatun pitoisuuden 
mitattu 	suhde ohjearvoon 

S02 	1 d 200 p.g/m3  18,9 p.g/m3 	10 % 
1 h 500 g/m3  51,5 j.g/m3 	10 % 

NO2 	1 d 150 p.g/m3  34,7 p.g/m3 	23 % 
1 h 300 g/m3  69,7 .tg/m3 	23 % 
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4.5 Pitoisuuksien vertailua tausta-asemien arvoihin 

Pai miossa syys-lokakuussa ja Piikkiössä marras-joulukuussa mittuja 
rikkidioksidi- ja typpidioksidiarvoja on taulukossa 15 verrattu EMEP-tausta-
asemilla Ahtänssä ja Utössä mitattuihin pitoisuuksiin. Utön mittausasemalla 
on yleensä suuremman kaukokulkeutumisen vuoksi korkeammat pitoisuudet 
kuin Ahtärissä. Paimion ja Piikkiön rikkidioksidi- ja typpidioksidipitoisuudet 
olivat huomattavasti korkeampia kuin em. tausta-asemifia. Piikkiön etäisyys 
Turusta on 17 ja Paimion 28 km. 

Taulukko 15 Paimion (13.9.-23.10.1989) ja Piikkiön (1.11.-4.12.1989) 
rikkidioksidi- ja typpidioksidipitoisuuksien vertailua Ahtäri n ja 
Utön tausta-asemien pitoisuuksiin 1989. 

kuukausi- Paimio 	Piikkiö Utö Ähtäri 
keskiarvot ji.g/m3 	Lg/m 3  .Lg/m3  p.g/m3  

S02 	lokakuu 6,3 	- 4,8 3,2 
marraskuu - 	 7,3 6,0 3,8 

NO2 	lokakuu 10,9 	- 3,5 3,9 
marraskuu - 	 14,9 2,5 6,1 

vuorokausi-
keskiarvoje n 
maksimi 

S02 lokakuu 	15,5 - 	8 	8 
marraskuu 	- 	18,9 	16 	8 

NO2 lokakuu 	26,0 - 	12,3 8,4 
marraskuu 	- 	34,7 	22,2 13,8 



34 

LÄHDELUETTELO 

Cajander, A. K. 1949. Metsätyypit ja niiden merkitys. Acta Forestalia Fennica 
no 56. 

Friend, M., Smith, D. & Wishart, D. 1977. Ashing and wet oxidation 
procedures for the determination of some volatile trace metais in foodstuffs 
and biological materiais by AAS. Atomic Absorption Newsletter vol. 16 no 
2. Pp. 46-48. 

Moottoritie Turku-Helsinki välillä Turku-Pai mio tarkistettu yleissuu nnitelma 
TVHfriensuunnittelutoimisto, 1987. 

Turunen, J. & Visapää, A. 1972. Sulphur in pine needies and birch leaves. 
Part 1: Determination of the sulphur content by X-ray fluorescence. Paperi 
ja Puu 54:2. Ss.59-67. 



- 	 1 	i / 	 \\ \ 
.-• \ 	i• 

': \ 
i1_ 

- 	/'2,-i 	 " 	 __ 
( 

- TUTKITTUJA VAIHTOEHTOJA 	
/ S» ERITASOLIITTYMA 15 

	20km 



Va'tion parnatuskeskus 
Pasilan VALTIMO 

Helsinki 1990 


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

