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Tiivistelmä  

Tutkimuksen tavoitteena  on  seurata rakennettavan  Helsinki-Turku  -moottori-
tien vaikutuksia ympäristöön. Tässä vaiheessa  on  kartoitettu  ilmanlaatua  ja 

 ympäristön tilaa  Paimion  ja  Piikkiön tutkimuskohteissa  ennen moottoritien 
rakentamista vuosina  1989  -  1990.  llmanlaatua  on  tarkasteltu rikkidioksidin, 

 typen  oksidien, hiilimonoksidin,  otsonin  ja  hiu kkasten pitoisuusmittausten 
 avulla  Paimiossa  valtatie  1:n  varrella sekä tulevan moottoritien  linjauksen 
 molemmin puolin Piikkiössä. Tutkimuskohteiden ympäristön tilaa arvioitiin 

myös  biologisen  tutkimuksen pohjalta. Valtatie  1:n  liikennemäärä  oli  Piikkiön 
 tutkimuskohteiden eteläpuolella vuonna  1990  noin  15 500  autoa vuorokau-

dessa. 

Mitatut  rikkidioksidipitoisuudet  olivat  alle  10  %  ja  Paimiossa  mitatut  hiilimonok-
sidipitoisuudet  alle  20  %  valtioneuvoston  taajamille  asettamista  ohjearvoista. 
Typpidioksidipitoisuudet  olivat  Piikkiön Vuortenpäässä  5  -  10  %  ja  muissa 

 tutkimuspisteissä  10  -  20  % ohjearvosta.  Mitatut  otsonipitoisuudet  ylittivät 
Pohjoismaisen ministerineuvoston  kasvukauden  aikaisen  suositusarvon  ja 

 WHO:n  terveydellisiin  haittavaikutuksiin  perustuvan suosituksen. 

Keväällä  ja  kesällä  1990  Paimiossa  ja  Piikkiön Ounamäessä  mitattiin 
kohonneita  otsonipitoisuuksia  etenkin iltapäivisin, jolloin auringon säteilyn 
aiheuttama otsonin muodostus  on  voimakkainta.  Kohon  neiden  pitoisuuksien 
aikana oli yleensä etelätuulta, joten  kaukokulkeumalla  ja  ylemmistä ilmaker-
roksista sekoittuvalla otsonilla  on  ollut vaikutusta  pitoisuuksiin.  Korkeimpien 
pitoisuuksien aikana tausta-asemilla havaittiin myös kohonneita pitoisuuksia. 

 Keskiarvot  olivat samaa suuruusluokkaa kuin tausta-asemilla mitatut, 
 maksimiarvot  tosin  7  -  20  %  tausta-arvoja korkeammat.  

Runsasliikenteisten  kohteiden välittömässä läheisyydessä tyypillisesti 
esiintyvä  otsoninieluvaikutus  oli  Paimiossa  n. 100  metrin päässä tiestä erittäin 
lievä. Tuulen käydessä tieltä päin pitoisuudet nousivat aamulla hieman 
keskimääräistä hitaammin.  Otsonipitoisuudet  olivat  alhaisimmillaan  täysin 
tyyninä,  stabiileina aamuäinä,  jolloin  päästöistä  peräisin oleva  typpimonoksidi 

 jäi tien läheisyyteen kuluttamaan loppuun saatavilla olevaa otsonia.  



Biolog isessa  tutkimuksessa kartoitettiin näkyvät mäntypuuston vau  riot  ja 
runkojäkälät  sekä keräthin neulas-, sammal-  ja humusnäytteitä.  

Visuaalisen vaurioluokituksen perusteella alueet kuuluivat  lievän vaurioitumi-
sen  luokkaan lukuun ottamatta tutkimuslinjojen viimeisimpiä alueita, jotka 
kuuluivat  selvän vaurioitumisen  luokkaan. Selvään vau rioitumiseen vaikuttivat 
myös muut tekijät kuin tieliikenne. 

Neulasanalyysien  perusteella oli havaittavissa, että typpi-  ja lyijypitoisuudet 
 kohosivat tietä lähestyttäessä. Rikkipitoisuudet olivat kaikilla tutkimusalueilla 
 ja  kaikkina tutkimusai koina melko tasaisesti jakautuneita.  Täten  neulasten 

rikkipitoisuudet johtunevat pääasiassa muista kuin liikenneperäisistä 
päästöistä. Neulasten klooripitoisuudet olivat korkeimmillaan keväällä  ja  ne 
kasvoivat tietä lähestyttäessä. Sammalanalyysien perusteella raskasmetalleja 
oli enemmän tien läheisyydessä kuin kauempana tiestä. Jäkäläkartoitus 
osoitti, että lajisuhteet olivat muuttuneet tien läheisyydessä. Ilman epäpuh-
tauksille herkimpiä lajeja esiintyi  vain  kauempana tiestä. 

Tutkimusta  on  tarkoitus jatkaa tien rakentamisen jälkeisen tilanteen kartoitta-
miseksi. Tähänastisia tutkimustuloksia tullaan käyttämään myös jatkotutki

-musten vertailualneistona. 



Esipuhe 

Tieliikenteen päästöjen  ja  päästöjen aiheuttamien pitoisuuksien vaikutuksista 
kasvillisuuteen  ja  yleensä luontoon  on  käytettävissä  vain  vähän tutkimustulok-
sia. Päästöjen vaikutuksista saadaan tietoja tiehankkeen yhteydessä 
toteutetuilla ennen-jälkeen tutkimuksilla. 

Tässä raportissa esitetyt tulokset ovat vuosilta  1989-90 Paimiosta  valtatie  1:n 
 varrelta  ja Piikkiästä  suunnitteilla olevan moottoritielinjauksen varrelta. 

Tutkimuksia tullaan toistamaan määräajoin tiehankkeen toteuttamisaikataulua 
seuraten.  Tien  avaamisen jälkeen seurataan myös pakokaasupäästöjen 
aiheuttamia muutoksia kasvillisuudessa. 

Tutkimus  on  tehty Ilmatieteen laitoksella. Työhön ovat osallistuneet Outi 
Heikkilä, Juhani Jokinen, Raimo  Karlastenpää,  Elina Laine, Veijo Pohjola  ja 
Ulla  Voitti.  Kehittämiskeskuksessa työtä ovat ohjanneet  Mervi Karhula  ja  
Raija  Merivirta.  

Vuoden  1991  aikana  on  jatkettu saastepitoisuuksien mittausta Valtatie  1:n 
 varrella eri etäisyyksillä tiestä. Nämä tulokset raportoidaan syksyllä  1992.  

Helsingissä maaliskuussa  1992 

Tiehallitus 
Kehittämiskeskus 
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Pakokaasujen  vaikutus ympäristöön 
JOHDANTO  

1  JOHDANTO 

Tutkimuksen tavoitteena  on  selvittää tulevan  Helsinki-Turku -moottoritien 
liikenteen aiheuttamia ilman  epäpuhtauksia  sekä niiden leviämistä  ja 

 vaikutuksia ympäristöön.  Tutkimuskohteiksi  valittiin  Paimion  Palomäki sekä 
 Piikkiän Ounamäki  ja  Vuortenpää. Paimiossa  ja  Piikkiössä mitattiin ilman 

 epäpuhtauspitoisuuksia  vuosina  1989  -  1990  moottoritien rakentamista 
edeltävän tilanteen  kartoittamiseksi.  Liikenteen vaikutuksia tutkimusalueen 
ympäristöön tarkasteltiin  biologisen  tutkimuksen avulla. 

Tuloksia käytetään  vertailuaineistona  moottoritien rakentamisen jälkeisille 
toisen vaiheen  tutkimustuloksille. Paimion  Palomäen tutkimusalue sijaitsee 
valtatie  1:n  molemmin puolin  ja  on  puustoltaan mäntyvaltaista. Piikkiön 

Ounamäen  ja  Vuortenpään tutkimusalueilla  ei ole tällä hetkellä juurikaan 
 tielilkenteen  aiheuttamia  päästäjä.  Osa  alueesta tulee jäämään uuden 

moottoritien  alle. 

liman  epäpuhtauksien vaikutukset kasvillisuuteen voivat olla joko välittömiä  tai 
 välillisiä.  Välillinen  vaikutus voi tapahtua maahan  laskeutuvien  yhdisteiden 

kautta. Välittömiä vaikutuksia syntyy sekä epäpuhtauksien lyhytaikaisten 
korkeiden pitoisuuksien seurauksena että pienempien  epäpuhtauspitoisuuksien 

pitkäaikaisvaikutuksina.  Nämä ilmenevät muun muassa visuaalisesti 
 havaittavina  oireina  tai  vaikutuksina  kasvin  biokemiallisiin prosesseihin  tai 
 fysiologiaan.  Lisäksi luonnossa vaikuttavat yleensä yhtäaikaisesti useat eri 

 epäpuhtaudet,  joiden suhde toisiinsa saattaa olla  neutraali, synerginen  tai 
 antagonistinen. 

Bioindikaatioon  (biologinen ilmiö,  jota  voidaan pitää jonkin toisen ilmiön 
oireena) perustuen ollaan eri puolilla maailmaa pyritty löytämään menetelmiä, 
joissa  eliö, eliöyhdyskunta  tai  sen osa  rakenteellaan,  toiminnallaan  tai 

 kemiallisella  koostumuksellaan  osoittaisi epäpuhtauksien esiintymistä, 
levinneisyyttä  tai  vaikutuksia. 

Tässä tutkimuksessa ympäristön tilan  indikointiin  käytettiin seuraavia mene-
telmiä:  

-  puiden visuaalinen  vaurioluokitus 
- neulaspitoisuusanalyysit 
- sammalpitoisuusanalyysit 
- runkojäkäläkartoitus 
-  maaperän  humusanalyysit. 



Pakokaasujen  vaikutus ympäristöön 	 -I,  

JOHDANTO  

Kentällä tehtävä vaikutustutkimus edeflyttää tietoja tutkittavan alueen ilman 
epäpuhtauksistaja niiden pitoisuuksista. Siksi ilman epäpuhtauksien mittaukset 
olivat työn kannalta ensiarvoisen tärkeitä. 

Paimion  kunnan alueella tielilkenteen pakokaasupäästöissä laskettiin olevan 
vuonna  1989 hiilimonoksidia 442 t, hiilivetyjä 62 t,  typen oksideja  280 t, 

 hiukkasia  25 t, rikkidioksidia 1 0 t  ja  lyijyä  723 kg. Piikkiön pakokaasupääs
-töissä oli hiilimonoksidia  325 t, hiilivetyjä 49 t,  typen oksideja  214 t,  hiukkasia 

 21 t, rikkidioksidia 9  tja  lyijyä  562 kg. Paimion  ja Piikkiön  alueen epäpuhtaus-
pitoisuuksiin vaikuttavat lisäksi lähikuntien päästät. Turun, Raision, Naantalin 

 ja Kaarinan  kuntien yhteenlasketuissa liikennepäästöissä oli vuonna  1989 
15 900 t hiilimonoksidia, 1 900 t hiilivetyjä, 3 000 t  typen oksideja,  120 t 
rikkidioksidiaja l0tlyijyä  (Kuntien tieliikenteen pakokaasupäästöt  1989, VTT). 

Paimion  kunnan alueella pääasiassa teollisuudesta  ja  lämmityksestä 
aiheutuvat rikkidioksidipäästöt olivat arviolta  350 t  vuodessa. Noin  1,5 km 
Paimion mittauspisteestä  luoteeseen sijaitsevan Naskarlan erityishuol-
tolaitoksen lämpökesku ksen rikkidioksidipäästöt olivat noin  32 tJa. 
Mittauspisteestä  noin  1 km  pohjoiseen sijaitsevan lämpökesku ksen 
rikkidioksidipäästöt olivat  n. 27 tIa. Paimion  kunnan alueella  energian- 
tuotannosta aiheutuvien  typen oksidien  päästöjen arvioitiin olevat  alle  100  Va 
(Paimio: Ympäristönsuojelusuunnitelman perusselvitys,  1989).  Turun, Naantalin 

 ja  Raision teollisuuden  ja  energiantuotannon ilmoitusvelvollisten laitosten 
rikkidioksidipäästöt olivat vuonna  1990  noin  11 300  tja typen oksidien  päästöt 
(typpidioksidina) noin  4 000 t  (tiedonanto: Pakkala, Turun kaupungin 
ympäristänsuojelutoimisto). 
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LIIKENTEEN  PÄÄSTÖISTÄ  JA  MUUTUNNASTA  

2  LIIKENTEEN  PAASTÖISTA  JA  MUUTUNNASTA  

Liikenteen pakokaasut sisältävät  mm. hiilimonoksidia,  typen oksideja, hiilivetyjä 
ja  hiukkasia, joissa  on mm.  lyijyä  ja monirenkaisia  aromaattisia hiilivetyjä (PAH-
aineita). Hiilimonoksidin kokonaispäästöistä keskimäärin yli  90 % on  liiken-
teestä peräisin,  typen oksideista  noin  60 %, hiilivedyistä  noin  30 %,  hiukkasista 
noin  15 %  ja  lyijy lähes kokonaan. Tiellikenteen rikkidioksidipäästät ovat  vain 

 noin  1 - 2 % kokonaispäästöistä  pääosan ollessa peräisin energiantuotannosta 
 ja  teollisuudesta.  

liman epäpuhtauspitoisuudet  vaihtelevat sekä ajallisesti että paikallisesti 
sääolosuhteiden  ja levlämisympäristön  mukaan. Epäpuhtauksien sekoittumi

-seen  vaikuttavat meteorologiset tekijät ovat tuulen suunta  ja  nopeus, stabiili-
suus (eli ilmakehän alaosien tasapainotila) sekä sekoittuneen kerroksen kor-
keus. 

Liikenteen päästäistä aiheutuvat maksimipitoisuudet esiintyvät yleensä 
stabiileissa tilanteissa, jolloin sekoittuminen  on  vähäistä. Ilmakehän tila  on 

 erittäin stabiili ns. inversiotilanteissa, joissa ilman lämpötila nousee korkeuden 
kasvaessa. Tasapainotilaan vaikuttavat  mm.  auringon säteily, tuuli  ja 

 maanpinnan laatu. Stabillit tilanteet ovat yleisempiä yöllä  ja  talvella,  ja 
 maaseudulla niitä esiintyy useammin kuin kaupungissa. 

Ajoneuvojen  typen  oksldlen  (NO  ja NO2) päästät  muodostavat huomattavan 
rasitteen ympäristölleen aiheuttaen suoria terveysvaikutuksia  ja hapanta 
laskeumaa.  Tämän lisäksi  typen  oksidit toimivat tärkeänä katalyyttinä 
saasteperäisen, fotokemiallisen otsonin muodostumisreaktioissa  (Thompson 
et al, 1989).  

Noin  95 %  ajoneuvojen tuottamista  typen oksideista emittoituu typpimonok-
sidina  (Hertel et al., 1989). Typpimonoksidi hapettuu  muutamassa minuutissa 
ilman hapettimien, kuten otsonin, vaikutuksesta typpidioksidiksi, joka  on 

 typpiyhdisteiden tärkein välituote  ja  pääasiallinen terveysvaikutusten aiheuttaja 
(Pönkä,  1988). Jo  muutaman sadan metrin etäisyydellä päästölähteestä suurin 

 osa typpimonoksidista  on hapettunut typpidioksidiksi  ja  arviolta  80 % on 
typpidioksidina  kilometrien etäisyydellä päästölähteestä. Noin puolet  typen 
oksideista  on  reagoinut typpihapoksi vuorokauden kuluessa muodostumi-
sestaan vaikuttaen happamoittavasti lähialueilla (Hakola,  1988).  Otsonin 
loppuminen paikallisesti kasvattaa typpimonoksidipitoisuutta typpi-
dioksidipitoisuuden kustannuksella. Tilanne  on  yleisin talvisin runsas-
liikenteisillä paikoilla fysikaalisen sekoittumisen ollessa vähäistä. 
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Koska typpimonoksidi hapettuu  otsonin läsnäollessa suhteellisen helposti 
typpidioksidiksi, päästölähteen välittömässä läheisyydessä havaitaan 
otsoninielu. Tuntien viiveellä päästöstä alkaa otsonin nettotuotto tuulen 
nopeutta vastaavalla etäisyydellä, mikäli auringon säteilyä  on  riittävästi 
saatavilla  (Mackenzie, 1991).  Talvisin lokakuusta helmikuun loppuun  ja  öisin 
auringon ultraviolettisäteilyn puute hidastaa  tai  estää muutunnan kokonaan, 
jolloin otsonin nettotuottoa ei tapandu edes kaukana tausta-alueilla  ja 
nielureaktiot  ovat dominoivia. Syksyllä  ja  keväällä aurinkoisina päivinä valoa 

 on  tarpeeksi, jotta otsonin muodostuminen  on  mandollista. Kesäisin valon 
intensiteetti  on  niin voimakasta, että otsonia tuottavaa muutuntaa tapahtuu 
myös pilvisellä säällä (Taalas,  1988,  Hakola.  1988).  

Otsonin tuotanto  on  lähes lineaarisesti verrannollinen  typen oksidien päästöihin 
 pohjoisella pallonpuoliskolla, jossa  on ylimäärä  otsonin muodostusreaktioihin 

tarvittavia hiilivetyradikaaleja  (Fishman, 1985).  Otsonin muodostusreaktioiden 
hitaudesta johtuen otsonin muodostus tapahtuu yleensä kaukana päästöläh-
teestä, minkä vuoksi yksittäisen lähteen vaikutuksia pitoisuuksiin  on  vaikea 
arvioida. Paimion  ja Piikkiön tutkimusalueilla otsonipitoisuuksiin  vaikuttavat 
lähipäästöjen lisäksi Turun ympäristön päästöt  ja kaukokulkeuma.  

Päästöjen ajallisesta jakaumasta  ja muutuntareaktioista  johtuen pitoisuuksilla 
 on  usein selvä vuorokautinen vaihtelu saastuneilla alueilla. Emittoituneiden 

hiilivetyjen  ja typpimonoksidin  suurimmat pitoisuudet esiintyvät yleensä aamu- 
ja iltaruuhkan  aikaan. Myöhemmin typpimonoksidipitoisuus laskee voimakkaas-
ti aiheuttaen typpidioksidin huippupitoisuudet noin kanden  tunnin  viiveellä. 

Suurkaupungeissa valokemiallisen  episodin  vallitessa havaitaan hiilivetyjen 
hapettuessa välituotteina esiintyvien aldehydien maksimipitoisuudet puolilta 
päivin. Näiden hapettumisreaktioiden sivutuotteena syntyvän otsonin huippu- 
pitoisuudet syntyvät välittömästi aldehydien pitoisuushuippujen jälkeen.  Il-
tapäiväruuhkan  aikana  NO,,  ja hiilivetypitoisuudet  kohoavat aamupäivän tasol-
le. Muutuntatuotteiden huippupitoisuudetjäänevät kuitenkin keskipäivän arvois-
ta johtuen fotoindusoitujen reaktioiden hidastumisesta. (Warneck,  1988, s. 
182). 
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3  AINEISTO  JA  MENETELMÄT  

3.1  Tutkimus-  ja näytteenottoalueet 

Tienvarsikohteeksi  valittiin puustoltaan mäntyvaltainen Paimion Palomäki  (kuva 
 1),  joka sijaitsee valtatie  1:n  varressa noin  30 km  Turusta Helsinkiin päin. 

Mittausvaunu oli sijoitettu tienviereisen mäntytaimikon  ja  korkean mäntymetsän 
väliin  95  metriä tiestä eteläänpäin  (lute 1). Mittauspisteen  kohdalla liikenne- 
määrä vuonna  1990  oli noin  12 000  autoa vuorokaudessa. Tulevan moottori-
tien linjaus  on  noin  400  metriä mittauspisteestä pohjoiseen. 

Toiseksi tutkimuskohteeksi valittiin Piikkiön Ounamäki, joka sijaitsee Turusta 
noin  20 km  Helsinkiin päin  (kuva  2). Piikkiön Ounamäessä mittausvaunu  oli 
sijoitettu Toolan tilan alueelle noin  1 300  metriä pohjoiseen valtatie  1  :stä,  jonka 
liikennemäärä oli vuonna  1990  noin  15 500 autoalvrk. Mittausvaunun 

 ympäristössä oli peltoa sekä mänty-  ja  kuusimetsää.  Lähin asuinrakennus oli 
noin  28  metrin päässä mittausvaunusta (liitekuva  2). 

Piikkiön Vuortenpään tutkimuspiste  oli Ounamäen mittauspistettä pohjoi-
sempana, noin  2 100  metriä valtatie  1  :stä  pohjoiseen  ja  noin  250 m 

 moottoritien linjauksesta pohjoiseen. Mittausvaunu oli sijoitettu  lammen 
 läheisyyteen, ympäristössä oli mänty-  ja  kuusimetsää  sekä taimikkoa (liitekuva 

 3). Plikkiön mittauspisteet  sijaitsevat noin  9 km Paimion mittauspisteestä 
 länteen.  

Biologiset  tutkimusalueet  valittiin Paimiossa valtatie  1:n  molemmin puolin. 
Kukin alue muodostui kymmenestä merkitystä puusta (taulukko  1).  

Taulukko  1:  Tutkimusalueet Paimiossa. VT=puolukkatyypin  kan  gasmetsä, CT=kanorvatyypin 
 kan  gasmetsä,  Cajanderin  (1949)  mukaan. 

Alue  Ilmansuunta 
 tiestä 

Puuston 
ikä  [v] 

 keski-
määrin 

Metsä- 
tyyppi 

etelä  60 VT 
2-8  etelä  50 VT 
9  etelä  15 VT 
10  pohjoinen  20 VT 
11-18  pohjoinen  40 VT 
19-24  pohjoinen  15 CT 
25  pohjoinen  50 CT 
26-29  pohjoinen  15 CT 
30  pohjoinen  50 CT 
31  pohjoinen  50 CT  
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Taulukko  2:  Tutkimusalueet  Piikkiössä.  VT=  puolukkatyypin kangasmetsä,  A. K.  Cajanderin  
(1949)  mukaan. 

Alue 	Puuston ikä  [v] 	Metsätyyppi  
keskimäärin  

1 40-50 VT 
2 25-30 VT 
3 30-40 VT 
4-8 20-30 VT 
9-13 40-50 VT  
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Kuva  1: Mittausvaunun sUainti Paimion  Palomäessä()  14.9. - 23.10.1989  ja  21.6. - 
22.8.1990  sekä  neulasnäytteiden keräysalueet  (1 - 31).  
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Kuva  2:  Mittausvaunup sUainti Piikkiön Ounamäessä (')  1.11.  —  4.12.1989  ja  7.9.  -  
21.11.1990  ja  Vuortenpäässä  (X) 11.4.  —  12.6.1990  sekä  biologisten 

 näytteiden keräysalueet  (1  —  13) (I)  (Tammisillan iikenneIaskentapiste) 
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3.2  Mitatut  epäpuhtaudet  ja  käytetyt menetelmät  

Paimion  ja Piikkiön tutkimuskohteissa  mitattiin rikkidioksidin,  typen oksidien ja 
 otsonin pitoisuuksia Ilmatieteen laitoksen mittausvaunun laitteistolla. Paimiossa 

mitattiin myös hillimonoksidia. Kaasumaisten epäpuhtauksien lisäksi mitattiin 
hiukkaspitoisuuksia. Taulukossa  3 on  esitetty tutkimuskohteittain  mit-
tausjaksojen ajankohdat ja  mitatut epäpu htaudet. Kaikissa mittauskohteissa 
mitattiin myös tuulen suuntaa  ja  nopeutta mittausvaunun vierestä yhdeksän 
metrin korkeudelta. 

Taulukko  3:  Mitatut  epäpuhtaudet  ja  mittausjaksot  

Mittauskohde 	Mittausjakso 	Mitatut epäpu htaudat 

Paimio,  Palomäki  14.9. -  23.10.1989 
Paimio,  Palomäki  21.6. -  22.8.1990  
Piikkiö, Ounamäki  1.11. -  4.12.1989  
Piikkiö, Ounamäki  7.9.- 21.11.1990  
Piikkiö, Vuortenpää  11.4.- 12.6.1990 

NO1 , NO2 ,  NO, SO 2 , CO,  hiukkaset  1 
 ) 

NO1 , NO2 , NO, SO2, CO, 03 , hiukkaset2  
NO 1 , NO2 , NO, SO 2 ,  hiukkaset  23)  

NO 1 , NO2 ,  NO, SO2 , 03 ,  hiukkaset  2)  

NO1 , NO2 , NO, SO2 , 03 ,  hiukkaset  2)  

1)Hiukkaset  da  < 	lim  
2)Kaksiastekeräys  da  <2,5  im ja  da  >  2,5  im  
3)Kokonaisleijuma  d a  <  10 .tm  

Tutkimuksessa käytetyt mittaus-  ja keräys-analyysi-menetelmät  on  esitetty 
taulukossa  4. Mittausvaunun jatkuvatoimisilla analysaattoreilla  mitattiin 
hiilimonoksidin  (CO),  rikkidioksidin (SO 2),  typen oksidien  (NO, NO 2  ja  NO R ),  ot-
sonin  (03 )  sekä pienhiukkasten (aerodynaamiselta halkaisijaltaan  da  alle  3,5 
jtm) lyhytaikaispitoisuuksia mittausvaunun  katolta, noin neljän metrin korkeu-
delta maasta. Lyhytaikaispitoisuuksista lasketut tuntikeskiarvot talletettiin tieto-
koneelle myöhempää tarkastelua varten. 

Pienhiukkasten yhytaikaispitoisuuksia  mitattiin jatkuvatoimisesti piezo -balance-
analysaattorilla.  Lisäksi käytettiin keräys-analyysi -menetelmää. Leijumaa 
(halkaisijaltaan  alle  10  im  hiukkasten pitoisuutta) mitattiin esierottimella 
varustetulla tehokeräimellä Piikkiön Ounamäessä  4.11. - 2.12.1989. Keräysaika 

 oli kaksi vuorokautta. Kaksiastekeräimillä kerättiin vuorokausinäytteinä kanden 
eri kokoluokan hiukkasia  (da <  2,5  im ja da  >  2,5 m)  kolmena päivänä 
viikossa. Keräysaika vaihteli yhdestä kahteen vuorokauteen. Näytteet otettiin 
mittausvaunun katolta noin neljän metrin korkeudelta maasta. 
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Osa  kaksiastekeräir1en näytteistä  lähetettiin NILU:uun  (Norsk  Institut för  
Luftforsknina,  Norjassa) ICP-spektrometrillä tehtävää, lähinnä  metallien,  
alkuaineanalyysiä  varten.  Osa  näytteistä  tutkittiin Ilmatieteen laitoksen 
laboratoriossa. Näytteistä määritettiin ionikromatografisesti sulfaattirikki-  ja 

 n itraattityppipitoisu udet.  

Taulukko  4:  Mittaus-  ja  keräys-analyysi -menetelmät. 

Mitattava komporientti Mittausmenetelmä Tulostusväli  

Hiilimonoksidi Infrapuna (NDIR)  1 h  
Typen  oksidit Kemiluminenssi,  SFS  5426 1 h  
Rikkidioksidi  UV-fluoresenssi  1 h  
Otsoni  UV-absorptio  1 h  
Hiukkaset  (da  <  3,5  tm) Piezobalance  1 h  

Koräys-analyysi -menetelmä Keräysaika  

Hiukkaset  (da  <  lo  tm) Tehokeräin, esierotin  PM-lo  2 d  

Hiukkaset Kaksiastekeräin  1  -  2 d  
(da  <2,5  jim  ja da  >  2,5  jim) Nucleporesuodatin  2  kpl  

Hiukkasten alkuainepitoisuus Kaksiastekeräimen suodattimet  1  -  2 d  
kandessa hiukkaskokoluokassa ICP-MS -analyysi 

Hiukkasten nitraattityppi-  ja  IC-anafyysi  1  -  2 d  
sulfaattirikkipitoisuus 
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3.3  Biologisten  näytteiden  keräysajat  ja  käytetyt menetelmät  

Biologiset  näytteet kerättiin syksyllä  1989  sekä vuoden  1990  aikana kerran 
talvella, keväällä  ja  kesällä (taulukko  5).  

Taulukko  5:  Eri näytteenottokerroilla käytetyt menetelmät. 

Menetelmä 	 Syksy 	Talvi 	Kevät 	Kesä 
Paimlo 	 25.-28.9.1989 	5.-7.2.1990 2.-5.5.-90. 	6.-9.8.90  
Piikkiä 	 6.- 7.11.1989  

Visuaalinen vauriokartoitus  X 	X 	X 	X  

Männyn neulasten 	rikki  (S) X 	X 	X 	X  
kloori  (Cl)  X 	X 	X 	X 
typpi(N)  X 	 X 	X  
lyijy (Pb)  X 

Kuusenneulasten 	rikki  (S) X 
Sammainäytteiden 	kadmium  (Cd)  X 	 X 

kromi (Cr)  X 	 X  
kupari  (Cu) X 	 X  
lyijy (Pb)  X 	 X 
nikkeli  (Ni)  X 	 X  
rauta  (Fe) X 	 X  
sinkki (Zn)  X 	 X 
vanadiini  (V) X 	 X 

Jäkäläkartoitus  X  
Maaperän humuksen  pH X 

johtokyky  X 
huh 	(C) X  
typpi  (N) X 

3.3.1  Visuaalinen  vaurioluokitus 

Mäntyvauriot  luokiteltiin taulukon  6  esittämällä menetelmällä. Luokitus perustuu 
neulasvuosikertojen vähenemiseen sekä neulasten kärjen  ja koko neulaston 
värimuutoksiin.  Myös muut vaikuttavat tekijät (maaperä, taudit  ja hyönteistuhot) 

 huomioidaan. Kyseisen mäntyvaurioluokituksen  on  todettu kuvaavan hyvin 
ilman epäpuhtauksien pitkäaikaispitoisuuksien  ja  toistuvien altistusten 
vaikutuksia (Jokinen,  1983). 
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Taulukko  6:  Mäntyvaurioiden  luokitus (Jokinen,  1972).  

YLEINEN VAURIOKUVA 

Luokka 	Laatu 	Oksasto  

1 	ei 	normaali 
näkyvä vihreä  

2 	lievä 	usein pie- 
nessä  osas- 

NEULASTEN VAURIOKUVA 

Kärjen väri 	Eri kasvukausien 
neulasia 
löydettävissä 

vihreä 	 4  

vaalea, 	 3  
keltainen  

sa  latvaa 
kuivumista  

3 	selvä usein suu- keltainen 	 2  
ressa  osas-  vaaleanruskea  
sa  Iatvaa 
kuivumista  

4 	voima- kuivumista  keltainen,  
kas  läpi  koko  vaaleanruskea 

oksasto- 
osan  

5 	kuollut kuivunut neulaset 	ei 
kauttaaltaan 	eläviä 
ruskeita  

3.3.2  Männyn neulasnäytteet 

Paimiossa neulasnäytteet  kerättiin ensimmäisen kerran syksyllä  1989  valtatie 
 1:n  molemmin puolin  n. 40  metrin välein  (kuva  1). Näytepuut  merkittiin 

jokaisella tutkimusalueella, jotta  koko  tutkimuksen ajan voitiin käyttää samoja 
puita. Jokaiselta tutkimusalueelta kerättiin kymmenestä puusta kokoomanäyte 

 (n. 40 cm:n  pituinen oksanpätkä kustakin puusta). Paimiossa näytepisteitä oli 
 31.  Näytteitä kerättiin siis  310  puusta. Seuraava näytekeräys tapahtui talvella 

 1990.  Näytteet kerättiin tutkimusalueilta  1,3, 5, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 21, 
23, 25, 27, 30  ja  31,  siis  16  alueelta eli  160  puusta. Kevään keräysjaksolla 
kerättiin näytteet seuraavilta tutkimusalueilta:  1, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 
22, 25, 27  ja  30.  Yhteensä tutkimusalueita oli  14  ja  puita siis  140. Paimion 

 viimeinen eli neljäs keräyskerta oli kesällä  1990,  jolloin näytteitä otettiin 
seuraavilta tutkimusalueilta  1 - 12, 14, 18, 19, 21, 28  ja  31.  Yhteensä näytteitä 
kerättiin  18 tutkimusalueelta (180  puusta). 
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Syksyllä  1989 Piikkiässä  kerättiin näytteet kaikilta  13 näytealalta  (ks.  kuva  2), 
 yhteensä  130  puusta. Näytealat olivat  50  metrin välein.  Talven keräysjaksolla 

Piikkiöstä  kerättiin näytteet aloilta  1, 2, 5, 7, 9, 11  ja  13,  yhteensä siis 
seitsemältä näytealalta  (70  puusta). Keväällä näytekeräys tapahtui  120  puusta 
eli jokaisesta merkitystä puusta lukuun ottamatta näytealan  12  puita. Kesällä, 
Piikkiön neljännellä näytteenottokerralla, neulasia kerättiin näytealoilta  3 - 13, 

 yhteensä  110  puusta. 

Neulasnäytteet  kerättiin puun keskivaiheilta oksasaksilla. Oksat kerättiin  10 
 puusta kokoomanäytteeksi muovipussiin. Muovipussit rei'itettiin kentällä,  ja 

 laboratoriossa niitä säilytettiin kylmähuoneessa. Näytteet esikäsiteltiin 
leikkaamalla talteen viimeiset vuosikasvaimet, jotka kuivattiln  +50  °C:n 
lämpätilassa  4 vrk:n  ajan. Vuosikasvaimet olivat paperipussissa kuivatuksen 
aikana. Kuivatuksen jälkeen näytteestä irrotettiin neulaset, jotka lähetettiin 
analysoitaviksi VTT:lle  ja Viljavuuspalveluun. Männynneulasista  analysoitiin 
VTT:n  kemian aboratoriossa kokonaisrikki- ja kloridipitoisuus rtg-fluore-
senssimenetelmällä (VTT:n  standardi  5310-80). Kokonaistyppipitoisuus  analy-
soitiin Kjelldahlin menetelmällä  ja lyijypitoisuus atomiabsorptiospektrometrisesti 
(AAS) Viljavuuspalvelussa.  

3.3.3  Kuusen  neulasnäytteet  

Kuusesta kerättiin näytteet Piikkiästä kesällä  1990  kaikilta muilta tutkimus- 
alueilta paitsi alueilta  2  ja  7.  Näytteet kerättin puun yläoksista  9 m:n 

 korkeudelta  ja  puun alaoksista  1  metrin korkeudelta analysoitavaksi erikseen. 
Näyteoksa oli  60 - 80 cm  pitkä. Oksat kerättiin muovipusseihin, jotka rei'itettiin 
kentällä. Laboratoriossa näytteet säilytettiin kylmähuoneessa. Esikäsittelyssä 
oksasta leikattiin viimeinen vuosikasvain, joka kuivatettiin paperipussissa 
+50°C:n lämpötilassa  2 vrk:n  ajan. Kuivatuksen jälkeen näytteestä irrotettiin 
neulaset, joista analysoitiin rikki VTT:ssä (räntgen-fluoresenssimenetelmä)  ja 

 typpi Novalab Oy:ssä (Kjelldahl-menetelmä).  

3.3.4  Sammalnäytteet 

Sammalnäytteet (Pleurozium schreberi)  kerättiin syksyllä  1989  kuudelta 
näytealueelta molemmista tutkimuskohteista. Paimiossa näytteet kerättiin 
tutkimusalueilta  5, 9, 10, 14  ja  17  ja  Piikkiössä alueilta  1, 2, 3, 8, 10  ja  13. 

 Kesällä  1990  näytteet kerättiin Paimiossa tutkimusalueilta  1, 5, 8, 9, 10, 12, 14 
 ja  19  sekä Piikkiässä tutkimusalueilta  1, 3, 5, 8, 10  ja  13. 
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Sammalet  kerättiin  30 cm x 30 cm  suuruiselta näytealalta muovipusseihin, 
jotka rei'itettiin kentällä. Laboratoriossa näytteitä säilytettiin kylmähuoneessa. 
Näytteet esikäsiteltiin leikkaamalla pois kuolleet  sammalen osat ja irrottamalla 

 mandolliset roskat. Näytteet kuivattiin pergamiinipusseissa  +50°C lämpätilassa 
n. 2 vrk:n  ajan. 

Sammalista  analysoitiin ICP-spektrometrisesti VTT:n  kemian  laboratoriossa 
 MOSS 2  -ohjelmalla seuraavat alkuaineet:  kadmium (Cd), kromi (Cr),  kupari 

 (Cu),  lyijy (Pb), nikkeli  (Ni),  rauta  (Fe),  sinkki (Zn)  ja vanadiini  (V). 

3.3.5  Jäkäläkartoitus 

Jäkäläkartoituksen standardiohjeen  SFS  5670  mukaisesti havaintoalueet olivat 
mäntyvaltaisilla metsäalueilla. Hyvin tiheitä metsiä (latvapeittävyys yli  75 %)  ei 
käytetty. Näytepuiksi valittiin riittävän kookkaita (rinnankorkeusläpimitta 
vähintään  20 cm)  eläviä  ja  ainakin kolmen metrin korkeudelle oksattomia 
yksilöitä. 

Jäkäläkartoitus  tehtiin kesällä  1990 tielinjan pisteiltä 1, 8, 11, 12, 14  ja  18. 
Pistefrekvenssimenetelniällä  tehtävää runsauskartoitusta varten jaettiin 
läpinäkyvä kalvo sataan yhtä suureen ruutuun, joihin merkityn keskipisteen 
kohdalta lajien esiintyminen havainnoitiin. Rungolla näytealan alaraja oli  120 
cm. Pistefrekvenssi  laskettiin erikseen puun vastaanottavalta-  ja suojapuolelta 

 (n = 5 puuta/etäisyys * 7  eri etäisyyttä tiestä *  2  puolta puusta =  35  puuta =  70 
näytealaa)  sekä lueteltiin rungoilta löytyvät jäkälälajit.  

3.3.6  Humusnäytteet 

Humusnäytteet  kerättiin kokoomanäytteiksi kesällä  1990 Paimion  alueilta  1, 2, 
3, 4, 5, 8, 9, 10, 11  ja  17.  Näytteet kerättiin kunkin tutkimusalan 
sattu manvaraisesti valitun näytteenottopaikan keskipisteestä kaksi metriä 
kuhunkin pääilmansuuntaan päin. Näin saadut neljä yhtä suurta näytettä 
yhdistettiin. Laboratoriossa näytteet kuivattiin  +50 °C lämpätilassa  ja  seulottiin 
Retschin  2 mm metallilankaverkkoseulalla.  Tämän jälkeen näytteet pussitettiin 
ilmatiiviisti  ja varastoitiin  odottamaan analyysejä. Näytteistä määritettiin 
johtokyky,  pH  sekä typpi-  ja hiilipitoisuudet. 
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Johtokyky  ja  pH  määritettiin vesilietteestä. Määritystä varten mitattiin  20 ml 
humusta,  lisättiin  50 ml ionivaihdettua  vettä, sekoitettiin  ja  annettiin seistä yön 
yli. Seuraavana aamuna näytteet imusuodatettiin, jonka jälkeen  pH jajohtokyky 

 mitattiin suodoksesta. Mittaukset tehtiin Ilmatieteen laitoksen llmakemian labo-
ratoriossa. Käytetty johtokykymittari oli  Orion Model 101 Resarch Conductivity 
Meter  ja mittakenno  Orion conductivity cell cat. No. 9901 01.  Laboratorion 
erikoisvalmisteinen  pH-elektrodi  on  tarkoitettu vahäionisille vesille, joista ei 
tässä yhteydessä ollut kyse,  ja  siksi maaperän  pH-tason suuntaa-antavaan 
selvittämiseen käytettiin ns.  pH-kynää. Humuksen typpipitoisuus analysoitiin 
Novalab Oy:ssä Kjeldahl-menetelmällä Kjeltec  Auto 1030 analysaattorilla. 

 Näytteiden hiilipitoisuus määritettiin Novalab Oy:ssä hehkutushäviön (+  550 °C) 
 ja typen  erotuksena.  

4  TULOKSET  

4.1  Mittaustutokset 

 4.1.1  Paimio,  Palomäki 

Taulukossa  7 on  esitetty Paimion Palomäen mittaustulokset jaksoilta  14.9. - 
 (mittauksissa oli katkoja  29.9. - 6.10.) 23.10.1989  sekä  21.6. - 22.8.1990. 
 Taulukossa  on  ilmoitettu  koko havaintojakson epäpuhtauspitoisuuksien 

keskiarvot,  kaksi suurinta vuorokausipitoisuutta, suurin tuntipitoisuus  ja  99 %:n 
rajapitoisuus  sekä hiilimonoksidin suurin kandeksan  tunnin keskiarvopitoisuus. 
Typen oksidien  kokonaismäärä (NOr)  on  laskettu lisäämällä typpidiok-
sidipitoisuuteen typpidioksidiksi muutettu typpimonoksidipitoisuus. 

Vuosien  1989  ja  1990 mittausjaksojen epäpuhtauspitoisuudet  olivat samaa 
tasoa. Hiilimonoksidipitoisuuksien keskiarvot olivat  0,8  ja  0,9 mg/rn3 , 

typpidioksidipitoisuuksien ilja 10 tg/m 3  ja typpimonoksidipitoisuuksien  1 0  ja 
 7 ig/m3 . Rikkidioksidipitoisuuksien keskiarvot  olivat syksyllä  1990 (9 j.tg/m 3 )  

hieman korkeampia kuin vuonna  1989 (6 g/m3).  Otsonin  pitoisuusmittaukset 
aloitettiin vasta vuonna  1990.  Jakson loppuosassa otsonipitoisuudet olivat 
pienempiä  (22.7. - 20.8.1990 ka. 51 .tg/m 3 )  kuin jakson alkupuolella  (22.6. - 
22.8.1990 ka. 60 .tg/m3)  johtuen fotolyyttisen otsoninmuodostuksen 
heikkenemisestä. 
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Taulukko  7:  Rikkidioksidin 	(SO2), 	typen 	oksidien 	(N0 1), 	typpidioksidin 	(NO2), 
typpimonoksidin  (NO), hiilimonoksidin (CO), pienhiukkasten  (da  <3,5 pm) 

 ja  otsonin  (02)  pitoisuudet Paimion Palomäen tutkimuspisteessä  14.9.  - 
23.10.1989  sekä  21.6.  -  22.8.1990. 

Paimio,  Palomäki  SO2  NO,  NO2  NO CO  Hiukkaset  03  
Q.tg/m3 ) (igNO2/m 3 ) (jtg/m3) (ig/m3 ) (mg/rn 3) (ig/m3 ) (p.gIm3 )  

14.9.  -  23.1 0.1 989  
Keskiarvo  6 27 11 10 0,8 11  
Vrk-pitoisuus  

1. maksimi  15 97 26 49 1,1 19  -  

2. maksirni  14 75 23 32 1,0 18  -  

Suurin kandeksan  
tunnin  keskiarvo  1,7  -  

Suurin tunti- 
keskiarvo  26 513 68 315 2,8 30  -  

99 %:n raja - 
pitoisuus  23 238 55 130 2,1 24  -  

21.6.  -  22.8.1990  
Keskiarvo  9 20 10 7 0,9  -  55  
Vrk-pitoisuus  

1. maksimi  13 75 29 31 1,8  -  109 
2. maksimi  12 61 24 29 1,5  -  101  

Suurin kandeksan  
tunnin  keskiarvo  2,3  
Suurin tunti- 
keskiarvo  43 383 68 243 2,9"  -  150  

mitattu  21 .6.1990  kello  18.  
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4.1.2  Piikkiö,  Ounamäki  

Taulukossa  8 on  esitetty Piikkiän Ounamäen mittaustulokset ajalta  1.11. - 
4.12.1989  ja  7.9. - 21.11 .1990.  Taulukossa  on  ilmoitettu  koko havaintojakson 

 rikkidioksidin,  typen oksidien,  hiukkasten  ja  otsonin pitoisuuksien keskiarvot, 
kaksi suurinta vuorokausipitoisuutta, suurin tuntipitoisuus  ja  99 %:n raja- 
pitoisuus. Vuoden  1990  havainnoista  on  lisäksi laskettu kuukausikeskiarvot. 
Otsonipitoisuuksia mitattiin ainoastaan vuoden  1990 mittausjaksolla. 

Rikkldloksidin  ja  typpldloksidln  pitoisuuksien kuukausikeskiarvot kohosivat 
kaksinkertaisiksi vuonna  1990  syyskuusta marraskuuhun johtuen pääasiassa 
lämmityslähteiden lisääntyneestä käytöstä. Otsonipitoisuudet  sen  sijaan 
pienenivät talvea kohti vähentyneen auringon säteilyn vuoksi. 

Rikkidioksidin  ja typpidioksidin  pitoisuudet olivat samaa tasoa Paimion  ja 
Ounamäen mittauspisteissä. Sen  sijaan typpimonoksidlpitoisuudet olivat 
Ounamäessä pienemmät kuin lähellä valtatietä sijaitsevassa Paimion mittaus- 
pisteessä. Typpimonoksidi onkin yleensä hapettunut lähes täysin typpidiok-
sidiksi yli kilometrin etäisyydellä päästölähteestä. 

Taulukko  8:  Rikkidioksidin (SO2),  typen  oksidien (NO2), typpidioksidin (NO2), typpimonoksidin 
 (NO),  pienhiukkasten  (da  <3,5 pm)  ja  otsonin(03)  pitoisuudet Piikkiön Ouna-

mäen tutkimuspisteessä  1.11.  -  4.12.198918 7.9.  -  21.11.1990.  

Piikkiö,  Ounamäki SO2  
(xg/m 3 ) 

NO 	NO 
(igNO2Jm 3) Qtg/m) 

NO  
(tg/m3 ) 

Hiukkaset  
(g/m3 ) 

03  
(ig/m3 ) 

1.11.  -  4.12.1989  
Keskiarvo  7 25 15 7 10  - 

Vrk-pitoisuus  
1. maksimi  19 85 35 33 19  -  

2. maksimi  17 71 35 28 15  -  

Suurin tunti- 
keskiarvo  51 242 70 122 33  -  

99 %:n raja- 
pitoisuus  34 156 62 74 27  -  

7.9.  -  21.11.1990  
Keskiarvo  8 13 10 2 12 37  
Vrk-pitoisuus  
1. maksimi  15 25 18 6 25 64 
2. maksimi  14 24 17 5 25 64  

Suurin tunti- 
keskiarvo  29 111 47 46 5 80  

Syyskuun  1990  
Keskiarvo  5 10 7 2 17 40  

Lokakuun  1990  
Keskiarvo  8 13 10 2 12 39  

Marraskuun  1990  
Keskiarvo  10 18 13 3 9 28  
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4.1.3  Piikkiö,  Vuortenpää  

Taulukossa  9 on  esitetty Piikkiön Vuortenpään mittaustulokset ajalta  11.4. - 
12.6.1990.  Taulukossa  on  ilmoitettu  koko havaintojakson epäpuhtauspitoi-
suuksien keskiarvot,  kaksi suurinta vuorokausipitoisuutta, suurin tuntipitoisuus 

 ja  99 %:n rajapitoisuus  sekä kanden  30  vuorokauden havaintojakson pitoi-
suuksien keskiarvot. 

Vuortenpään mittauspisteessä  n. 2  km:n päässä valtatieltä mitattujen typpi-
monoksidipitoisuuksien keskiarvo oli hyvin pieni  (1 pg/m3),  myös typpi-
dioksidipitoisuudet olivat pienempiä kuin Ounamäessä  ja Paimiossa. 
Otsonipitoisuudet  olivat mittausjakson alkupuolella  n. 10 %  korkeampia kuin 
jakson lopulla. Kohonneet otsonipitoisuudet ovat voimakkaasti riippuvaisia 
auringon säteilystä eikä mittauspisteen lähellä ollut otsonia kuluttavia 
päästölähteitä. 

Taulukko  9:  Rikkidioksidin (SO2),  typen  oksidien  (NO»), typpidioksidin (NO»), typpimonoksidin 
(NO),  otsonin  (02)  ja  hiukkasten  (da  alle  3,5 pm)  pitoisuudet Piikkiön Vuortenpään 
tutkimuspisteessä  11.4. - 12.6.1990.  

Piikkiä,  Vuortenpää 	SO2 	NO,, 	NO2 	NO 	03 	Hiukkaset  
(tg/m3) ( tgNOm 3) ( tgIm3) ( tg/m3 ) 	 (jig/rn 3 ) 	 (jig/rn3 )  

KOKO  JAKSO 
Keskiarvo  7 7 5 1 78 11  
Vrk-pitoisuus  

1.  maksimi  11 13 10 3 123 26 
2.  maksimi  11 12 10 2 123 25  

Suurin tunti- 
keskiarvo  43 62 47 18 159 9 

12.4.  -  12.5.1990  
Keskiarvo  7 8 6 1 82 11 

12.5.-11.6.1990  
Keskiarvo  7 6 5 1 74 10  
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4.2  Visuaalinen vaurioluokitus 

Paimion männynneulasten näytteenottolinjalla  alueet  1  -  30  kuuluivat 
 vaurioluokkaan  2  (lievä  vaurioituminen)  ja  alue  31  kuului luokkaan  3  (selvä 

 vaurioituminen). Piikkiän  linjalla alueet  1  -  12  olivat luokkaa  2  ja  alue  13  oli 

luokkaa  3  (taulukko  10).  

Taulukko  10: 	Mäntypuus  ton  visuaalinon vaurioluokitus.  

Tutkimuskohde 	Alue 	Luokka  

Paimio 	 1 -30 	 2 
31 	 3  

Piikkiö 	 1  -  12 	 2 
13 	 3 

4.3  Männynneulasten pitoisuusanalyysit  ja  tilastollinen tarkastelu 

Tässä luvussa tarkastellaan  neulasanalyysituloksia  ensin  keräyskierroksittain 

 (syksy  1989,  talvi, kevät  ja  kesä  1990).  Tämän jälkeen esitetään tuloksia 
 alkuainekohtaisesti  (kloori, rikki, typpi, lyijy).  

4.3.1  Eri vuodenajat 

Syksyn  näytekierroksen Paimion  2.  neulasvuosikerran (nvk)  neulasten  (n  = 

 31)  sisältämät kloori-, typpi-, rikki-  ja  lyijypitoisuudet  eivät korreloineet tien 
etäisyyteen.  Rikki- ja  typpipitoisuudet  sekä kloori-  ja  typpipitoisuudet neulasissa 

 sen  sijaan korreloivat keskenään. Lisäksi  lyijypitoisuuden  ollessa korkea oli 
 rikkipitoisuus  matala (taulukko  11).  



Pakokaasujen  vaikutus ympäristöön 	 27  
TULOKSET  

Taulukko  11: 	Syksyn näytekierroksen Paimion männyn neulasten pitoisuustulosten 
korrelaatiot. Taulukossa  on  ensin  ilmoitettu korrelaatiokertoimen arvo, 
jonka jälkeen  on  ilmoitettu kertoimen tilastollinen merkitsevyys. = 
tilastollisesti erittäin merkitsevä.  ** = tilastollisesti merkitsevä. * = 
tilastollisesti melkein merkitsevä.  o  =  suuntaa antava. - = ei tilastollisesti 
merkitsevä.  

S 	 CI 	 N 	Pb  

CI 	 0,09 

N 	 0,50 	0,24  

Pb 	 -0,22 	0,15 	-0,11 
0 	 - 	 -  

Etäisyys 	-0,13 	-0,20 	-0,18 	0,19  

Syksyn  1989 näytekeräyksen  neulasten kloori-, rikki-, typpi -ja lyijypitoisuuksien 
 tasoilla ei ollut eroa Paimion  ja Piikkiän  aineistojen välillä. Syksyn aineiston 

perusteella testattiin, kuinka kauas tien vaikutus neulasanalyysitulosten 
perusteella ulottuu. Ensimmäisessä vaiheessa testattiin  2-suuntaiseen 
Willcoxonin  testiin perustuen, onko pitoisuuksilla tien etelä-  ja  pohjoispuolella 
eroa. Tilastollista eroa ei ollut. Tämän jälkeen testattiin  1-suuntaisella 
Wilicoxonin testillä,  onko  alle ja  yli  1 00 m  etäisyydellä tiestä pitoisuuksilla eroa. 
Ainoastaan lyijypitoisuudet tien lähellä olivat korkeammat kuin kauempana 
tiestä. Kloori-  ja typpipitoisuudet  olivat  alle  200 m  etäisyydellä suuremmat kuin 
yli  200 m  etäisyydellä.  300  metrin etäisyydellä neulasten kloori-, rikki-  ja 
typpipitoisuudet  olivat tilastollisesti merkitsevästi korkeammat kuin kauempana 
tiestä. Kloori-, typpi-  ja lyijypitoisuudet  olivat lähellä tietä suuremmat kuin 
kauempana tiestä vielä  400  metrin testauksessa (taulukko  12). 
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Taulukko  12: 	Kohonneiden lyijy-, kloori-, rikki-  ja  typpipitoisuuksien  etäisyydet tiestä 

syksyn näytekierroksen perusteella. Tähtien määrä ilmaisee havainnon 
tilastollisen merkitsevyyden. = tilastollisesti erittäin merkitsevä. = 
tilastollisesti merkitsevä. = tilastollisesti melkein merkitsevä. 

Kohonneet pitoisuudet 	Etäisyys  

lOOm 	200 m 	300 m 	400 m  

Lyijy 	 * 	 *  

Kloori 	 * 	 ** 	 **  

Rikki 	 *  

Typpi 	 *** 	 *** 	 *  

Talvella kerättyjen  Paimion  ja  Piikkiön  neulasten rikki-  ja  klooripitoisuuksilla  ei 
ollut havaittavissa eroa perustuen  Willcoxonin  testiin.  Paimiossa rikkipitoisuus 

 väheni suuntaa  antavasti  etäisyyden tiehen kasvaessa. Kloori-  ja  rikki- 
pitoisuudet  neulasissa  korreloivat (taulukko  13).  

Taulukko  13: 	Paimion  talven  keräyskierroksen neulasanalyysitulosten  korrelaatiot. 

Taulukossa  on  ensin  ilmoitettu korrelaatiokertoimen arvo, jonka jälkeen  on 
 ilmoitettu kertoimen tilastollinen merkitsevyys. 	= tilastollisesti erittäin 

merkitsevä, 	tilastollisesti merkitsevä. 	= tilastollisesti melkein 

merkitsevä.  o  =  suuntaa-antava. - = ei tilastollisesti merkitsevä.  

S 	 CI 

CI 	 0,31 
0  

Etäisyys 	0,30 	 0,03 

0 	 - 

Paimion  kevään  2.  neulasvuosikerran  tulosten perusteella  typpipitoisuuksien 

 ollessa korkeat olivat myös  klooripitoisuudet  korkeat  (Kendallin korrelaatiotesti, 
*  taulukko  14).  Paimio -Piikkiä vertailussa oli  Paimion neulasissa  enemmän 
klooria kuin Piikkiössä  (Willcoxonin  testi,  ***)• 
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Taulukko  14: 	Paimion  kevään keräyskierroksen neulasanalyys itu/osten korrelaatiot. 
Taulukossa  on  ensin  ilmoitettu korrelaafiokertoimen arvo, jonka  alla  on  
ilmoitettu kertoimen tilastollinen merkitsevyys. 	= tilastollisesti erittäin 
merkitsevä, 	tilastollisesti merkitsevä. * = tilastollisesti melkein 
merkitsevä.  o  =  suuntaa-antava. - = ei tilastollisesti merkitsevä.  

S 	 Cl 	N  

Cl 	 0,27 

N 	 0,69 	0,87 
0 	 *  

Etäisyys 	-0,16 	-0,22 	-0,20  

Kesän  näytekierroksen Paimion uusimman neulasvuosikerran typpi-  ja 
rikkipitoisuudet  korreloivat (taulukko  15).  Verrattaessa Paimion  ja Piikkiön 

 pitoisuuksia oli Paimion  1 .  ja  2. neulasvuosikerran neulasissa  enemmän klooria 
kuin Piikkiössä. Piikkiön  2. nvk:n neulasissa  sen  sijaan oli enemmän typpeä 
kuin Paimiossa. 

Taulukko  15: 	Paimion  kesän näytekierroksen  1.  nvk:n neulasanalyysitulosten korrelointi.  
Ensin  on  ilmoitettu korrelaatiokertoimen arvo  (0  -  1)  ja sen  jälkeen  sen 

 tilastollinen merkitsevyys. tilastollisesti erittäin merkitsevä. = 
tilastollisesti merkitsevä. * tilastollisesti melkein merkitsevä.  o  =  suuntaa 
antava. - = ei tilastollisesti merkitsevä.  

S 	 Cl 	N  

Cl 	 0,40 

N 	 0,91 	0,55  

Etäisyys 	0,00 	0,60 	0,18  

Paimion  kesän  1990 2. nvk:n  neulasten  (n = 16)  rikki-, typpi-  ja 
klooripitoisuudet  vähenivät tiestä etäännyttäessä. Neulasten klooripitoisuuksien 
ollessa korkeita olivat myös rikkipitoisuudet korkeat (taulukko  16).  Kesän  1990 
Paimion 3. neulasvuosikerran  neulasten pitoisuudet jätettiin aineiston pie-
nuuden takia  (n = 4)  tilastollisesti käsittelemättä. 
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Taulukko  16: 	Paimion  kesän  2.  nvk:n  neulasten pitoisuuksien korrelaatio.  Ensin  on  
ilmoitettu korrelaatiokertoimen arvo  (0  -  1)  ja sen  jälkeen  sen  tilastollinen 

merkitsevyys. = tilastollisesti erittäin merkitsevä. = tilastollisesti 
merkitsevä. * = tilastollisesti melkein merkitsevä.  o  =  suuntaa antava. - = 
ei tilastollisesti merkitsevä.  

S 	 N 	 CI 

N 	 0,33 
0  

Cl 	 040 	0,07  

Etäisyys 	-0,40 	-0,48 	0,33  
* 	 * 	 0 

4.3.2  Eri alkuaineet 

 43.2.1  Kloori 

Eri  näytteenottokertojen neulasvuosikertojen klooripitoisuuksien vaihteluvälit  on 
 koottu  taulukkoon  17.  Taulukon jälkeen  on  selostettu  keräyskerroittain 

klooripitoisuuksien  tuloksia. 

Taulukko  17: 	Männynneulasten klooripitoisuuksien vathtoluväli [% kuivapainosta] 
Paimion  ja Piikkiön  näytteissä eri näytteenottokerroilla. 

Kohde  Nvk  Syksy 	Talvi 	Kevät 	Kesä  

Paimio  1.  - 	 - 	 - 	0,15-0,17  
Piikkiö  1. - 	 - 	 - 	0,14-0,15  

Paimlo  2. 0,07-0,16 	0,09-0,24 	0,15-0,29 	0,12-0,22  
Piikkiö  2. 0,09-0,12 	0,09-0,13 	0,13-0,19 	0,12-0,19  

Paimio  3.  - 	 - 	 - 	0,14-0,16  
Piikkiä  3.  - 	 - 	 - 	0,15-0,17  
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Paimiossa  neulasten  klooripitoisuus  vaihteli syksyn  1989  keräyskerralla  vuoden 
 1988  neulasissa  (n  =  31)  välillä  0,07  -  0,16  % kuivapainosta  keskiarvon ollessa 

 0,10  % (keskihajonta  0,02).  Klooripitoisuuden minimi  oli pisteessä  24 (550 m 
 tiestä pohjoiseen)  ja  maksimi pisteessä  12(110 m  tiestä pohjoiseen)  (kuva  3).  

Piikkiässä  syksyllä vuoden  1988  neulasissa  (n  =  13)  oli klooria  0,09  -  0,12%, 
 keskiarvo oli  0,10  % kuivapainosta (keskihajonta  0,01).  Minimipitoisuus  oli 

pisteessä  9  ja  maksimi pisteessä  6.  

Talvella  Paimion  vuoden  1988  neulasissa  (n  =  16)  oli klooria  0,09  -  0,24  % 
 keskiarvon ollessa  0,13  % kuivapainosta (keskihajonta  0,04).  Minimipitoisuus 

 oli pisteessä  23 (520 m  tiestä pohjoiseen)  ja  maksimi pisteessä  9 (10 m  tiestä 
etelään),  kuva  4.  Piikkiässä  oli talvella vuoden  1988  neulasissa  (n  =  7)  klooria 

 0.09  -  0,13  %,  keskiarvo oli  0,12  % kuivapainosta (keskihajonta  0.01).  
Minimipitoisuus  oli pisteessä  9  ja  maksimi pisteessä  7.  

Ke/äällä  vuoden  1989  neulasissa  (n  =  14)  oli  klooria0,15 -  0,29%  keskiarvon 
ollessa  0,18  % kuivapainosta (keskihajonta  0,04).  Minimi  oli pisteessä  3 (200m 

 tiestä etelään)  ja  maksimi pisteessä  9 (10 m  tiestä etelään),  kuva  5.  Piikkiässä 
 oli vuoden  1989  neulasissa  (n  =  12)  klooria  0,13  -  0,19  kuivapaino%,  keskiarvo 

oli  0,15  kuivapaino%  ja  keskihajonta  0,02.  Minimipitoisuus  oli pisteissä  2  ja  8 
 ja  maksimi pisteessä  7.  

Kesällä  Paimion  vuoden  1990  neulasissa  (n  =  5)  oli klooria  0,15  -  0,17  %. 
Minimi  oli pisteessä  5 (160 m  tiestä etelään)  ja  maksimi pisteessä  10 (10 m 

 tiestä pohjoiseen),  kuva  6.  Piikkiässä  oli vastaava  klooripitoisuus  (n  =  5) 0,14  -  
0,15  kuivapaino%. Minimipitoisuus  oli pisteessä  9  ja  maksimi pisteessä  11.  

Vuoden  1989  neulasissa  (n  =  16)  oli samalla  keräyskerralla  klooria  0,12  -  
0,22%  keskiarvon ollessa  0,17%  kuivapainostaja keskihajonnan  0,01.  Minimi 

 oli pisteessä  28 (750 m  tiestä pohjoiseen)  ja  maksimi pisteessä  11(70 m  tiestä 
pohjoiseen). Vastaava  klooripitoisuus Piikkiän neulasissa  (n  =  11)  oli  0,12  -  
0,19  kuivapaino%,  keskiarvo oli  0,15  kuivapaino%  ja  keskihajonta  0,02.  
Minimipitoisuus  oli pisteessä  8  ja  maksimi pisteessä  7.  

Vuoden  1988  neulasissa  oli klooria  0,14  -  0,16  %. Minimit  olivat pisteissä  1 
(270 m  tiestä etelään)  ja  9 (10 m  tiestä etelään).  Maksimiarvo  oli pisteessä  10 
(10 m  tiestä pohjoiseen).  Piikkiässä  vuoden  1988  neulasissa  (n  =  2)  oli klooria 

 0,15  -  0,17  kuivapaino%. Minimipitoisuus  oli pisteessä  13  ja  maksimi 
pisteessä  4.  
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Kuva  6: 	Paimion  neulasten  (V. 1990  neulaset) kloori(Cl)-, rikki  (S)-  ja  typpi(N)pitoisuus (% 
kuivapainosta)  kesän keräysjaksolla  (8/90),  etäisyys tiestä:  VT 1:n  eteläpuolella 
olevat  on  merkitty negatiivisina.  

4.3.2.2  Rikki  

Eri näytteenottokertojen neulasten neulasvuosikertojen rikkipitoisuuksien 
vaihteluvälit  on  koottu taulukkoon  18.  

Taulukko  18: 	Neulasten rikkipitoisuuden vaihtelu (% k.p.) Paimiossa  ja  Piikkiössä eri 
näytteenottokerroiia (nvk = neulasvuosikerta,  n  näytteiden 1km). 

Kohde  Nvk  Syksy 	n 	Talvi 	n 	Kevät 	n 	Kesä 	n  

Paimio  1.  . 	 0,10-0,11 	5  
Piikkiä  1. . 	 0,10-0,11 	5  

Paimlo  2. 0,08-0,11 	31 	0,08-0,11 	16 	0,11-0,12 	14 	0,09-0,13 	16  
Piikkiä  2. 0,09-0,11 	13 	0,08-0,11 	7 	0,10-0,12 	12 	0,10-0,12 	11  

Paimlo  3. 0,11-0,12 	4  
Piikkiä  3. 0,11-0,11 	2  
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4.3.2.3  Typpi  

Neulasanalyysitulokset kokonaistypelle Paimion tielinjalta  syksyllä  1989 
 kerätyistä  näytteistä  on  koottu  taulukkoon  20  (ks.  kuva  10).  Tulosten 

perusteella  typpipitoisuudet  nousevat  tielinjausta  lähestyttäessä. Korrelaatio 
pitoisuuksien  ja  tien etäisyyden välillä oli  Spearmanin järjestyskorrelaation 

 perusteella negatiivinen  (1 %:n  merkitsevyystaso).  

Taulukko  20:  Neulas  ten  kokonaistypen  (N,  %  kuiva -aineessa) toisen neulasvuosikorran 

neulasten (=  1988)  pitoisuudet syksyllä  1989  Paimion  31  tutkimusalueelta 

 kerätyistä näytteistä. Keskiarvojen perässä suluissa keskThajonta  (s). 

N%  

kaikki  näytteot  (n=31  ): 
minimi,  alue  19,  tiestä  350 m  pohjoiseen  1,19  
maksimi, alue  8,  tiestä  70 m  etelään  1,95  
keskiarvo,  (keskihajonta)  1,52 (0,15)  
keskiarvo  (n=2) lo  metrin etäisyydellä 
tiestä, 	(s) 1,63 (0,40)  
keskiarvo 	(n=8)  enintään  100  metrin 
etäisyydellä tiestä,  (s) 1,62 (0,17)  
keskiarvo  (n=1 0),  kun etäisyys tiestä  
on  yli  100 m  kuitenkin enintään  250  
metriä,  (s) 1,58 (0,10)  
keskiarvo  (n=8) 300-650  metrin 
etäisyydellä tiestä pohjoiseen,  (s) 1,33 (0,09)  

Piikkiässä  oli vuoden  1988  neulasissa  (n  =  13)  typpeä  em.  keräyskerralla  1,34 
 -  1,68  kuivapaino%,  keskiarvo oli  1,53  kuivapaino%  ja  keskihajonta  0.08. 

 Minimipitoisuus  oli pisteessä  4  ja  maksimi pisteessä  7.  

Keväällä  Paimion  vuoden  1989  neulasissa  (n  =  6)  oli typpeä  1,18  -  1,48  % 

 keskiarvon ollessa  1,35  % (keskihajonta  0.12).  Minimipitoisuus  oli pisteessä 
 18 (320 m  tiestä pohjoiseen)  ja  maksimi pisteessä  10 (10 m  tiestä pohjoiseen), 

ks.  kuva  11.  Vastaava  tulos  Piikkiässä  oli  1,28  -  1,42  kuivapaino%  typpeä  (n 
 =  6),  keskiarvo oli  1,35  kuivapaino%  ja  keskihajonta  0,05.  Minimipitoisuus  oli 

pisteessä  ilja  maksimi pisteessä  13.  
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Kesällä  Paimion  vuoden  1990  neulasissa  (n  =  4)  oli typpeä  1,39  -  1,57  % 
 keskiarvon ollessa  1 ,47  % Kuivapainosta  ja  keskihajonta  oli  0,09.  

Minimipitoisuudet  olivat pisteessä  5 (160 m  tiestä etelään)  ja  pisteessä  9 (10 
m  tiestä etelään)  ja  maksimipitoisuus  pisteessä  lo (10 m  tiestä pohjoiseen, 

 kuva  lo  /  kuva  12).  Piikkiässä  vuoden  1990  neulasissa  (n  =  5)  oli viimeisellä 
 keräyskerralla  typpeä  1 ,29  -  1,34  kuivapaino%,  keskiarvo  1,32  ja  -hajonta  0,02.  

Minimipitoisuus  oli pisteessä  ilja  maksimi pisteissä  5  ja  9.  

Samalla  näytekierroksella  oli vuoden  1989  neulasissa  (n  =  18)  typpeä  0,95  -  
1,55  %,  keskiarvon ollessa  1,28  % kuivapainosta  ja  keskihajonnan  oli  0,15.  
Minimipitoisuus  oli pisteessä  19 (350 m  tiestä pohjoiseen)  ja  maksimi 
pisteessä  10 (10 m  tiestä pohjoiseen). Piikkiössä oli vastaava  tulos  vuoden 

 1989  neulasissa  (n  =  12) 1,28  -  1,53  kuivapaino %,  keskiarvo  1,41  ja  -hajonta 
oli  0,07  Minimipitoisuus  oli pisteessä  6  ja  maksimi pisteessä  7.  

Saman  näytekierroksen  vuoden  1988  neulasissa  (n  =  3)  oli typpeä  1 ,22  -  1,37  
%,  keskiarvon ollessa  1,30  % kuivapainosta  ja  keskihajonnan  0,07.  
Minimipitoisuus  oli pisteessä  10 (10 m  tiestä etelään).  Piikkiässä  oli vastaava 

 tulos  1,30  -  1,35  kuivapaino%  (n  =  2),  keskiarvo  1,33  kuivapaino%  ja  keski- 
hajonta  0,03.  Minimipitoisuus  oli pisteessä  13  ja  maksimi pisteessä  4. 

4.3.2.4  Lyijy 

Taulukko  21: 	Lysjypitoisuudot [mci/kg] Paimion  ja  Piikkiän männynneulasissa.  

Alue 	Nvk 	Vuodenaika 	Lyijypitoisuus 

Paimio 	2. 	Syksy 	 0,1  -  5,77  
Piikkiö 	2. 	Syksy 	 1,27  -  7,17  

Paimion  vuoden  1988  neulasten  (n  =  31)  lyijypitoisuus  vaihteli  keräysjaksolla 
 9/89  välillä  1,27  -  5,77  mg/kg.  Keskimääräinen  lyijypitoisuus tielinjan  alueella 

oli  2,36  mg/kg  ja  keskihajonta  1,03.  Minimipitoisuus  oli pisteessä  29 (820 m 
 tiestä pohjoiseen)  ja  maksimi pisteessä  17 (280 m  tiestä pohjoiseen),  kuva  12.  

Piikkiässä  neulasten  lyijypitoisuus  vaihteli välillä  1,27  -  3,49  mg/kg. 
Minimipitoisuus  oli pisteessä  9  ja  maksimi pisteessä  7.  
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Kuva  10: 	Paimion  neulasten  (v. 1988  neulaset) typpi (N)pitoisuus (% kuivapainosta) syksyn 
näytteenkeräysjaksol!a  (9/89),  etäisyys tiestä.  
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Kuva  11: 	Paimion  neulasten  (v. 1989  neulaset) typpi(N)pitoisuus (% kuivapainosta) kevään 
näytteenkeräysjaksolla  (5/90),  etäisyys tiestä.  
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Kuva  12: 	Paimion  neulasten  (v. 1988  neulaset) Iy;jy(Pb)pitoisuus (mg/kg kuiva-ainetta) 
syksyn näytteenkeräysjaksolla  (9/89),  etäisyys tiestä. 
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4.4  Kuusen neulasten pitoisuusanalyysit 

Kuusen vuoden  1990  kaikkien neulasten  rikkipitoisuus  vaihteli välillä  0,11  - 
 0,15  kuivapaino%,  keskiarvo oli  0,13  kuivapaino%  ja keskihajonta  0,01. 
 Minimipitoisuus  oli pisteessä  4  ja  maksimi pisteessä  5.  

Kuusen  yläoksien  v. 1990  neulasten  rikkipitoisuus  oli  0,11  -  0,15  kuivapaino%, 
 keskiarvo oli  0,13  kuivapaino%  ja keskihajonta  0,01.  Kuusen  alaoksien  v. 1990 

 neulasten  rikkipitoisuus  oli  0,11  -  0,14  kuivapaino%,  keskiarvo oli  0,12 
 kuivapaino%  ja keskihajonta  0,01.  

Kuusen vuoden  1990  neulasten  typpipitoisuus  (n  =  18)  vaihteli  koko 
 aineistossa (ylä-  ja alaoksat)  välillä  0,09  -  1,30  kuivapaino%,  keskiarvo oli  1,07 

 kuivapaino%  ja keskihajonta  0,13,  ks. taulukko  22.  Minimipitoisuus  oli 
pisteessä  5  ja  maksimi pisteessä  1.  Kuusen  yläoksien  (n  =  10)  typpipitoisuus 

 oli  0,86  -  1,30  kuivapaino%;  keskiarvo  1.01  ja keskihajonta  0.14.  Minimi-ja 
maksimipitoisuudet  olivat  em.  pisteissä. Kuusen  alaoksien  (fl  =  8) 

 typpipitoisuus  vaihteli välillä  0,09  -  1,25  kuivapaino%;  keskiarvo  1,06 
 kuivapaino%  ja keskihajonta  0,12.  Minimipitoisuus  oli pisteessä  4  ja  maksimi 

pisteessä  9.  

Taulukko  22: 	Piikkiän  kuusen neulasten  (v. -90 neulasef)  typpi-  ja  rikkipitoisuudet 
kuivapainoprosenttia)  kesän  -90 näytekierroksella.  

Alue  S  % k.p.  N  % k.p.  

Koko  aineisto  0.11-0.15 0.09-1.30  

Yläoksat  0.11-0.15 0.86-1.30  
Alaoksat  0.11-0.14 0.09-1.25 

4.5  Sammalanalyysit 

 4.5.1  Syksyn näytteenotto 

Ensimmäisellä  näytteenottokerralla  syksyllä  1989  vaihteli  kadmiumin  pitoisuus 
 Paimiossa  välillä  0,32-0,39  mg/kg,  keskiarvo oli  0,36  mg/kg  ja keskihajonta 
 0,02.  Korkein pitoisuus oli pisteessä  10 (10 m  tiestä pohjoiseen),  kuva  13. 

 Vastaava pitoisuus  Piikkiässä  oli  0,32  -  0,47  mg/kg,  keskiarvo  0,38  mg/kg  ja 
 -hajonta  0,07.  Korkein pitoisuus Piikkiössä oli pisteessä  2.  
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Lyijyn pitoisuus Paimion sammalissa vaihteli välillä  11,70 - 20,20 mg/kg, 
 keskiarvo oli  16,40 mg/kg  ja  keskihajonta  3,62.  Korkein pitoisuus oli pisteessä 

 9 (10 m  tiestä etelään),  kuva  14. Piikkiässä  sammalten lyijypitoisuus oli  8,02 - 
13,30 mg/kg,  keskiarvo oli  10,56 mg/kg  ja  keskihajonta  2,12. 

Kromipitoisuudet  vaihtelivat Paimiossa välillä  6,07 - 17,40 mg/kg,  keskiarvo 
oli  10,38 mg/kg  ja  keskihajonta  4,45.  Korkein pitoisuus oli pisteessä  10 (10 m 

 tiestä pohjoiseen), ks.  kuva  15.  Vastaava pitoisuus oli Piikkiössä  4,10 - 21,10 
mg/kg,  keskiarvo oli  7,57 mg/kg  ja  keskihajonta  6,74.  Korkein pitoisuus oli 
pisteessä  13. 

Nikkelipitoisuudet Paimiossa  vaihtelivat  3,56 - 7,27 mg/kg,  keskiarvo oli  5,04 
mg/kg  ja  keskihajonta  1,43.  Korkein pitoisuus oli pisteessä  10.  Piikkiössä 
nikkelipitoisuudet olivat  2,74 - 8,23 mg/kg,  keskiarvo oli  3,90 mg/kg  ja 

 keskihajonta  2,15.  Korkein pitoisuus oli pisteessä  13,  ks.  kuva  16. 

Kuparipitoisuudet Paimion sammalissa  olivat  6,74 - 9,04 mg/kg,  keskiarvo oli 
 7,20 mg/kg  ja  keskihajonta  1,09.  Korkein pitoisuus oli pisteessä  10,  ks.  kuva  

17. Piikiössä  sammalten kuparipitoisuudet olivat  4.71 - 7.10 mg/kg,  keskiarvo 
oli  6,30 mg/kg  ja  keskihajonta  0,84.  Korkein pitoisuus oli pisteessä  1. 

Sinkkipitoisuudet Paimion sammalissa  olivat  33,90 - 53,70 mg/kg,  keskiarvo 
oli  42,63 mg/kg  ja  keskihajonta  6,72.  Korkein pitoisuus oli pisteessä  10,  kuva  
18. Piikkiön  sammalten sinkkipitoisuudet olivat  31,05 - 52,20 mg/kg,  keskiarvo 
oli  41,90 mg/kg  ja  keskihajonta  6,98.  Korkein pitoisuus oli pisteessä  3. 

Vanadiinipitoisuudet Paimion sammalissa  olivat  3,29 - 4,71 mg/kg,  keskiarvo 
oli  4,32 mg/kg  ja  keskihajonta  0,55.  Korkein pitoisuus oli pisteessä  10,  ks.  kuva 

 1 9. Plikkiön  sammalten vanadiinipitoisuudet olivat  2,36 - 4,03 mg/kg  keskiarvo 
oli  3,04  ja  keskihajonta  0,64.  Korkein pitoisuus oli pisteessä  2. 

Rautapitoisuudet Paimion sammalissa  olivat  419 - 1018 mg/kg,  keskiarvo oli 
 711 mg/kg  ja  keskihajonta  249,6.  Korkein pitoisuus oli pisteessä  10. Plikkiön 
 sammalten rautapitoisuudet olivat  289 - 620 mg/kg,  keskiarvo oli  446 mg/kg 
 ja  keskihajonta  124,5.  Korkein pitoisuus oli pisteessä  13  (kuva  20). 
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Kuva  13: 	Paimion samma/ten kadmium(Cd)pitoisuus (mg/kg  kuiva-ainetta) syksyn  (9/89)  
ja  kesän  näytteenkeräysjaksolla  (8/90)  *__  sekä  Piikkiän samma/ten 

kadmiumpitoisuuden minimi  a (11/89) (8/90)  ja  maksimi  (11/89) 0 (8/90) 
 sekä  keskiarvot.. -..  (9/89)  ----  (8/90),  etäisyys  tiesfä  VT 1:n  eteläpuolella olevat 

 on  merkitty  negatiivisina.  
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Kuva  14: 	Paimion samma/ten /yijy(Pb)pitoisuus (mg/kg  kuiva-ainetta), muut selitykset, ks.  
kuva  13. 
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Kuva  15: 	Paimion samma/ten kromi(Cr)pitoisuus (mg/kg  kuiva-ainetta), muut selitykset, ks.  
kuva  13.  
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Kuva  16: 	Paimion samma/ten nikkeli(Ni)pitoisuus (mg/kg  kuiva-ainetta), muut selitykset, ks.  
kuva  13. 

20. 

15 

E 
(fl  

lO  
(fl 
0 

0. 

C) 

0'- 
•300  

etäisyys tiestä  (m)  

Kuva  17: 	Paimion samma/ten kupari(Gu)pitoisuus (mg/kg  kuiva-ainetta), muut selitykset, ks.  
kuva  13. 
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Kuva  18: 	Paimion samma/ten sinkki(Zn)pitoisuus (mg/kg  kuiva-ainetta), muut selitykset, ks.  
kuva  13.  
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Kuva  20: 	Paimion samma/ten  rauta (Fe)pitoisuus (mg/kg kuiva-ainetta), muut selitykset, ks.  
kuva  13. 

4.5.2  Kesän  näytteenotto  

Toisella näytteenottokerralla kesällä  1990  sammalten kadmiumpitoisuudet Pai-
miossa olivat  0,34 - 0,58 mg/kg,  keskiarvo oli  0,46 mg/kg  ja  -hajonta  0,07. 

 Korkein pitoisuus oli pisteessä  10  (kuva  13). Piikkiön  sammalten 
kadmiumpitoisuus oli  0,29 - 0,42 mg/kg,  keskiarvo  0,34 mg/kg  ja  -hajonta  0,06. 

 Korkein pitoisuus oli pisteessä  3. 
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Lyijypitoisuudet Paimion sammalissa  olivat  16,50 - 37,70 mg/kg,  keskiarvo oli 
 24,10 mg/kg  ja  keskihajonta  9,38.  Korkein pitoisuus oli pisteessä  10,  ks.  kuva 

 14. Piikkiön  sammalten lyijypitoisuudet olivat  8,32 - 17,60 mg/kg,  keskiarvo oli 
 12,37 mg/kg  ja  keskihajonta  3,49.  Korkein pitoisuus oli pisteessä  8. 

Kromipitoisuudet Paimion sammalissa  olivat  16,50 - 37,70 mg/kg,  keskiarvo 
oli  22,80 mg/kg  ja  keskihajonta  15,29.  Korkein pitoisuus oli pisteessä  10,  ks. 

 kuva  15. Piikkiön  sammalten kromipitoisuudet olivat  5,33 - 8,08 mg/kg, 
 keskiarvo oli  6,49 mg/kg  ja  keskihajonta  1,05.  Korkein pitoisuus oli pisteessä 

 10. 

Nikkelipitoisuudet Paimion sammalissa  olivat  4,73 - 22,7 mg/kg,  keskiarvo oli 
 10,27 mg/kg  ja  keskiarvo oli  10,27 mg/kg  ja  keskihajonta  5,60.  Korkein 

pitoisuus oli pisteessä  10,  ks.  kuva  16. Piikkiön  sammalten nikkelipitoisuudet 
olivat  3,45 - 4,47 mg/kg,  keskiarvo oli  3,98 mg/kg  ja  keskihajonta  0,37.  Korkein 
pitoisuus oli pisteessä  10. 

Kuparipitoisuudet Paimion sammalissa  olivat  6,84 - 12,50 mg/kg,  keskiarvo oli 
 7,94 mg/kg  ja  keskihajonta  2,27.  Korkein pitoisuus oli pisteessä  10. Piikkiön 
 sammalten kuparipitoisuudet olivat  5,32 - 7,11 mg/kg,  keskiarvo oli  6,06 mg/kg 
 ja  keskihajonta  0,65.  Korkein pitoisuus oli pisteessä  13  (kuva  17). 

Sinkkipitoisuudet Paimion sammalissa  olivat  40,80 - 62,80 mg/kg,  keskiarvo 
oli  47,30 mg/kg  ja  keskihajonta  10,39.  Korkein pitoisuus oli pisteessä  1,  ks. 

 kuva  18. Piikkiön  sammalten sinkkipitoisuudet olivat  32,60 - 43,70 mg/kg,  kes-
kiarvo oli  38,40 mg/kg  ja  keskihajonta  3,66,  Korkein pitoisuus oli pisteessä  1. 

Vanadiinipitoisuudet Paimion sammalissa  olivat  4,63 - 9,39 mg/kg,  keskiarvo 
oli  6,72 mg/kg  ja  keskihajonta  oli  1,76.  Korkein pitoisuus oli pisteessä  10,  ks. 

 kuva  19. Piikkiän  sammalten vanadiinipitoisuudet olivat  2,79 - 5,48 mg/kg, 
 keskiarvo oli  4,00 mg/kg  ja  keskihajonta  0,89. 

Rautapitoisuudet Paimion sammalissa  olivat  562 - 2308 mg/kg,  keskiarvo oli 
 1086 mg/kg  ja  -hajonta  582.  Korkein pitoisuus oli pisteessä  10,  ks.  kuva  20. 

Piikkiön  sammalten rautapitoisuudet olivat  374 - 703 mg/kg,  keskiarvo oli  504 
mg/kg  ja  keskihajonta  128.  Korkein pitoisuus oli pisteessä  10. 
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4.6  Jäkäläkartoitus  

Taulukosta  23  ilmenee pistefrekvenssilaskennan tulokset Paimion alueilla  1, 
8,10, 12, l4ja 18.  Sekä tien- että suojapuolen pistefrekvenssit olivat  80  -pro-
senttisesti kahta lajia: Hypogymnia physodes  ja Pseudevernia furfuracea. 

 Lajeista yleisin oli Hypogymnia physodes sekä suojan  (f = 363/603 * 100 % = 
60 %)  että tien puolella  (f = 296/546 * 100 % = 60 %).  Laji esiintyi suojapuolen 
frekvenssilaskennassa yhtä lukuunottamatta kaikilla  30 rungolla  ja  tien puolen 
laskennassa kahta lukuunottamatta kaikilla rungoilla. Pseudevernia furfuracea 
-lajia  sen  sijaan esiintyi  vain  vähintään  250  metrin etäisyydellä tiestä 
sijainneilla puilla. Viherlevää oli eniten alueen  12 tienpuoleisilla rungoilla,  kun 
taas yleisempää  sen  esiintyminen oli tutkimusalueesta riippumatta suojapu olen 
rungoilla. 

Eri lajeja, kolmesta viiteen lajia  (Mo =  4),  oli selvästi eniten vähintään  250 
 metrin etäisyydellä kummallakin puolella tiestä, kun taas  10 - 200  metrin 

etäisyydellä tiestä oli lajeja enintään neljä  (Mo =  2).  Havaitut lajit olivat 
seuraavat (suluissa tutkimusalueet, joilta  ko.  laji löydettiin): Hypogymnia 
physodes  (1, 8, 10, 12, 14, 18), Parmeliopsis ambigua (1, 8, 10, 12, 14), 
Platismatia glauca (1, 18), Pseudevernia furturacea (1, 18)  sekä Usnea spp 

 (18).  Tuulen alapuolella tienvarsialueen puiden jäkäläpeitto oli  n. 10 %,  kun 
taas tuulen yläpuolella  n. 5 %. Pistefrekvenssi  kasvoi selvästi etäisyyden 
funktiona tiestä. 

Taulukko  23:  Jäkäläkartoitus.  Alueiden  1, 8, 10, 12, 14  ja  18  pistefrekvenssilaskennan  (f) 
 tulokset (vaihteluväli, keskiarvo ka,  n5)  ilmoitettuna erikseen tien puolen  ja 
 suojapuo!en rungoille.  

Alue  Tien  puolen  rungot  Suojapuolen  rungot  

I  ka  f 	 ka  

1 16-32 22 14-40 	 24 
8 2-8 5 2-14 	 5 

10 0-29 12 0-24 	 13 
12 0-33 15 2-18 	 9 
14 6-26 17 3-27 	 17 
18 33-45 38 14-72 	 39  
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4.7 Humusanalyysit  

Maaperän humuksen  pH  vaihteli Paimiossa välillä  3,7  ja  4,3. Johtokyvyn 
minimi  oli  0,12 (tienvarsialue 9)ja  maksimi  0,22  (alue  4).  Typpeä oli Paimiossa 
eniten alueella  12 (1 ,87 %  kuiva-aineesta). Piikkiössä humuksen typpipitoisuus 
vaihteli välillä  0,79 - 1,51 %  kuiva-aineesta. Hiilipitoisuuden maksimi  90,2% 

 kuiva-aineesta löytyi Paimion alueelta  12.  Piikkiössä hiilipitoisuus vaihteli  27,2 
63,4 % (k.a.)  välillä.  Huh- tai typpipitoisuudet  eivät muuttuneet tien etäisyyden 
perusteella.  C/N  -suhde  sen  sijaan pieneni tilastollisesti suuntaa-antavasti 

 (10 % riskitaso, Kendalhin korrelaatiotesti)  etäisyyden kasvaessa.  Huh-  ja 
 typpipitoisuudet humuksessa  korreloivat keskenään tilastollisesti merkitsevästi 

 (r=0 ,86).  

Taulukko  24: Humuksen pH, johtokyky, hiilipitoisuus (C %)  sekä  typpipitoisuus  (N %) Paimion 
 eri  tutkimusalueilla.  

Alue 	pH 	Johtokyky  C 	N 
	

C/N 
%  

1 3,8 0,12 
2 3,8 0,18 
3 4,0 0,16 
4 3,8 0,22 
5 3,9 0,20 
8 4,0 0,16 
9 4,3 0,12 
lo 4,3 0,16 
11 3,8 0,18 
17 3,7 0,21 

76.7 1.44 53 
86.8 1.50 58 
39.7 0.77 52 
55.9 1.21 46 
53.9 1.16 47 
45.2 0.86 52 
36.9 0.96 39 
70.3 1.52 46 
83.9 1.83 46 
71.9 1.36 53  
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5  TULOSTEN TARKASTELU  

5.1  Mittaustulosten tarkastelu  

5.1.1  Pitoisuuksien keskimääräinen ajallinen vaihtelu 

 5.1.1.1  Paimio,  Palomäki,  14.9.  -  23.10.1989  

Syksyllä  1989 Paimion  Palomäen  tutkimuspisteessä  rikkidioksidi-  ja pien-
hiukkaspitoisuudet  olivat melko tasaisia  (n. 6 .tg/rn3  ja  11 j.tg/rn 3 )  riippumatta 

 viikonpäivästä  ja kellonajasta. Hiilimonoksidipitoisuudet  olivat keskimäärin  0,8 
mg/rn3 .  Pitoisuudet olivat hyvin matalia  (n. 0,5 mg/rn3)  öisin  kello  23 - 7  ja 

 nousivat päivällä saavuttaen huippunsa  (1,1 - 1,3 mg/rn3)  iltapäivisin  kello  15-
18. Korkeimrnat  yksittäiset  maksirnipitoisuudet  mitattiin  kello  17 - 19. 

Typpidioksidipitoisuudet  olivat keskimäärin  12 j.tg/rn3 .  Typen oksidien 
 pitoisuudet olivat kohonneet iltaisin  kello  16 - 22,  suurimmat  tuntipitoisuudet 

 havaittiin  kello  17 - 21.  Suurimpien  typen oksidien  pitoisuuksien aikana oli 
tyyntä  tai  hyvin heikkoa koillistuulta.  

5.1.1.2  Paimlo,  Palomäki,  21.6.  -  22.8.1990  

Tammisillan liittymän  kohdalla, Palomäen  mittauspisteestä  noin  7  kilometriä 
länteen, valtatie  1:n liikennemäärä  oli kesän  1990 rnittausjakson  aikana 
keskimäärin  17 000  autoa vuorokaudessa. Korkeimmillaan  liikennemäärä  oli 
sunnuntai-iltaisin  n. 1 600 autoalh.  Kuvassa  21 on  esitetty  laskettujen 
liikennemäärien  keskimääräinen vaihtelu  kellonajan  mukaan, erikseen 
maanantaisin-perjantaisin, lauantaisin  ja  sunnuntaisin. Palomäen  mittauspis

-teen  kohdalla valtatie  1:n  liikenne  on  noin  80 % Tammisillan  kohdalla  mitatusta 
 liikenteestä eli noin  13 600 autoalvrk.  Aamupäivällä  liikennemäärät  olivat 

korkeimmillaan aamulla  kello  7 - 9  ja iltapäiväruuhkan  aikaan  kello  15 - 17. 

Mittausjakson  aikana  Paimiossa  oli enimmäkseen tyyntä  (66%),  kohtalaisia (yli 
 5  m/s)  tuulia oli  alle  0,5 %.  Pohjoisesta, valtatieltä  mittausvaunulle  päin tuuli 

 7 %.  Kuvassa  22 on  esitetty  Paimion Palornäen tutkimuspisteessä  kesällä 
 1990 mitattujen hiilimonoksidiri, typpidioksidin  ja typpimonoksidin 

tuntipitoisuuksien keskirnääräinen  ajallinen vaihtelu  kellonajan  mukaan 
arkipäivisin maanantaista perjantaihin tuulen käydessä tieltä päin.  

Hiilimonoksidipitoisuudet  kohosivat päivän aikana saavuttaen huippunsa  (n. 1,5 
mg/rn3 )  kello  17 - 19,  jolloin myös  liikennernäärät  olivat korkeimmillaan.  
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Typpimonoksidin  korkeimmat, lyhytaikaisesti nousseet pitoisuudet mitattiin  kello 
 5  -  6  aikaan täysin tyyninä, stabilleina aamuina, jolloin ilman sekoittuminen oli 

erittäin vähäistä. Typpimonoksidihuippujen aikana otsonipitoisuudet olivat 
erittäin pienet. Tarkasteltaessa tilanteita, jolloin tuuli tieltä päin, typpidioksidin 

 ja  typpimonoksidin  pitoisuudet kohosivat aamuruuhkan aikaan  kello  7  -  8.  Illalla 
typpimonoksidipitoisuus alkoi kohota  kello  15  ja  typpidioksidipitoisuus  kello  16 

 jälkeen. Typpimonoksidipitoisuudet alkoivat jälleen laskea  kello  20  ja 
 typpidioksidipitoisuudet  kello  21  jälkeen. 

Rikkidioksidipitoisuudet  olivat hyvin tasaisia, keskimäärin  9  .tg/m3 ,  läpi 
vuorokauden. Kuvassa  23 on  esitetty otsonipitoisuuksien vuorokausijakauma 
maanantaisin-perjantaisin (kaikissa tuulitapauksissa). Pitoisuudet kohosivat 
auringon säteilyn vaikutuksesta päivällä  kello  8  -  20.  Iltapäivällä pitoisuudet 

 (75  tg/m3 )  olivat noin kaksinkertaisia yönaikaisiin pitoisuuksiin verrattuina. 
Tuulen käydessä tieltä päin otsonipitoisuudet nousivat aamulla hieman 
hitaammin johtuen otsonin reagoinnista pakokaasujen typpimonoksidin kanssa. 

 Tien  välittämässä läheisyydessä tyypillisesti esiintyvä otsoninieluvaikutus oli 
Palomäen mittauspisteessä kuitenkin hyvin lievä. 

ajoneuvoa/h 
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Kuva  21: 	Liikennemäärien vuorokausivaihtelu  21.6.  -  22.8.1990  valtatie 1:llä Plikkiön 
Tammisillan mittauspisteen  kohdalla. 
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Kuva  22: 	Hiilimonoksidin, typpidioksidin  ja  typpimonoksidin  keskimääräinen 
vuorokausivaihtelu tienpuoleisilla tuulilla  (tuulen nopeus  >=0,5  rn/s  ja  suunta  
<=600 tai >=300°)  arkisin  (ma-pe) Pairnion  Palomäen tutkirnuspisteessä  21.6. 
22.8.1989 (3  -  13  havaintoa/h).  
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Kuva  23: 	Otsonin keskimääräinen vuorokausivaih fe/u arkisin  (ma-pe), Paimion  Palomäen 
tutkimuspisteessä  21.6. - 22.8.1990. 

5.1.1.3  Piikkiä,  Ounamäki,  1.11. -4.1 2.1 989  

Ounamäen mittauspisteestä  noin  1,3 km  kaakkoon Tammisillan liittymän 
kohdalla tutkimusjakson aikana valtatie  1  :llä mitattujen liikennemäärien 

 perusteella saadut liikenteen vuorokausijakaumat  on  esitetty kuvassa  24. 
 Jakson aikana mitattu liikennemäärä oli keskimäärin  14 000  autoa 

vuorokaudessa. Liikennemäärä oli korkeimmillaan,  n. 1 400  autoa/h, 

 arkipäivisin  kello  16  -  17.  Kuvassa  25 on  esitetty Piikkiön Ounamäen 
tutkimuspisteessä marraskuussa  1989  mitattujen typpidioksidin  ja typ

-pimonoksidin tuntipitoisuuksien  keskimääräinen ajallinen vaihtelu kellonajan 
mukaan maanantaisin-perjantaisin. 

Rikkidioksidipitoisu udet  olivat melko riippumattomia kellonajasta. Pitoisuudet 
olivat lauantaisin  (11  jig/rn3 )  hieman korkeampia kuin muina arkipäivinä 

 (7  jig/rn3). Pienhiukkaspitoisuudet  olivat hyvin tasaisia  (10  p.g/m3 )  ympäri 
vuorokauden kaikkina viikonpäiviä. 

Typpimonoksidipitoisuudet  olivat arkisin keskimäärin  8  jig/rn3 .  Pitoisuudet 
kohosivat aarnuruuhkan aikaan valtatie  1  :llä  aamulla  kello  7  -  9 (n. 10  jig/rn3 )  

ja  iltapäivisin  kello  14  -  17 (n. 14  jig/rn 3).  Samoihin aikoihin myös typpidiok-
sidipitoisuus, jonka keskiarvo työpäivinä oli  16  jig/rn3 ,  oli kohonnut (maksimit 

 19  ja  24  jig/rn 3).  Viikonloppuna  typen  oksidien  pitoisuudet olivat keskimäärin 
pienempiä kuin arkipäivisin. Suurimmat  typen  oksidien  pitoisuudet mitattiin 
tyynellä iltapäiväruuh  kan  aikaan.  
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Kuva  24:  
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Liikennemäärien vuorokausivaihtelu  1.11.  -  4. 12.1989  valtatie  1:/lä  Piikkiön 
Tammisillan mittauspisteen  kohdalla. 
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Kuva  25: 	Typpidioksidin  ja typpimonoksidin  keskimääräinen vuorokausi-vaihtelu 
maanantaisin-perjantaisin Piikkiän Ounamäen tutkimuspisteessä  1.11.  -  4.12.1989.  
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5.1.1.4  Piikkiö,  Ounamäki,  7.9.  -  21.11.1990  

Kuvassa  26 on  esitetty valtatie  1:n liikennemäärien vuorokausijakaumat 
 samalta  mittausjaksolta.  Valtatie  1:n vuorokausiliikenne  oli  n. 15 400  autoa. 

Korkeimmillaan  liikennemäärät  (n. 1 500  autoalh)  olivat arki-iltaisin  kello  16-17. 
 Kuvassa  27 on  esitetty  Ounamäen tutkimuspisteessä  syksyllä  1990 mitattujen 
 otsonin,  typpidioksidin  ja typpimonoksidin  keskimääräiset  vuorokausivaibtelut 

 maanantaisin-perjantaisin. 

Rikkidioksidin  ja pienhiukkasten  pitoisuudet olivat tasaisia  kellonajasta 
 riippumatta  (8  ja  12 .tg/m3). Otsonipitoisuuden vuorokausijakauma  noudattaa 

auringon säteilyn intensiteetin vaihtelua eikä eri  viikonpäivien  välillä esiinny 
merkittäviä eroavuuksia. Pitoisuudet olivat pienimmillään yöllä  (fl. 30 j.tg/m3)  ja 

 suurimmillaan iltapäivällä  n. 50  g/m3 .  

Typen oksideilla  esiintyi selvä maksimi arkisin  aamuruuhkan  jälkeen  kello  8 - 
10. Typpimonoksidin iltapäivähuippu  oli  kello  16  aikaan  ja typpidioksidin kello 

 16 - 19.  Suurimpien  typen oksidien  pitoisuuksien aikana oli tyyntä  tai  heikkoa 
tuulta etelästä.  

ajoneuvoalh  

Kuva  26: 	Liikennemäärien vuorokausivaihtelu  7.9.  -  21.11.1990  valtatie  1:/lä  Piikkiön 
Tammisillan mittauspisteen  kohdalla.  
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Kuva  27 	Otsonin, typpidioksidin  ja  typpimonoksidin  keskimääräinen vuorokausivaihtelu 
- anantaisin criai 	'!ikkiön Ounamäeritutkimuspisteessä  7.9.  -  21.11.1990.  
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5.1.1.5  Piikkiä, Vuortenpää,  11.4.  -  12.6.1990  

Mittausjakson  aikana Tammisillan liittymän kohdalla valtatie  1  :llä  noin  1,8 km 
 mittauspisteen  eteläpuolella mitattujen liikennemäärien vuorokausijakaumat, 

erikseen maanantaisin-perjantaisin, lauantaisin  ja  sunnuntaisin  on  esitetty 
kuvassa  28.  Liikennemäärä  oli  16 100  autoa vuorokaudessa. Suurimmillaan 
liikennemäärä oli arkipäivisin  kello  15  -  17,  jolloin liikennemäärä oli  1 500  autoa 
tunnissa. Kuvassa  29 on  esitetty Piikkiön Vuortenpään tutkimuspisteessä 
keväällä  1990  mitattujen  otsonin, typpidioksidin  ja typpimonoksidin  tunti- 
pitoisuuksien keskimääräinen ajallinen vaihtelu kellonajan mukaan 
maan antaisin -perjantaisi  fl.  

Rikkidioksidipitoisuudet  olivat melko tasaisia, keskimäärin  7  tg/m3 , viikonpäi-
västä  ja kellonajasta  riippumatta. Myöskin pienhiukkaspitoisuuksien (ka.  n. 
11  .tg/m3 )  vaihtelu oli vähäistä. Otsonipitoisuudet olivat öisin keskimäärin  50  - 

 60  tg/m3 ,  mutta kohosivat päivällä auringon säteilyn voimistuessa  n. 100 
 ig/m3 :aan. 

Typpimonoksidipitoisuudet  olivat jatkuvasti hyvin pieniä, keskimäärin  1  ig/m3 . 

Arkiaamuisin  kello  7  -  11  pitoisuudet olivat hieman kohonneet. Typpidiok-
sidipitoisuudet olivat  n. 6  .ig/m3  ja  kohosivat korkeimmillaan  n. 8  g/m3 :aan 
aamuruuhkan  aikaan  kello  7  -  9  ja  iltaisin  kello  19  -  23.  Korkeimpien  typen 
oksidien  pitoisuuksien aikana oli tyyntä  tai  heikkoa etelänpuoleista tuulta. 
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Kuva  28: 	Liikennemäärien vuorokausivaihtelu 11.4. - 12.6.1990  valtatie  1:llä Piikkiön 
Tammisillan mittauspisteen  kohdalla.  
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Kuva  29: 	Otsonin, typpidioksidin  ja  fyppimonoksidin  keskimääräinen vuorokausivaihtelu 
maanantaisin-perjantaisin Piikkiön Vuortonpään tutkimuspisteessä  11.4.  - 

 12.6.1990.  
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5.1.2  Hiukkasanalyysit 

 H  lu kkasp ito isuu  det  

Paimlon  Palomäessä mitattiin vuosien  1989  ja  1990  mittausjaksojen  aikana 
 hiukkaspitoisuuksia kaksiastekeräimellä.  Syksyllä  1989  keräysaika  oli kaksi 

vuorokautta. Halkaisijaltaan  alle  2,5 m  hiukkasten pitoisuuksien keskiarvo oli 
 8  ig/m 3  ja  suurempien hiukkasten  (da  >  2,5  .tm)  pitoisuuksien keskiarvo  13  

ig/m 3 .  Syksyllä  1990  keräysaika  oli yksi vuorokausi. Halkaisijaltaan  alle  2,5  .tm 

 hiukkasten pitoisuuksien keskiarvo oli  10  pig/rn 3  ja  suurempien hiukkasten  (da  
>  2,5  pim)  pitoisuuksien keskiarvo  14  pig/rn 3 . 

Piikkiön Ounamäessä  marraskuussa  1 989  kaksiastekeräimellä mitattujen 

 hiukkasten  keräysaika  oli kaksi vuorokautta  ja  syksyllä  1990  yksi vuorokausi 
Syksyllä  1989  halkaisijattaan  alle  2,5  pim  hiukkasten pitoisuuksien keskiarvo 
oli  17  g/m3  ja  suurempien hiukkasten  (da>  2,5 m) 11  ig/m 3 .  Syksyllä  1990 

 mitatut  hiukkaspitoisuudet  olivat pienempiä. Pienten hiukkasten pitoisuuksien 
keskiarvo oli  8  ptg/m 3  ja  suurten hiukkasten  6  jig/m3 . 

Ounamäessä  mitattiin syksyllä  hiukkaspitoisuuksia  lisäksi  esierottimella 

varustetulla tehokeräimeltä  (da  <  10  tm).  Näytteiden  keräysaika  oli kaksi 
vuorokautta.  Hiukkaspitoisuuksien  keskiarvoksi saatiin  12,1  tg/m 3 ,  mak

-simipitoisuus  oli  23,3  tg/m 3 . 

Piikkiön Vuortenpäässä  mitattiin keväällä  1990  kaksiastekeräimellä hiuk-

kaspitoisuuksia  yhden vuorokauden  näyttein.  Pienten hiukkasten pitoisuuksien 
keskiarvo oli  7  tg/m 3  ja  suurten hiukkasten  21  j.tg/m3 . 

Metallianalyysit  

Osasta  Paimiossa  vuosina  1 989  ja  1990  sekä  Ounamäessä  v. 1 989  kerätyistä 
 kaksiastenäytteistä  analysoitiin  metallipitoisu udet.  N  äytteiden  pienestä luku-

määrästä johtuen tulokset ovat  vain  suuntaa antavia. 

Suurten  ja  pienten hiukkasten  alkuainepitoisuuksien  suhde antaa viitteitä 
aineiden alkuperästä. Suuremmat hiukkaset  (da>  2,5  tim)  ovat enimmäkseen 
lähtöisin maaperästä, mutta pienemmät hiukkaset  (da  <  2,5  jim)  ovat usein 
syntyisin erilaisista  palamisprosesseista.  Magnesium  ja  suuremmissa 
hiukkasissa esiintyvä rauta ovat peräisin maaperästä.  Vanadiini, nikkeli  ja 

 pienhiukkasten  rauta ovat tyypillisiä energiantuotannon  päästöille. Pienhiuk-

kasissa  esiintyvä lyijy  on  lähes kokonaan peräisin liikenteestä.  
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Paimion  näytteissä lyljypitoisuudet olivat  23 ng/m3  (v.1989)  ja  lo  ng/m3  
(v.1990)  ja Piikkiän  näytteissä  19 ng/m3  (V. 1989). Havaitusta lyijystä n. 80% 

 oli sitoutunut pieniin  (da  <  2,5 tm) hiukkaslin.  Myös  vanadilni  oli keskittynyt 
pieniin hiukkasiin. Vanadiinia oli Paimion vuoden  1989  näytteissä keskimäärin 

 6 ng/m3  ja  vuoden  1990  näytteissä  3 fig/rn3  ja Piikkiön  näytteissä  7,1 ng/m3 . 

Kerätyissä  näytteissä rauta,  alumllnl  ja  mangaani  olivat painottuneet suu-
rempiin hiukkasiin. Paimion näytteissä oli  v. 1989  rautaa  93 ng/m3  ja 

 mangaania  4 ng/m3 .  Vuonna  1990  rautaa havaittiin  380 ng/m3  ja  mangaania 
 11 ng/m3 . Ounamäen  näytteissä rautaa oli keskimäärin  172 ng/m3  ja  man-

gaania  3,2 ng/m 3 . 

Kadmiumia  havaittiin neljässä Paimion  ja Piikkiän  vuoden  1989 näytteessä 0,2 
- 0,9 ng/m3 .  Muissa näytteissä kadmiumpitoisuudet jäivät  alle havaitsemisrajan. 
Nikkelipitoisuudet  olivat vuoden  1989  näytteissä keskimäärin  3 ng/m3  ja 
magneslumpitoisuudet  keskimäärin  75 ng/m3. Lyhyemmästä näytteenotto

-ajasta johtuen vuoden  1990  näytteiden  kadmium-,  magnesium-  ja nik-
kelipitoisuudet  jäivät  alle havaitsemisrajan.  

5.1.3  Pitoisuuksien suhde  ohjearvoihin  

Valtioneuvoston asettamat ohjearvot ulkoilman rikkidioksidin, typpidioksidin, 
hiukkasten  ja hiilimonoksidin enimmäispitoisuuksille  on  esitetty taulukossa  25.  

ilman rikkidioksidi-  ja typpidioksidipitoisuuden vuorokausikeskiarvo  voi yhden 
kerran  30  vuorokauden pituisen jakson aikana ylittää taulukossa ilmoitetun 
vastaavan ohjearvon siten, että korkeintaan kaksi prosenttia jakson aikaisista 
vuorokausikeskiarvoista  on  suurempia kuin ohjearvo. Ilman rikkidioksidi-  ja 
typpidioksidipitoisuuksien tuntikeskiarvoista  saa  30  vuorokauden pituisen 
jakson aikana yksi prosentti ylittää taulukossa esitetyn ohjearvon. 

Ilman hiukkaspitoisuuden vuorokausikeskiarvoista voi kolme prosenttia  60 
 vuorokauden pituisen jakson aikana ylittää taulukossa esitetyn ohjearvon, 

kuitenkin niin, että korkeintaan kaksi prosenttia vuorokausikeskiarvoista yhden 
vuoden pituisen jakson kuluessa  on  suurempia kuin taulukon arvo.  Jos 
leijumapitoisuuksia  halutaan verrata vuorokausiohjearvoon  60  vuorokauden 
jaksoissa, tulee näytteitä ottaa joka päivä. 

Jotta pitoisuusmittaukset olisivat ajallisesti edustavia, tulisi olla käytettävissä 
vähintään  75 %  tulosten enimmäismäärästä siltä havaintojaksolta,  jota 
ohjearvo  edustaa. Tällöinkin edellytetään, että tulosten poisjääminen  on 

 luonteeltaan satunnaista, jotta vältyttäisiin systemaattiselta virheeltä 
(Ympäristöministeriö,  1986). 
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Taulukko  25: 	Ohjoarvotulkoilman  rikkidioksidin, typpidioksidin,  hiukka  sten ja  hiilimonoksidin 
enimmäispitoisuuksille  (Valtioneuvosto,  1984) 

Epäpuhtaus  Aika Enimmäis
-pitoisuus 

Rikkidioksidi  1  vuosi  40  .Lg/m 3  
1  vuorokausi  200  p.g/rn 3  
1  tunti  500  tg/rn 3  

Typpidioksidi  1  vuorokausi  150  .Lg/rn 3  
1  tunti  300  .tgIm 3  

Hiukkaset  1  vuosi  60  ig/m 3  
(kokonaisleijuma)  1  vuorokausi  150  tg/rn 3  

Hiilimonoksidi  8  tuntia  10  mg/rn 3  
1  tunti  30  mg/rn 3  

5.1.3.1  Hiilimonoksidi 

Taulukossa  26 on  esitetty Paimion Palomäen tutkimuspisteessä mitatut 
hiitimonoksidin korkeimmat tuntipitoisuudet  ja  korkeimmat lasketut kandeksan 

 tunnin keskiarvot havaintokuukausittain.  Niitä  on  myös verrattu enimmäis-
pitoisuuksille annettuihin ohjearvoihin. Paimiossa mitatut hillimonoksldin 
korkeimmat tuntikeskiarvot olivat  7 - 9 %  ja  korkeimmat  8  tunnin keskiarvot 

 17 - 22 %  vastaavista ohjearvoista. 

Taulukko  26: 	Hiilimonoksidin  korkeimmat yhden  ja  kandeksan  tunnin  keskiarvopitoisuudet 
jaksoittain Paimion  Palomäen tutkimuspisteessä. 

Hillimonoksidi 	Tuntikeskia,vo  8  tunnin  keskiarvo 
Maksimi- 	Maksimipitoi-  Maksimi- 	Maksimipitol - 
pitoisuus 	suuden  suhde pitoisuus 	suuden  suhde  
(mg/rn 3 ) 	 ohjearvoon (mg/rn 3) 	 ohjearvoon  

(30  mg/rn 3) (10  mg/rn 3 ) 

(%) (%) 

Paimio,  Palomäki  

13.9.  -  23.10.1989" 	2,8 	9 	 1,7 	 17 
22.6.  -  21.7.1990 	2,4 	8 	 2,2 	 22 
22.7.  -  21.8.1990 	2,2 	7 	 1,9 	 19  

"Jakson keskellä katkos  11.10.  -  17.10.1990  
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5.1.3.2  Typpidioksidi 

Paimion  Palomäen sekä Piikkiän Ounamäen  ja Vuortenpään tutkimuspisteissä 
mitatuista typpidioksidipitoisuuksista lasketut tuntiohjearvoon  verrannolliset 
rajapitoisuudet  on  esitetty taulukossa  27  ja vuorokausiohjearvoon  verrannolliset 
pitoisuudet taulukossa  28.  

Taulukko  27: Typpidioksidin tuntiohjearvoon verrannolilset rajapitoisuudet,  niiden ala/linen 
edusta vuus  ja  suhde tuntiohjearvoon  (300 pg/rn3) Paimion  Palomäen, Piikkiän 
Ounamäen  ja  Vuortenpään tutkimuspisteissä. 

Typpidioksidi  99 %:n raja-  
pitoisuus 
(.tg/m3 ) 

Rajapitoisuuden 
 suhde ohjearvoon 

(%) 

Tulosten ajallinen 
edustavuus 
(%)  

Palomäki  
14.9. -23.10.1989" 55 18 73 
22.6.  -  21.7.1990 41 14 88 
22.7.  -  20.8.1990 47 16 89  

Ounamäki  
2.11.  -  1.12.1989 62 21 86 
8.9.  -  8.10.1990 27 9 76 
9.10.- 8.11.1990 35 12 86  

Vuortenpää  
12.4.- 11.5.1990 27 9 86 
12.5.  -  10.6.1990 21 7 89  

" Mittauskatko  29.9.  -  2.10.1989:  materiaalia ei ole riittävästi ohjearvovertailuun 

Taulukko  28: Typpidioksidin vuorokausiohjearvoon  verrannolliset rajapitoisuudet, niiden 
ala/linen edustavuus  ja  suhde vuorokausiohjearvoon  (150 pg/rn3) Paimion 
Palomän, Piikkiön Ounamäen  ja  Vuortenpään tutkimuspisteissä. 

Typpidioksidi  Toiseksi korkein Rajapitoisuuden  Tulosten ajatlinen 
vuorokausi- suhde ohjearvoon edustavuus 
pitoisuus (%) (%) 
(JLg/m 3)  

Palomäki  
14.9. 	23.10.19891) 23 15 77 
22.6.  -  21.7.1990 17 11 93 
22.7.  -  20.8.1990 24 16 93  

Ounamäki  
2.11.- 1.12.1989 35 23 93 
8.9.  -  8.10.1990 12 8 75 
9.10-8.11.1990 17 11 87  

Vuortenpää  
12.4.  -  11.5.1990 9 6 83 
12.5.  -  10.6.1990 8 5 93  

" Mittauskatko  29.9.  -  7.10.1989  
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Paimion  Palomäessä syksyllä  1989  mitattu typpidioksidin tuntiohjearvoon 
verrannollinen pitoisuus oli  18  %  ja vuorokausiohjearvoon  verrannollinen 
pitoisuus  15 %  vastaavasta ohjearvosta. Kesällä  1990  peräkkäisinä  30  
vuorokauden jaksoina mitatut tuntiohjearvoon verrannolliset pitoisuudet olivat 

 14  ja  16  %  vastaavista ohjearvoista  ja  toiseksi korkeimmat vuorokausipitoi-
suudet ilja  16  % ohjearvosta. 

Piikkiön Ounamäessä  marraskuussa  1989  mitattu typpidioksidin tuntiohjear-
voon verrannollinen pitoisuus oli  21  %  ja vuorokausipitoisuus  vastaavasti  23  % 

ohjearvosta.  Syksyllä  1990  peräkkäisinä  30 vrk:n  jaksoina mitatut tuntiohjear-
voon verrannolliset pitoisuudet olivat  9  ja  12 % ohjearvosta. Vuorokausioh-
jearvoon  verrannolliset pitoisuudet olivat vastaavina jaksoina  8  ja  11  %  ohje- 
arvosta. 

Piikkiän Vuortenpäässä  keväällä  1990  mitatut tuntiohjearvoon verrannolliset 
typpidioksidipitoisuudet olivat  9  ja  7  %  ja vuorokausiohjearvoon  verrannolliset 
pitoisuudet  6  ja  5 %  vastaavasta ohjearvosta.  

5.1.3.3  Rikkidioksidi  

Paimion  Palomäen, Piikkiän Ounamäen  ja Vuortenpään tutkimuspisteissä 
mitatuista rikkidioksidipitoisuuksista lasketut tuntiohjearvoon  verrannolliset 
rajapitoisuudet  on  esitetty taulukossa  29. Vuorokausiohjearvoon  verrannolliset 
pitoisuudet taulukossa  30.  

Paimion  Palomäessä syksyllä  -89  ja  kesällä  -90 mitatuista 30  vuorokauden 
jaksoista lasketut rikkidioksidin tuntiohjearvoon verrannolliset pitoisuudet olivat 

 3  - 5 %  vastaavasta ohjearvosta. Rikkidioksidipitoisuuksien toiseksi 
korkeimmat vuorokausipitoisuudet olivat  5  -  7  % otijearvosta. 

Piikkiän Ounamäessä  marraskuussa  1989  rikkidioksidin tuntiohjearvoon 
verrannollinen pitoisuus oli  6  % ohjearvosta  ja  rikkidioksidin toiseksi korkein 
vuorokausipitoisuus oli  8  % ohjearvosta.  Rikkidioksidin tuntiohjearvoon 
verrannollinen pitoisuus oli Piikkiän Ounamäessä syksyllä  1990  peräkkäisinä 

 30  vrk:n  jaksoina  3  ja  4  % ohjearvosta. Vuorokausiohjearvoon  verrannolliset 
pitoisuudet olivat vastaavina jaksoina  4  ja  7  % ohjearvosta. 



Pakokaasujen  vaikutus ympäristöön 	 59  
TULOSTEN TARKASTELU  

Taulukko  29:  Rikkidioksidin funtiohjearvoon verrannolliset rajapitoisuudet, niiden aja/unen 
edusta vuus  ja  suhde tuntiohjearvoon  (500  pg/rn3) Piikkiön Ounamäen  ja 

 Vuortenpään tutkimuspisteissa.  

Rikkidioksidi  99 %:n raja-  
pitoisuus 

Rajapitoisuuden 
 suhde ohjearvoon 

(%) 

Tulosten ajallinen 
edustavuus 
(%)  

Palomäki  
14.9.  -  23.10.1989 1)  23 5 73 
22.6.  -  21.7.1990 14 3 88 
22.7.  -  20.8.1990 20 4 89  

Ounamäkj  
2.11.  -  1.12.1989 31 6 88 
8.9.  -  8.10.1990 14 3 84 
9.10.- 8.11.1990 20 4 86  

Vuortenpää  
12.4.- 11.5.1990 20 4 84 
12.5.  -  10.6.1990 20 4 89 

1)  Mittauskatko  29.9.  -  2.10.1989  

Taulukko  30:  Rikkidioksidin vuorokausiohjearvoon verrannolliset rajapitoisuudet, niiden aja/linen 
edusta vuus  ja  suhde vuorokausiohjearvoon  (200  pg/rn3) Piikkiön Ounamäen  ja 

 Vuortenpään tutkirnuspisteissä.  

Rikkidioksidi 	 Toiseksi korkein Rajapitoisuuden Tulosten ajallinen 
vuorokausi- 	suhde ohje- 	edustavuus 
pitoisuus 	arvoon 
(IgIm 3 ) 	 (%) 	 (%)  

Palomäki  
14.9.23.10.19891) 14 7 62 
22.6.  -  21.7.1990 10 5 93 
22.7.  -  20.8.1990 12 6 93  

Ounamäki  
2.11.  -  1.12.1989 16 8 93 
8.9.  -  8.10.1990 8 4 84 
9.10.- 8.11.1990 14 7 87  

Vuortenpää  
12.4.- 11.5.1990 10 5 83 
12.5.- 10.6.1990 11 6 93  

Mittauskatko  29.9.  -  7.10.1989.  
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5.1.3.4  Otsoni  

Suomessa ei ole annettu ohjearvoja otsonipitoisuuksille. Maailman 
terveysjärjestön WHO:n terveydellisiin haittavaikutuksiin perustuva suositus- 
arvo  on otson ilie  150  -  200 g/m3  tuntikeskiarvona  ja  100 - 120 jtg/m3  8  tunnin 
keskiarvona. Kasvillisuusvaikutusten  perusteella suositusarvot ovat  200 jig/rn3  
tuntikeskiarvona,  65  jig/rn3  vuorokausikeskiarvona  ja  60 jig/rn3  kasvukauden 
keskiarvona (Air Quality Guidelines tor Europe, 1987).  Pohjoismaiden 
ministerineuvoston  (N MR)  suosituksessa ei otsonipitoisuus Pohjoismaissa saisi 
ylittää  150  jig/rn3  tuntikeskiarvona  eikä  50  jig/rn3  kasvukauden keskiarvona 

 huhtikuusta syyskuuhun  kello  10 - 17  (Nordisk handlingsplan  mot 
 luftföroreningar,  1990).  Taulukossa  31 on  esitetty Paimion  ja Piikkiän 

tutkimuspisteissä mitattujen otsonipitoisuuksien tunnin ja  kandeksan  tunnin 
 keskiarvojen suhde WHO:n suositusarvojen alarajoihin. 

Taulukko  31:  Paimiossa  ja  Piikkiössä  mitattujen otsonipitoisuuksien tuntikeskiarvojen  ja 
 kandeksan  tunnin  keskiarvojen suhde  WHO:n suositusarvoihin. 

Otsoni 	Suurin  Tuntikeskiarvon  Suurin  8  h:n  keskiarvon 
tunti- suhde  WHO:n  8  h:n  suhde  WHO:n  
keskiarvo suositukseen keskiarvo suositukseen  
(tgIm 3)  (150  igIm 3) (tg/m3)  (100  ig/m 3) 

(%) (%) 

Paimio,  Palomäki  
21.6.  -  22.8.1990 	150 100 134 134  

Piikkiä,  Ounamäki  

	

7.9.  -  21.11.1990 	80 	 53 	 73 	73  

Piikkiö,  Vuortenpää  

	

11.4.  -  12.6.1990 	159 	106 	 153 	153  

Otsoni  on  suhteellisen pysyvä valokemiallisiin reaktioihin osallistuva hapetin. 
Alemmassa ilmakehässä esiintyvä otsoni  on  muodostunut osittain hiilivety -
ja hiilimonoksidipäästöjen hapettuessa typen oksidien (NO r)  toimiessa 
katalyyttinä. Auringon ultraviolettisäteilyn aiheuttama suora fotolyysi  on  toinen, 
merkittävä otsonilähde. 

Tutkittaessa otsonin esiintymistä Paimio-Piikkiö-alueella havaitaan suurimpien 
otsonihuippujen esiintyvän huhti-elokuussa iltapäivisin, mikä viittaa auringon 
ultraviolettisäteilyn aiheuttamaan fotokemialliseen otsoniin. Suurin  osa ot-
sonista  on  todennäköisesti kaukokulkeutunutta, mutta prosenttiosuuksia  on 

 kuitenkin mandotonta arvioida. Vuorokauden sisällä tapahtuvaan vaihteluun 
vaikuttaa voimakkaasti otsonipitoisen ilman sekotturninen ylempää 
rajakerroksesta päivällä  ja typpirnonoksidin  toimiminen otsoninieluna yöllä, kun 
stabiileissa  ja heikkotuulisissa  tilanteissa  typen oksidien  päästöt jäävät 
leijurnaan tien läheisyyteen. 
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Paimion  Palomäessä kesällä  1990  mitattujen otsonipitoisuuksien  keskiarvo oli 
 55  jig/rn3 .  Suurin otsonin  tuntipitoisuus  (150  jig/rn3 )  mitattiin  5.8.  kello  14  ja 

 Suurin otsonin kandeksan  tunnin  keskiarvopitoisuus  (134  jig/rn3)  mitattiin  5.8 
 kello  13 -21.  WHO:n  otsonin kandeksan  tunnin  suositusarvon  yläraja 

 (120  jig/rn3 )  ylittyi kuutena päivänä  (21.6., 25.6., 4.8., 5.8., 15.8.  ja  16.8.)  
mittausjakson  aikana.  Koko  mittausjakson  ajalle  (kello  10  -  17)  laskettu 

 otsonipitoisuuksien  keskiarvo,  73  jig/rn3 ,  ylitti  N MR :n  kasvukaudenaikaisen 
otsonipitoisuuden  suosituksen  (50  jig/rn3). Ähtärin  tausta-asemalla, samoin 
kuin  Paimiossa,  mitattiin jakson korkeimmat  otsonipitoisuudet  4.  -  5.8. 

 esiintyneen  episodin  aikana.  Paimiossa  25.6.  havaitun  otsoniepisodin  aikana 
pitoisuudet olivat kohonneet myös  Ähtärin  tausta-asemalla sekä  YTV:n 
mittausasemilla  Töölössä  ja  Tikkkurilassa (Hämekoski  et al., 1991).  Utässä 

 korkeimmat pitoisuudet mitattiin  15.  -  16.8.  esiintyneiden pitoisuushuippujen 
 aikana.  Paimiossa mitattujen  korkeimpien pitoisuuksien aikana oli etelän  ja 

 lounaan välistä tuulta  (200  -  225°).  

Piikkiön Vuortenpäässä  keväällä  1990  mitattujen otsonipitoisuuksien  keskiarvo 
oli  78  jig/rn 3 . Tuntikeskiarvot  ylittivät  150  jig/m3  kolmena päivänä:  27.4.  kello 

 14  -  19  (maksimi  159  jig/rn 3),  25.4.  kello  17  -  18  ja  2.6.  kello  14  -  16.  Suurin 
kandeksan  tunnin  keskiarvo  (153  jig/rn3 )  mitattiin  27.4.  kello  11  -  19.  WHO:n 

 suosituksen yläraja otsonin  8  tunnin  keskiarvoille  ylittyi  yhdeksänä  päivänä 
 mittausjakson  aikana  (12.4., 15.4., 24.4., 25.4., 26.4., 27.4., 6.5., 2.6.  ja  3.6.). 

Koko  mittausjakson  ajalta laskettu  kello  (10  -  17)  otsonipitoisuuksien  keskiarvo 
 (97  jig/rn3 )  oli lähes kaksinkertainen  NMR:n  kasvu kauden aikaiseen  suositusar-

voon  verrattuna.  Vuortenpäässä  24.  -  27.4.  havaitun  otsoniepisodin  aikana 
myös  Ähtärin  tausta-asemalla mitattiin korkeita pitoisuuksia. Utön tausta- 
asemalla jakson korkein  otsonipitoisu  us  mitattiin  2.6.  Vuortenpäässä 

 havaittujen korkeimpien  otsonipitoisuuksien  aikana oli tavallisesti heikkoa  tai 
 kohtalaista etelätuulta  (181  -  187°)  paitsi  6.5.,  jolloin  pohjoistuuli  kääntyi 

hiljalleen  etelätuuleksi. 

Piikkiön Ounamäessä syksyUä  1990  mitatut  otsonipitoisuudet  eivät enää 
ylittäneet  WHO:n  eivätkä  NMR:n  suosituksia, mikä johtunee heikentyneestä 
auringon säteilystä  ja  tästä syystä  hidastuneista  otsonia tuottavista 

 muutuntareaktioista.  Tausta-asemilla pitoisuudet olivat laskeneet keskimäärin 
 50  jig/m3:aan. Piikkiässä  pitoisuuksien keskiarvo oli  37  jig/rn 3. Suvin 

tuntipitoisuus  oli  80  jig/rn3  ja  suurin kandeksan  tunnin  keskiarvo  73  jig/rn3. 
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5.1.4  Pitoisuuksien  vertaulua  tausta-asemien arvoihin 

Vuodelle  1990  oli tyypillistä poikkeuksellisen korkea yleinen otsonitaso 
keväällä  ja pitkäaikaisarvoja  alhaisempi taso kesällä (suullinen tiedonanto: 
Laurila,  T.,  Ilmatieteen laitos). Paimion  ja Plikkiön tutkimuspisteissä mitattujen 
otsonlpitolsuukslen keskiarvoja ja maksimipitoisuuksia  on  taulukossa  32  

verrattu vastaavina aikoina Ilmatieteen laitoksen Utän  ja Ähtärin taustamittaus
-asemilla mitattuihin pitoisuuksiin. Koska auringonsäteily  ja  ilman sekoittuminen 

lisäävät otsonin muodostusta, pitoisuudet ovat korkeimmillaan päivällä  ja 
valoisana  vuodenaikana. Utön taustamittausasemalla, samoin kuin Paimion  ja 
Plikkiön mittauspisteissä,  etelän suunnasta saapuvan kaukokulkeuman 
vaikutus otsonipitoisuuksiin  on  suurempi kuin pohjoisempana sijaitsevassa 
Ähtärissä. 

Taulukko  32: Paimion  ja  Piikkiön tuntikeskiarvoista laskettujen otsonipitoisuuksien  vertailua 

Utön  ja  Ähtärin  tausta-asemilla  mitattuihin pitoisuuksiin. 

Mittausaika 	Paim io/Piikkiä 
03 	03  
keskiarvo maksimi 
(igIm 3 ) 	(i.tg/m3) 

Ähtäri  
03 	03  
keskiarvo maksimi 
(igIm 3 ) 	(ig/m3 ) 

Utö  
03  
keskiarvo 
(g/m3) 

03  
maksimi  
(tg/m3 )  

21.6.  -  22.6.1990  Paimio,  Palomäki  
55 	150 51 121 75 139 

7.9. -21 .11.1990  Piikkiä,  Ounamäki  
37 	80 42 80 59 94 

11.4.  -  12.6.1990  Piikkiö,  Vuortenpää  
78 	159 71 146 83 146  

Paimion  Palomäessä kesällä mitattujen otsonipitoisuuksien keskiarvo 
 (55  ig/m3)  oli samaa suuruusluokkaa kuin Ähtärissä  ja Utössä  mitatut pitoisuu-

det. Suurin Paimiossa mitattu otsoniarvo  (150  g/m3)  oli kuitenkin  19  % 
 suurempi kuin Ähtärissä  ja  7  %  suurempi kuin Utössä mitatut tausta-asemien 

maksimiarvot. 

Piikkiön Ounamäessä  syksyllä  1990  mitattujen otsonipitoisuuksien  keskiarvo  
(37  .Lg/m3)  oli jonkin verran pienempi kuin tausta-asemilla. Maksimipitoisuus 

 (80  j.tg/m3)  oli yhtäsuuri kuin Ähtärissä  ja  18  %  pienempi kuin Utässä 
 (94  ig/m3). 
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Piikkiön Vuortenpäässä  keväällä mitattujen otsonipitoisuuksien keskiarvo oli 
hieman pienempi kuin Utössä  ja  suurempi kuin Ähtärissä, mutta maksimiarvo 
oli  n. 8 %  tausta-arvoja korkeampi. 

Kuvassa  30. on  esitetty Paimiossa  ja  Piikkiössä sekä samaan aikaan Ähtärin 
 ja Utän  tausta-asemilla mitattujen otsonipitoisuuksien vuorokausijakaumat. 

Utön pitoisuuksien vuorokausijakauman tasaisuuden muihin mittauskohteisiin 
verrattuna aiheuttaa meren kasvillisuutta heikompi nieluvaikutus. Talvella 
kasvillisuuden nieluvaikutus vähenee. Kesällä auringon valoa  on  riittävästi 
ylläpitämään otsonin muodostusreaktioita. Keväällä  ja  syksyllä otsoriia syntyy 

 vain  aurinkoisissa, pilvettömissä olosuhteissa. Kevään  ja  kesän vuoro-
kausijakaumissa pitoisuudet nousevat voimakkaasti päivällä sekoittumisen 
voimistuessa.  Talven  lähestyessä otsonimuodostus lakkaa pohjoisilla leveys-
asteilla, koska  UV-säteilyä ei ole riittävästi saatavilla. 
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Paimiossa  ja  Piikkiössä sekä samaan aikaan Ähtärin  ja  Utön tausta-asemilla 

mita ttujen otsonipitoisuuksien vuorokausivaihtelu tuntiarvojen perusteella 
(tiedonanto: Laurila,  T.,  Ilmatieteen laitos). 

Kuva  30:  
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Paimiossa  ja  Piikkiässä mitattujen typpldioksidipitoisuuksien keskiarvoja  on 
 taulukossa  33  verrattu  vastaavina ajanjaksoina Utän  ja  Ähtärin  tausta-asemilla 

 mitattuihin pitoisuuksiin. Paimion  ja  Piikkiän Ounamäen typpidioksidipitoisuudet 
 olivat keskimäärin kaksin-nelinkertaisia verrattuna Utön  ja  Ähtärin pitoisuuksiin. 

Ähtärin  tausta-asemalla etenkin  maksimipitoisuuksiin  vaikuttaa läheinen  tie  ja 
 Utössä  varuskunnan  generaattori.  Palomäen  typpidioksidin tuntimaksimi

-pitoisuudet  (68  ig/m3 )  olivat  30  -  50  %  suurempia kuin tausta-asemien  maksi-
mipitoisuudet. Piikkiön Ounamäessä  marraskuussa  -90  mitattu maksimi- 
pitoisuus  (70  1g/m 3 )  oli  50  %  suurempi kuin  Ähtärin  ja  73  %  suurempi kuin 

 Utän maksimipitoisuus.  Syksyllä  1990  mitattu maksimi  (47  .tg/m3)  oli hieman 
suurempi kuin  Ähtärissä,  mutta  n. 34  %  pienempi kuin  Utössä. 

Piikkiän Vuortenpään typpidioksidipitoisuudet  olivat keskimäärin  (5  g/m 3 )  

tausta-asemien tasoa, hieman suurempia kuin  Ähtärissä  (3  p.gIm3 )  ja  pie-
nempiä kuin  Utässä  (7  i.g/m3). Vuortenpään maksimipitoisuus  (47  .tg/m3 )  oli 
kuitenkin  n. 20  %  suurempi kuin  Ähtärissä  ja  n. 30  %  suurempi kuin  Utässä.  

Taulukko  33: 	Paimion  ja  Piikkiön tuntikeskiarvoista laskettujen typpidioksidipitoisuuksien  
vertailua  Utän  ja  Ahtärin  tausta-asemilla  mitattuihin pitoisuuksiin. 

Mittausaika 	Paimio/Piikkiä Ähtän  Utö  
NO2 	NO2  NO2  NO2  NO2  NO3  
keskiarvo maksimi keskiarvo maksimi keskiarvo maksimi 
(itg/m 3 ) 	 (.ig/m3 ) (ig/m 3 ) (.tg/m3) (tg/m3) (Jig/rn 3)  

149-2310.1989  Paimio,  Palomäki  
11 	68 	3 	50 	4 	43 

	

21.6-22.8.1990 	Paimio,  Palomäki  
10 	68 	4 	36 	5 	34 

	

1.11-4.12.1989 	Piikkiö, Ounamäki  
15 	70 	4 	32 	4 	19 

	

7.9-21.11.1990 	Piikkiö, Ounamäki  
lo 	47 	4 	43 	6 	63 

	

11.4-12.6.1990 	Piikkiö, Vuortenpää  
5 	47 	3 	36 	7 	33  

Paimiossa  ja  Piikkiössä  rikkidioksidipitoisuuksien keskiarvot  olivat 
 mittausjaksoilla  6  -  9  tg/m3. Vastaavina ajanjaksoina Ähtärissä mitattujen 

rikkidioksidipitoisuuksien keskiarvot  olivat  0,5  -  1,3  g/m3  ja  Utässä  0,9  - 
 1,9  ig/m3. Paimion  ja  Piikkiän pitoisuuksiin  vaikuttavat voimakkaasti 

 lämpölaitosten  lisäksi kauempaa, pääasiassa Turun seudulta,  kulkeutuneet 
 päästöt. Liikenteen  ja  kaukokulkeuman  vaikutus  pitoisuuksiin  lienee vähäinen.  
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Jokloisten taustamittausasemalla  mitattiin Paimion  ja Plikkiön  mittausten 
aikana kaksiastekeräimellä hlukkaspltolsuuksla.  Suuremmat hiukkaset  (da >  
2,5 pm)  ovat pääasiassa peräisin maaperästä, pienemmät palamistapah-
tumista. Syksyllä  -89 Paimiossa mitattujen  pienten hiukkasten pitoisuuksien 
keskiarvo oli  2 %  pienempi kuin tausta-asemalla mitattu, suuria hiukkasia 

 Palm iossa  sen  sijaan oli  2,5  -kertaa enemmän. Kesällä  -90 Paimiossa  pienten 
hiukkasten pitoisuuksien keskiarvo oli  15 %  ja  suurempien hiukkasten 
keskiarvo  84 %  suurempi kuin Jokioisissa. Paimiossa hiukkaspitoisuuksia lisää 
pakokaasujen hiukkaspäästöjen lisäksi autojen maantien pinnasta irrottama 
pöly. 

Ounamäessä  kesällä  -89  pienten hiukkasten pitoisuuksien keskiarvo oli  154 % 
 ja  suurten  255 %  suurempi kuin Jokloisissa. Suuriin hiukkaspitoisuuksiin  on 

 vaikuttanut maatilan toiminta mittausvaunun ympärillä. Sekä pienten että 
suurten hiukkasten pitoisuudet olivat keskimäärin  25 %  suurempia kuin 
Jokiolsissa. Vuortenpäässä keväällä  -90 mitattujen  pienten hiukkasten 
keskiarvo oli  n. 25 %  pienempi  ja  suurten  n. 110 %  suurempi kuin Jokioisten 
tausta-asemalla.  

5.2  Biologisten  tulosten tarkastelu 

 5.2.1  Visuaalinen  vaurioluokitus  

Puiden silminhavaittavaan vaurioitumiseen ei tielinja ole voimakkaasti 
vaikuttanut. Kaikki Paimion tutkimuslinjan puut kuuluivat  lievän vaurioitumisen 

 luokkaan (luokka  2)  paitsi  piste 31,  joka kuului  selvän vaurioitumisen  luokkaan 
(luokka  3).  Syynä tähän kolmosluokan vaurloon voivat olla pistepäästöt 
Naskarlan keskuslaitoksen omasta lämmityskeskuksesta, koska  piste 31  oli 
kauimpana  (930 m)  tiestä  ja  lähimpänä keskuslaitosta. Puut siis näyttivät 
voivan suhteellisen hyvin Paimion tutkimuslinjalla,  vain  lievää vaurioitumista oli 
havaittavissa. Lievä vaurioltuminen  on  erittäin tyypillistä asutuille seuduille,  sillä 

 vaikuttavia tekijöitä  on  useita (lämmitys, liikenne, maatalous, teollisuus)  ja  puut 
todennäkölsimmin vaurloituvat kaikkien tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Mikäli 
jokin tekijän, esim. rikkidioksidin vaikutus  on  voimakas, riittää  se  jo  yksinkin 
esiintyessään aiheuttamaan vaurioltumista. Yleensä luonnossa  on  samanaikai-
sesti useita eri tekijöitä vaikuttamassa, jolloin kaikkien tekijöiden  summa  voi 
olla suurempi kuin tekijät erikseen. 

Kuitenkin myös Piikkiössä puut olivat lievästi vaurloituneita (luokka  2),  paitsi 
pisteessä  13,  jossa ne olivat selvästi vaurioituneita.  Piste 13  sijaitsi lähimpänä 
valtatie  1  :stä ja  se  oli peltoaukean reunassa, joten siihen ovat voineet myös 
vaikuttaa Turun seudun päästät  ja  kauempaakin tuleva kaukokulkeuma. 
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Vertailtaessa  vauriotuneisuustulosta samanaikaisiin mittaustuloksiln  havaitaan, 
että varsinkin otsonin korkeat pitoisuudet voivat olla vaurioiden aiheuttajina. 

 Otsoni,  jota  muodostuu  typen  oksideista sopivissa  olosuhteissa, (varsinkin 
 etäämmällätiestä),  voi  pieninäkin pitoisuuksina  olla riittävä tekijä jopa yksinään 

aiheuttamaan vaurioita  havupuille.  Kuitenkin samanaikaisesti ilmassa ovat 
olleet vaikuttamassa myös muut  epäpuhtaudet,  vaikkakin pieninä  pitoisuuksina, 

 jolloin puiden  vaurioitumisen  todennäköisyys  on  kasvanut. Todennäköinen 
 vaurioitumismekanismi  on  ns. talvehtlmlsvaurlo.  Tällöin puu saa maaperän 

kautta riittävästi typpeä  ja  jatkaa  kasvuaan  liian myöhään syksyyn eikä 
 valmistaudu talvehtimaari. Aminohapot  ovat  liukoisessa  muodossa eivätkä 

kestä pakkasta.  Vaurioitumista  edistää ajoittaiset korkeat  otsonipitoisuudet, 
 jotka tuhoavat neulasten  pinnan  vaharakennetta  ja  näin edistävät  neutasten 

kuivumista.  

5.2.2 Neulasanalyysit 

5.2.2.1  Kloori  

Paimion  tutkimus osoittaa, että keväällä  klooripitoisuudet neulasissa  (2.  nvk) 
 ovat korkeimmillaan, vaikka ne eivät  koko  aineistossa  korreloikaan  tilastollisesti 

merkitsevästi etäisyyteen tiestä. Ilmeisesti  lumen  sulavesien  ja  tiepölyn  myötä 
 kasveihin  kulkeutuu  kiorideja  juuri kevätaikaan melko runsaasti. Tätä tukee 

myös  tulos,  joka osoittaa erittäin merkitsevän tilastollisen eron  Paimion 
neulaskloorien  ja  Plikkiön  vastaavien  klooripitoisuuksien  välillä. 

Myös kesäaikaan  Paimion neulaskloridit  olivat tilastollisesti tarkasteltuna 
 Piikkiön  vastaavia pitoisuuksia korkeammat. Samoin kesällä  kerätyissä 

neulasnäytteissä  (2.  nvk) klooripitoisuudet  vähenivät etäisyyden tiehen 
kasvaessa. 

Syksyllä  Paimiossa neulaskioridipitoisuudet  eivät  koko  aineistoa tarkas-
teltaessa korreloineet tilastollisesti etäisyyteen  tielinjasta. 

Etäisyysluokkiin ryhmitellyissä  osa-aineistossa syksyllä (etäisyys tiestä: 
 <200 m,  <30Cm  ja  <  400 m)  klooripitoisuudet  olivat  alle  200 m  etäisyydellä 

suuremmat kuin yli  200 m  etäisyydellä.  300  metrin etäisyydellä neulasten 
 klooripitoisuudet  olivat tilastollisesti merkitsevästi korkeammat kuin kauempana 

tiestä.  Klooripitoisuudet  olivat lähellä tietä suuremmat kuin kauempana tiestä 
vielä  400  metrin  testauksessa. 
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Talvella  kerätyissä  näytteissä eivät  Paimion tienvarsinäytteiden  kloori- 
pitoisuuden tasot eronneet tilastollisesti vastaavista  Piikkiön  näytteiden 

 pitoisuuksista. 

Tielaitoksen  (1991)  mukaan suola kulkeutuu puiden  ja  pensaiden lehvästään 
alheuttaen  natriumin ja  kloridien  pitoisuuksien nousua  ja  lehtien  ja  neulasten 

 ruskistumistaja  kuolemista. Myös kasvu alenee suola-altistuksen  seurauksena 
 ja  vaurioiden määrä  ja  suolapitoisuudet  kasveissa alenevat tieltä kauemmas 

siirryttäessä. 

Tässä tutkimuksessa ei havaittu  Paimiossa  erityistä neulasten  ruskistumista 
 ja  kuolemista tien  lähialueilla,  mutta kasvun aleneminen  on  mandollista. 

Toisaalta neulasten  lievät  vauriot  ja  vanhimman  neulasvuosikerran  ennenai-
kainen  variseminen  voivat osin  selittyä suolauksen  ja  klooripitoisuuksien 

 seurauksina. Tosin alueen muut  epäpuhtaudet  ja  niiden vaikutukset peittävät 
 tienvarsivaikutuksen,  sillä  näkyvien  vaurioiden osalta  klooripitoisuudet 

neulasissa  eivät niitä korostaneet.  

5.2.2.2  Rikki  

Kaasumaisista päästäistä  rikkidioksidi  on  kasveille myrkyllinen, mutta liikenteen 
 (dieselajoneuvot)  aiheuttamat pitoisuudet jäävät niin pieniksi, ettei suoria 

vaurioita esiinny. Ainoastaan,  jos  tien läheisyydessä  on  muita  rikkidi-
oksidilähteitä  tai  kauko-kulkeutuminen  on  voimakasta, toimii rikkidioksidi 
yhdessä  typen  oksidien  kanssa kasvillisuutta  vaurioittavana  tekijänä. Rikki-
dioksidin  ja typen  oksidien  yhteisvaikutus  on  moninkertainen verrattuna niiden 
vaikutukseen jomman  kum -man  esiintyessä erikseen. 

Keväällä neulasten  rikkipitoisuus  osoittautui olevan  Paimiossa  korkeimmillaan 
 ja  se  korreloi tilastollisesti suuntaa  antavasti  neulasten  typpipitoisuuden  kanssa 

 (2.  nvk).  Myös kesällä  rikkipitoisuuksien  ja  typpipitoisuuksien  välillä oli 
tilastollisesti merkitsevä korrelaatio  (1.  nvk).  Kesän  näytekierroksen  neulasten 

 rikkipitoisuudet  (2.  nvk)  vähenivät tiestä  etäännyttäessä  ja  samanaikaisesti 
neulasten kloori-  ja  rikkipitoisuuksien  välillä oli tilastollisesti merkitsevä 
korrelaatio. 

Syksyllä  Paimiossa  neulasten  rikkipitoisuLlksien  (2.  nvk)  ja  tie-etäisyyden välillä 
ei  koko  aineiston osalta ollut tilastollista riippuvuutta, mutta rikki-  ja 

 typpipitoisuudet  korreloivat erittäin merkitsevästi.  Lyijypitoisuuksien  ja  rikin 
välillä oli negatiivinen suuntaa antava korrelaatio.  Rikkipitoisuustasot  eivät 
eronneet  Paimion  ja  Piikkiän neulasnäytteiden  osalta.  
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Talvella neulasten  rikkipitoisuuksilla  ei ollut merkitsevää eroa  Paimion  ja 
 Piikkiän  näytteiden välillä  ja  Paimiossa rikkipitoisuus  väheni etäisyyden tiehen 

kasvaessa. Kloori-  ja  rikkipitoisuudet  korreloivat tilastollisesti suuntaa  antavasti 
Paimiossa. 

Rikkipitoisu udet  olivat kaikilla  tutkimusalueilla  ja  tutkimusaikoina  melko 
tasaisesti  jakautu neita,  joten neulasten  rikkipitoisu udet johtu nevat  pääasiassa 
muista kuin  liikenneperäisistä päästöistä.  Kuitenkin ne olivat keskimäärin  sillä 

 tasolla, että yhdessä  typpipitoisuuksien  kanssa ne voivat toimia puissa 
ylimääräisenä  ravinnelähteenä  aiheuttaen kasvaneen  hivenravinnetarpeen. 

 Tämä voi johtaa  ravinne-epätasapainoon (hivenravinteiden  puute), mikä 
puolestaan voi olla osasyynä seudulla havaittuihin  lieviin puustovaurioihin.  

5.2.Z3  Typpi 

Typpi  on  sekä fysiologisesti että ekologisesti keskeisimpiä  alkuaineita. 
Kasvissa  typpeä  on  epäorgaanisen  typen  lisäksi useissa orgaanisissa  yhdis-
teissä,  esimerkiksi  aminohapoissa, kasvihormoneissa  ja  klorofylleissä. 

 Toisaalta liiallisen  typen  saannin vaikutuksesta voi kasvin  talveentuminen 
myähästyä,  jolloin syntyy  pakkasvaurloita.  On  myöskin esitetty, että neulaset 

 "hikoilisivat"  liian  typen  neulasen pintaan, jolloin erilaiset sienet  ja  levät  saavat 
otollisen  kasvuympäristän  (Euroopan ilma  -  Euroopan ympäristö  1986).  

Neulasten  typpipitoisuudet Paimiossa  (syksyn  -89  näytekeräys)  ovat tilastolli-
sen käsittelyn mukaan kohonneita aina  400  m:in  asti  ;  tilastollinen merkitse

-vyys  oli  200  ja  300  metriin asti erittäin merkitsevä  ja  400  metriin asti jokseenkin 
merkitsevä. Tämä osoittaa  sen,  että tieliikenteen  NO -päästöiIlä  on  puiden 

 typpipitoisuutta  lisäävä vaikutus. 

Vertailtaessa  Paimion  ja  Piikkiön typpipitoisuuksia  tilastollisesti havaittiin, ettei 
niiden välillä ole eroja. Syynä tähän saattaa olla  Piikkiön tutkimusalueiden 

 sijainti; ne ovat lähellä peltoja, joilta voi päästä typpeä  lannoitteista.  Toisaalta 
 Paimion typpituloksissa  oli suurempi hajonta kuin  Piikkiön  vastaavissa, eli 

Piikkiössä pitoisuus kaikilla  tutkimusalueilla  oli  tasaisempi,  kun taas  Paimiossa 
 oli havaittavissa  tielinjaa  kohti nouseva pitoisuus. Todellinen ero  Paimion  ja 
 Piikkiön typpipitoisuuksien  välillä voikin olla  typen  olomuotojen  välillä. 

 Paimiossa  typpi  on  todennäköi -simmin  nitraattimuodossa  ja  Piikkiässä 
ammoniummuodossa.  Asian  tarkempi selvittäminen vaatisi lisätutkimuksia.  
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Ojitetuilla soilta,  joita edustavat Paimion näytealat  10 - 18 (10 - 320 m  tiestä 
pohjoiseen),  on  normaalisti alhaisempi neulasten typpipitoisuus, mutta 
Paimiossa neulasissa oli korkeahkoja pitoisuuksia. Alueen metsää ei ole 
vuoden  1975  jälkeen typpilannoitettu (suullinen tieto  31.7.1991,  Saarinen 
Anssi, Paimio - Piikkiän metsänhoito -yhdistys). Laboratoriokokeissa  on 

 havaittu, että puissa esiintyy lieviä talvivaurioita (pakkasvaurioita) puissajo kun 
neulasten typpipitoisuus  on 1,3 -1,8 % kuivapainosta  (Aronsson  1979 ref. 
Nilsson  ed.  1986).  Näinollen voidaan olettaa, että puut ovat vaurioituneet juuri 
talvivaurioitumismekanismin kautta. Tämä selittänee myös tielinjan visuaalisen 
vauriokartoituksen,  sillä koko tielinjalla  oli havaittavissa lieviä vaurioita (luokka 

 2). Paim ion  viimeisessä pisteessä  (31) on  havaittavissa selviä vaurioita (luokka 
 3),  mikä johtuu siitä, että viereisen keskuslaitoksen lämpökeskuksen 

rikkipäästät lisäävät vaurion määrää. Koska humuksessa havaittu  C/N-suhde 
oli kasvien kannalta huono viittaavat tulokset siihen, että puut ovat ottaneet 
ilmarakojen kautta kaasumaisia typpiyhdisteitä. 

Keväällä neulasissa oli vähemmän typpeä, koska kasvu oli  jo  alkanut  ja  typpeä 
oli siirretty vanhemmista neulasista nuorempiin. Loppukesästä kerätyissä 

 n äytteissä  analysoitiin muutamasta pisteestä kolme neulasvuosikertaa. Tällöin 
vanhemmissa neulasissa oli vähemmän typpeä kuin nuoremmissa. Saman-
laisia tuloksia  on  raportoinut Helmisaari  (1990),  huomattavasti laajemmalla 
aineistolla. Nuoremmat neulaset ovat fysiologisesti aktiivisempia  ja  tarvitsevat 
aineenvaihduntaansa enemmän typpeä kuin vanhemmat. Erona Helmisaaren 

 (1990)  tutkimuksen typpituloksiin  on,  että Paimion neulasten  N-pitoisuustaso 
 oli huomattavasti korkeampi  (kuva  31). Helmisaaren  näytteet oli nimittäin 

kerätty llomantsista,  jota  voidaan pitää puhtaana tausta-alueena. 

Paimion  elokuussa kerätyissä näytteissä oli vähemmän typpeä kuin syys-
kuussa kerätyissä.  Tulos  on  samansuuntainen kuin Hetmisaaren  (1990)  
tutkimuksessa. Neulasten vuotuinen typpipitoisuuden vaihtelu  on  siis sellainen, 
että kevään - alkukesän aikana (maalis - heinäkuu) vanhemmissa neulasissa 
typpipitoisuus alenee, koska typpeä tarvitaan uusille muodostuville neulasille. 

Kesän kuluessa tapahtuu lievää typpipitoisuuden kohoamista,  ja  maksimi 
saavutetaan syyskuun vaiheilla (ks.  kuva  31).  Loppukesästä ravinteita aletaan 
siirtää putoavista neulasista varastoon nuorempiin neulasiin. Syksystä 
kevääseen typpipitoisuudet alenevat jonkin verran. Myös puiden ikä vaikuttaa 
typpipitoisuuteen  ja sen  vaihteluun. Nuoremmissa puissa  on  enemmän 
neulastyppeä  ja  erot ovat suuremmat kuin vanhemmissa puissa  (kuva  31)  
(Helmisaari  1990). Vuodenaikaisvaihtelu tasaantuu  puun iän lisääntyessä. 

Toisaalta puiden typpipitoisuudessa  on  myös vuotuisia vaihteluja  ja  nämä erot 
korreloivat sääolosuhteiden kanssa. Paimiossa kerättiin näytteitä  vain  kahtena 
vuonna, joten vuotuisesta vaihtelusta ei ote tietoa. 
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Kuva  31: 	Männyn neulasten (vuoden  1981, 1982  ja  1983  neulaset) typpi  
(N)  pitoisuuden (% kuivapainosta) vuodenaikaisvaihtelu  
a) taimikossa (15 v.) b) riukuvaiheen metsikössä (35 v.)  ja  
C)  vanhassa  metsikössä (100 v.)  Ilomantsin Mekrijärvellä 
vuosina  1983-1984  (Helmisaari  1990). 
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5.2.2.4  Lyijy 

Pakokaasujen  suuremmat lyijyä sisältävät hiukkaset laskeutuvat lähellä tietä 
neulasten pinnoille  ja  pienimmät kulkeutuvat kauemmas. Kasvien  ja  maaperän 
lyijypitoisuudet ovat suurimmillaan tien välittömässä läheisyydessä  ja 

 laskeutuvat jokseenkin eksponentiaalisesti etäisyyden kasvaessa (Tielaitos, 
 1991).  Lasku  on  sitä nopeampi, mitä sulkeutuneempi kasvipeite  on.  

Mikkelin ohikulkutien vaikutuksia tutkittaessa havaittiin kuitenkin tien 
läheisyydessä  n. 50  metriin saakka jokseenkin eksponentiaalinen lasku, mutta 
etäämpänä neulaspitoisuuksissa esiintyi korkeitakin pitoisuuksia, jotka johtuvat 

 mm.  eri hiukkaskoon erilaisesta leviämisestä  ja pidättymisestä  kasvillisuuteen 
teiden läheisyydessä. (Jokinen  et al. 1985).  

Syksyllä Paimion tievarsitutkimuksessa eri etäisyysryhmiin jaetussa aineistossa 
havaittiin myös lyijyhiukkasten pidättyvän kasvillisuuteen jopa etäälläkin 
lähteestä.  Tien  etelä-  ja pohjoispuoli  eivät eronneet pitoisuustasoiltaan.  Alle 

 sadan metrin etäisyydeltä kerättyjen neulasn äytteiden lyijypitoisuudet 
korreloivat tilastollisesti merkitsevästi etäisyyden suhteen. Toisaalta myös  alle 

 400 m  (etäisyys tiestä  300 - 400 m  välillä) aineistossa vallitsi näytteiden  ja 
 etäisyyden välillä merkitsevä korrelaatio. Tämä merkinnee sitä, että lyijyn 

leviäminen  ja pidättyminen  kasvillisuuteen ei yksinomaan ote riippuvainen 
metsikön tiheydestä, vaan monesta muustakin tekijästä.  

5.2.2.5  Eri alkuaineiden tarkastelu pitoisuustasojen suhteen 

Suomessa kohonneiden neulasklooripitoisuuksien aluejakaumissa tulevat esiin 
vaikutukset sellutehtaiden lähiympäristössä, mutta myös liikenneväylien 
talviaikaisesta suolauksesta aiheutuvat vaikutukset. 

Yleensä voidaan todeta teollisuuden lähiympäristöjen maksimiarvojen olevan 
huomattavasti korkeampien kuin teiden suolauksesta mandollisesti aiheu-
tuneiden kohonneiden neulasklooripitoisuuksien. 

Paimio-Piikkiö-tutkimusalueella pääosa kohonneesta klooripitoisuudesta  on 
 peräisin liikenteen aiheuttamista roiskeista  ja aerosoleista. 
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Seuraavassa taulukossa  34 on  tarkasteltu neulasten  klooripitoisuuksien 
vaurioluokittaisia keskiarvoja  eräiltä Suomen  paikkakunnhlta  (Jokinen  et al. 
1990).  

Taulukko  34: 	Neulasten klooripitoisuuksien vaurioluokittaisia keskiarvoja (% kuivapainosta) 
eräillä Suomen paikkakunnilla 

Klooripitoisuuksien kask,arv 	(% kuivapainosta)  
Paikkakunta  vaurioluokittain  1,i  -  5) 

1 	2 4 	4-5  kaikki 

Kemijärvi  0.082 	0.091 	0.099 ).143 	 - 0.092  
Lappeenranta  0.100 	0.103 	0.102 0.109 	0.123 0.104  
Rauma  0.096 	0.099 	0.102 0.133 	0.241 0.103  
Joutseno  0.100 	0.111 	0.114 3.136 	 - 0.115  
Riihimäki  0.116 	0.133 	0.146 0.140 	 - 0.133  

Paimiossa maksimipitoisuudet neulaskiooripitoisuuksissa  havaittiin keväällä  ja 
 talvella sekä myös kesällä aivan tien läheisyydessä. Korkein pitoisuus esiintyi 

 kevätnäytteessä.  Etäisyyden mukaan  luokitellussa  aineistossa jonkin verran 
kohonneita  neulasklooripitoisuuksia  havaittiin myös kauempana  tielinjasta. 

 Tosin  kloorilla  vaurioiden aiheuttajana todennäköisesti  on  merkitystä  vain 
 teiden  lähialueilla  ja  mandollisesti kauempana  vain  epäpuhtauksien 
 yhteisvai kutuksen  kautta. Tässä tutkimuksessa visuaaliset  vauriovaikutukset 

 eivät  korostuneet klooripitoisuuksien neulasissa  kasvaessa  tai  ne  peittyivät 
 muiden epäpuhtauksien  yhteisvaikutusten  alle  ("case study";  kloorin  merkitys 

vaatii laajempaa  ja  pitempiaikaista  tutkimusta). 

Taajama-alueiden mäntyjen  vauriotutkimuksissa  on  seurattu neulasten 
 rikkipitoisuuksia,  sillä  rikkiylidisteiden  on  havaittu olevan  oleellisimpia 

 vaikutuksia aiheuttavia tekijöitä taajamien  puustovaurioissa.  Tässä tut-
kimuksessa  rikkimääritykset  otettiin mukaan, koska alueen yleinen 

 rikkilaskeuma  voi korostaa yhdessä  typen  oksidien  kanssa puiden 
 vaurioitumista.  

Neulasten  rikkipitoisuuksien määritys  antaa kuvan alueellisesti  ja  ajallisesti 
 vaihtelevasta rikkikuormituksesta.  Eri paikkakunnilta kerättyjen neulasten 
 rikkipitoisuuksia  on  tarkasteltu  vaurioluokittain  taulukossa  35.  Taulukon 

 lukuarvot  kuvaavat  rikkikertymän  eri  ajankohtia  ja  aikavälejä.  Lisäksi eri 
paikkakunnilla vallitsevat erilaiset  ympäristäolosuhteet  ja  epäpuhtauksien 

 yhteisvaikutukset. 
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Taulukko  35: 	Männynneulasten  keskimääräinen rikkipitoisuus (mg/kg) vaurioluokittain eri 
tutkimuksissa. (Lähteet: Jokinen,  J., Säynätkari T. &  Laine,  E., 1990. 

 Riihimäen ilman epäpuhtauksien vaikutukset vuonna  1989.  Ilmatieteen 
laitoksen raporttd  Helsinki, 18 $ + 12 liitesivua.  

Paikkakunta Vaurioluokka 

1 	2 3 4 
Keräysajankohta  ja 

 5 	neulasvuosi  

Valkeakoski  1200 1300 1550 1600 - 	 Vf77(l979neulaset)  
Lahti 1290 1390 1490 1590 - 	V/78 (1977  
Espoo  (1) 1490 1500 1600 1750 - 	V178 (1978  
Kauniainen -  1420 1490 1690 - 	 Xl/81  (1981  
Espoo  (2) 1510 1530 1660 1740 - 	V/83 (1982  
Rovaniemi  (1) 1040 1260 1370 1340 - 	V/83 (1982  
Imatra  (1) 1380 1440 1490 1560 - 	V/84 (1983  
Uusikaupunki  (1) 1200 1280 1390 1500 - 	V/84 (1983 
Turku 1420 1470 1510 1720 - 	X!84 (1984  
Kotka  1330 1320 1470 1540 - 	V/85 (1984  
Kouvola- 
Kuusankoski  1200 1250 1300 1350 - 	VISS  (1984  
Mänttä  1160 1240 1290 1440 - 	V185 (1984  
Heinola  1190 1190 1220 1440 - 	V185 (1984  
Kokkola  1220 1360 1470 1790 2360 	V/85 (1984  
Joutseno  1270 1330 1340 1420 - 	V/86 (1985  
Joensuu  1160 1220 1310 1360 - 	V/86 (1985  
Kem ijä rvi*  1160 1180 1240 1340 - 	V/87 (1986  
Uusikaupunki  (2) 1030 1080 1130 1290 - 	V188 (1987 
Rovaniemi(2)*  1100 1190 1260 1270 - 	 IX/89(1988-- 
Imatra  (2) 1290 1300 1310 1440 - 	1V189(1988-'- 
Riihimäki  1180 1200 1220 1230 - 	V189(1988-"- 

minimi  1030 1080 1130 1230 -  

maksimi  1510 1530 1660 1790 2360 

)  Rovaniemellä  ja  Kemijärvellä käytettiin vaurioluokitusta  1 - 6  

Tausta-alueilla Etelä-Suomessa  rikkipitoisuus  vaihtelee  0,08 - 1,10 % S 
kuivapainosta (800 - 1000 mg/kg). Paimion-Piikkiän  alueella  0,10 % 
rikkipitoisuudet neulasissa  voidaan katsoa  jo  taustasta  kohonneiksi.  

Ylipäänsä neulasten  rikkipitoisuudet  sekä  Paimiossa  että Piikkiössä olivat 
suhteellisen tasaisia  ja  alhaisia. Keväällä tosin  rikkipitoisuudet  eräissä 

 näytepisteissä  ylittivät rajan  0.120 % S kuivapainoa  kohden, jonka usein  on 
 havaittu olevan  taajamatutkimuksissa näkyvien  vaurioiden esiintymisen 
 kynnysarvon.  Tällöin, varsinkin  jos typpipitoisuudet neulasissa  ovat myös 

korkeita  vaurioituminen  on  mandollista joko suoraan  myrkkyvaikutuksena  tai 
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ravinne-epätasapainon aiheuttajina (molempia aineita kasvi pystyy käyttämään 
myös  ravinteena,  joten seurauksena voi olla  hivenravinteiden  puute). Tällöin 
myös varhain alkanut kasvu voi aiheuttaa  sen,  että puut ovat herkkiä kevät

-hallalle-  tai  alavalle (paleltumisvauriot).  Tien  vaikutus puihin rikin osalta 
 Paimiossa  todennäköisesti näkyy  vain  silloin, kun liikenteestä aiheutuu 

ympäristöön kohonneita  typenoksidien  pitoisuuksia. 

Suomessa taajamien tausta-alueilla  on  havaittu  lyijypitoisuuksia  1.0-2.0  mg/kg 
kuivapainoa  kohden (Jokinen  & aL,  1990).  Tienvarsitutkimuksessa  (Jokinen  & 

 al., 1985)  neulasten  lyijypitoisuudet Porintien  varressa laskivat  n. 200  metrin 
etäisyydellä  1.0  -  2.0  mg/kg kuivapaino  tasolle  (vaihteluväli  0.9  -  7.0  mgPb/kg). 

 Kohonneita pitoisuuksia  tienvarsimaksimin  (7.0  mg/kg)  lisäksi havaittiin  50, 75 
 ja  150  metrin etäisyydellä  väylästä.  Nämä kohonneet pitoisuudet olivat tosin 

 maksimiarvoa  huomattavasti  alhaisempia,  mutta  kuvannevat hiukkasfraktioiden 
 erilaista leviämistä teiden ympäristöön.  

Paimion tienvarsitutkimuksessa  syksyn  keräysjaksolla lyijypitoisuuksien 
vaihteluväli  oli  1 .27  -  5.77  mgPb/kg. Leviämiskuvassa  havaittiin myös samoja 
piirteitä kuin edellä  on  esitetty, ts. eri  hiukkasfraktiot pidättyvät  eri  etäisyyksille 

 tiestä.  

Piikkiän neulastutkimuksessa  havaittu  maksimiarvo  7.17  mgPb/kg  vaikuttaa 
 analyysivirheeltä  tai  käsittelyn yhteydessä  tapahtuneelta kontaminaatiolta.  Joka 

tapauksessa, vaikka edellä mainittu  tulos  otettaisiin huomioon, neulasten 
 lyijypitoisuuksien  keskiarvo oli Piikkiössä alhaisempi kuin  Paimiossa.  Piikkiössä 

 lyijypitoisuudet  muutoinkin näyttävät alhaisilta  ja  vaihtelu ei  maksimiarvoa 
 lukuunottamatta ole suurta.  

5.2.2.6  Kuusen neulasten  rikkianalyysit  

Kuusen neulasten  rikkipitoisuus  Etelä-Suomen tausta-alueilla  on n. 0.070  - 
 0.130  % kuivapainosta (Kärenlampi,  L.  &  Huttunen,  S., 1977).  Neulasten 
 rikkipitoisuus  oli Piikkiössä keskimäärin Etelä-Suomen  taustapitoisuuksien 
 tasolla.  Vain  maksimipitoisuudet  ylittivät hieman  ko.  tason. 

Kuusen ylä-  ja  alaoksien  välillä ei havaittu juuri lainkaan eroa neulasten 
 rikkipitoisuuksissa.  Tämä merkinnee sitä, että rikki  keräysajankohtana  on 
 tarkastellun  viimeisimmän vuosikerran osalta tasaisesti kulkeutunut  ja 

 jakaantunut puun  neulasistossa.  Muutoksia  ja  vaikutuksia tulee tarkastella 
moottoritien valmistumisen jälkeen, jolloin  osa  kuusista joutuu muunmuassa 

 ns. reunavaikutuksille  alttiiksi.  
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5.2.2.7  Kuusen neulasten typpianalyysit 

Piikkiön  viidessä puussa alaoksissa oli enemmän typpeä kuin yläoksissa, 
yhdessä puussa oli saman verran molemmissa,  ja  kandessa puussa ylä- 
oksissa oli enemmän. Koska kuusen typpituloksia ei ole analysoitu tilastollisesti 
emme ole varmoja onko tulosten välillä tilastollista eroavuutta. Näyttää siis 
kuitenkin siltä, että tausta-alueillakin kuusen alaoksissa saattaa olla enemmän 
typpeä kuin yläoksissa. Tämä selittänee puiden oksien runkojäkälien 
lisääntymisen. Koska otoskoko oli niin pieni,  (11  puuta), emme voi sanoa 
varmasti, onko tämä  vain  satunnainen tapaus vai onko kyseessä kenties 
laajemmalle levinnyt ilmiö.  

5.2.3 Sammalanalyysit  

Sammalten korkeimmat raskasmetallipitoisuudet esiintyivät aina tien molemmin 
puolin lähimpänä tietä olevilla alueilla (kts.  kuvat  13 - 20).  Poikkeuksena oli 

 vain  sinkki, jonka korkein pitoisuus oli  280 m  tiestä pohjoiseen. Korkein 
pitoisuus oli aina alueella  10; 10  metriä tiestä pohjoiseen. Pitoisuus pysyi 
korkeana  n. 100  metrin etäisyydelle asti. Korkeimpien pitoisuuksien 
keskittyminen tien pohjoispuolelle johtuu ilmeisesti vallitsevasta tuulensunnasta 
(etelä-lounas). Tämä  on  havaittavissa myös tutkimuksen muussa aineistossa. 
Vertailu pitoisuuksiin Piikkiössä osoittaa, että liikenteen lähiympäristössä 
pitoisu udet ovat korkeammat. Kesällä raskasmetallipitoisu udet olivat 
korkeammat kuin syksyllä. Syynä tähän saattaa olla sateiden huuhtova 
vaikutus. Sammalpitoisuusanalyysit kertovat epäpuhtauksien laskeumasta 
lähinnä  sammalen pinnalle.  Syyssateiden  myötä raskasmetallit voivat 
huuhtoutua pois sammalten pinnoilta.  

5.2.4 Jäkäläkartoitus 

Jäkäläkartoitusta  käytettiin luonnehtimaan yleisiä ilman epäpuhtauksien 
vaikutuksia kullakin tutkimusalueella. Samalla  sen  voidaan katsoa tuottaneen 
kunkin alueen ilmaympäristön laadun arvioivan luokittelun. 

Levän  ja  sienen symbioosista muodostuneiden kaarnajäkälien herkkyys epä-
puhtauksien vaikutuksille perustuu siihen, että ne ottavat ravinteensa suoraan 
sadevedestä, jolloin niiden sekovarteen kertyy sekä kuiva- että märkälas-
keumassa tulevia epäpuhtauksia. Lisäksi niiltä puuttuu epäpuhtauksilta 
suojaava yhtenäinen pintakerros. Kasvaessaan suojaamattomina puiden  run-
goilla  ja  oksilla ne altistuvat ilman epäpuhtauksille  koko  vuoden. Puun rungoilla 
kasvavilla jäkälillä ei ole myöskään lumipeitettä suojana talvella, jolloin ilman 
epäpuhtauksien pitoisuudet ovat usein suurimmillaan. Eri jäkälälajien herkkyys 
epäpuhtauksille vaihtelee suuresti joidenkin lajien jopa hyötyessä niistä. 
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Kaikki jäkäläkartoituksessa havaitut lajit kuuluvat jäkäläkartoituksen  standar
-dissa  mainittuihin männyn rungolla yleisimmin kasvaviin lajeihin. Mainituista 

lajeista naavoja (Usnea spp) pidetään kuitenkin ilman epäpuhtauksille erityisen 
herkkinä  ja  siksi niiden esiintyminen ei enää ole yhtä yleistä kuin aiemmin. 
Tosin eri naavalajien saasteenkestävyydessä  on  ilmeisesti huomattaviakin 
eroja. Usnea-lajit ovat nykyisin yleisiä Länsi-Suomessa, tätä harvinaisempia 
Etelä-Suomessa  ja  miltei puuttuvat Pohjois-Suomesta (Kuusinen  et al., 1990). 
Hypogymnia physodes-  ja  Parmeliopsis ambigua  -lajit, jotka Paimion linjan 
pienimuotoisessa kartoituksessa esiintyivät useimmissa puissa,  on  todettu 
yleisimmiksi myös  koko  maassa (Kuusinen  et al., 1990). 

Jäkäläkartoituksen  perusteella näyttäisi siltä, että pakokaasupäästät eivät enää 
 250 - 300  metrin etäisyydellä aiheuta sellaisia haittoja, että Hypogymnia 

physodes -lajia herkempien lajien kasvu kokonaan estyisi. Myös Usnea -lajien 
viihtyminen  250 - 300  metrin etäisyydellä tiestä osoittaa, että tutkimusalueen 

 1 8  ilman laatua voidaan pitää oleellisesti parempana kuin tienvarsialueiden  tai 
150  metriä tiestä sijaitsevien alueiden.  250 - 300  metrin etäisyydellä tiestä 
lisääntyivät sekä laji- että yksilömäärät huomattavasti. Toisaalta myös muilla 
tekijöiliä kuin epäpuhtauspitoisuuksilla voi olla vaikutusta laji-  ja  yksilömäärien 

 lisääntymiseen. Muun muassa valaistus-olosuhteiden parantumisen  on  todettu 
vaikuttavan lajien runsauteen (Kuusinen  et al., 1990).  Ei kuitenkaan ole 
todennäköistä, että mäntykankaalla valon määrä olisi epifyyttien kasvua 
rajoittava tekijä,  ja  ainakin tässä ympäristössä lajien esiintymiseen vaikuttanee 
ensisijaisesti ilman laatu. Typpikuormitusta indikoivaa viherlevää ei esinny 
minkään tutkimusalueen puissa erityisen runsaana. Tähän saattaa vaikuttaa 
muiden ilman epäpuhtauksien esiintyminen  typen  yhdisteiden lisäksi.  

5.2.5  Humusanalyysit 

Maaperänäytteiden  pH-arvoja voidaan pitää niiden näennäisestä tarkkuudesta 
huolimatta, mittausmenetelmästä johtuen,  vain  suuntaa antavina: selvää  on 
emäksisyyden  lisääntyminen tielle päin tultaessa. Humuksen  pH on  alhainen, 
mutta ei mitenkään poikkeuksellinen: Tammisen  ja Starrin  (1990)  mukaan 
humuksen  pH vesilietteestä  mitattuna vaihtelee Etelä-Suomessa  3,6  ja  5,5 

 välillä. Humuksen vesilietteestä mitatun johtokyvyn perusteella ei voida havaita 
veteen liukenevien ionien määrän muuttuvan tien läheisyyden vaikutuksesta. 

Paimiossa  C/N  -suhde vaihteli välillä  27 - 58  keskiarvon ollessa  50.  Piikkiössä 
 C/N  -suhde vaihteli välillä  27 - 58  keskiarvon ollessa  41.  Tammisen  ja Starrin 

 (1990)  mukaan  C/N -suhde Etelä-Suomen maaperän humuksessa vaihtelee 
välillä  20 - 90  keskiarvon ollessa  36.  Täten  C/N  -suhde ei ole poikkeuksellinen, 
mutta kylläkin hieman korkeampi kuin keskimäärin Etelä-Suomessa. Typpi/hiili 
-suhde vaikuttaa maaperän hajotusprosesseihin. Mitä suurempi hiilen osuus 
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on,  sitä enemmän typpeä sitoutuu bakteerien  ja  sienten  soluihin  muuttuen 
puille  käyttökelvottomaan  muotoon.  Täten  vaikka  Paimion  linjan  näytealueilla 

 oli  humuksessa  suhteellisen korkeita  typpipitoisuuksia  (0,86  -  1,83  %)  on 
 hiilipitoisuus humuksessa  siksi korkea, että maaperässä puiden käytettävissä 

oleva typpi ei ole todennäköisesti erityisen suuri.  

6  YHTEENVETO  

Paimion  Palomäen sekä  Piikkiön Ounamäen  ja  Vuortenpään tutkimuspisteissä 
tarkasteltlin ilmanlaatua  ennen  Helsinki-Turku  -moottoritien rakentamista 
vuosina  1989  -  1990  tehtyjen ilman epäpuhtauksien  pitoisuusmittausten 

 perusteella.  Tutkimusalueiden  ympäristön tilaa  tarkasteltii  n  biologiseen 
 vaikutustutkimukseen  perustuen.  Ympäristävaikutusten  ja  epäpuhtauksien 

leviämisen arviointiin käytettiin  mäntypuuston vaurioluokitusta, neulas-, 
 sammal-  ja  humusanalyysejä  sekä  jäkäläkartoitusta.  

6.1  Aineisto  ja  menetelmät  

Tutkimuskohteina  olivat valtatie  1:n  eteläpuolella, noin  95  metrin päässä tiestä, 
sijaitseva  Palmlon  Palomäki  ja  kauempana  valtatiestä,  noin  300 m  päässä 
tulevan moottoritien  linjauksesta,  sijaitsevat  PilkkIön Ounamäki  ja  Vuortenpää. 
Ounamäen mittauspiste  on  linjauksen  etelä-  ja  Vuortenpää  pohjoispuolella. 

 Ounamäen mittauspiste  sijaitsee noin  1 300  metrin päässä  ja  Vuortenpää  noin 
 2 000  metrin päässä valtatie  1  :ltä.  Valtatie  1:n  liikenne oli  Tammisillan liittymän 

 kohdalla,  Piikkiän mittauspisteiden  eteläpuolella, vuonna  1989  noin  14 000 
 autoa  ja  vuonna  1990  noin  15 500  autoa vuorokaudessa.  Paimion  Palomäen 

kohdalla  liikennemäärät  olivat noin  80  % Tammisillan laskentapisteen  arvoista. 

Ilman epäpuhtauksista  hiilimonoksidia  (CO)  mitattiin ainoastaan  Paimiossa. 
Rikkidioksidia (SO2), typpimonoksidia  (NO),  typpidioksidia (NO2),  typen 

 oksidien  kokonaismäärää  ja  pienhiukkaspitoisuuksia  (da  <  2,5  jim  ja da>  2,5 
 jim)  mitattiin kaikilla  mittausjaksoilla.  Otsonia mitattiin vuoden  1990  mittausjak-

sojen  aikana sekä  Paimion  että  Piikkiön mittauskohteissa. Pienhiukkaspitoi-
suuksia  (da  <  3,5  jim)  mitattiin vuoden  1989  mittausjaksoilla Paimiossa  ja 

 Piikkiässä. Kokonaisleijumaa  (da  <  10  jim)  mitattiin ainoastaan  Piikkiän 
Ounamäessä  syksyllä  1989.  Osasta  hiukkasnäytteitä  analysoitiin metalleja 

 NILU:ssa  (Norsk  Institut  for  Luftforskning) ja  osasta analysoitiin  nitraattityppi 
 ja  sulfaattirikki  Ilmatieteen laitoksella.  
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Alueiden  måntyvauriot luokiteltiiri perusuen  Jokisen  (1972)  menetelmään. 
 Paimiossa  pääosin  40  -  60  -vuotiaita  naytepuita  (mänty) merkittiin  310  ja 

 Piikkiössä  130.  Merkityistä  puista kerättiin kymmenen puun neulasten 
 kokoomanäytteitä  syksyllä  1989  sekä talvella, keväällä  ja  kesällä  1990.  Syksyn 
 1989  näytteet kerättiin kaikista  merkityistä  puista. Tämän alustavan kartoituk-

sen jälkeen  40 m  pistevälejä harvennettiin. Neulasista  määritettiin  kokonaisrik-
ki-  ja  -typpipitoisuudet  sekä  kloridi-  ja  lyijypitoisuudet. 

Piikkiöstä  kerättiin  kuusenneulasnäytteitä  erikseen puun ylä-  ja  alaoksista. 
Näytteistä  analysoitiin  puukohtaiset  ylä-  ja  alaoksien kokonaistyppi-  ja  -rikki- 
pitoisuudet.  Tutkimusalueilta  kerätyistä  sammalnäytteistä (Pleurozium 
schreberi)  analysoitiin  kadmium,  kromi,  kupari, lyijy,  nikkeli,  rauta, sinkki  ja 

 vanadilni. Paimion tielinjalla  tehtiin pienimuotoinen  runkojäkäläkartoltus. 
Kartoituksessa  laskettiin  jäkälien ns. pistefrekvenssi  sekä  lueteltiin jäkälälajit. 

 Alueilta kerättiin myös  humusnäytteitä,  joista analysoitiin  pH  ja  johtokyky  sekä 
 huh-  ja  typpipitoisuudet.  

6.2  Tulokset  

6.2.1  Mittaustulokset 

Rikkldhoksldlpitoisuuksien keskiarvot  olivat  Paimiossa  6  ja  9  g/m3 , Piikkiön 
Ounamäessä  7  ja  8  j.tglm3  ja  Vuortenpäässä  7  jig/m3 .  Pitoisuudet olivat melko 
tasaisia  kellonajasta  ja  viikonpäivästä  riippumatta.  Hllllmonoksldlpitoisuuksien 
keskiarvot  olivat  Paimion  Palomäessä  0,8  ja  0,9  mg/rn3 .  Pitoisuudet kohosivat 
päivällä  ja  olivat suurimmillaan iltapäivisin  kello  16  -  18,  jolloin myös liikenne- 
määrät valtatie  1  :llä  olivat kohonneet.  Typpidloksldlpitoisuuksien keskiarvot 

 olivat  Paimiossa ilja  10  ig/m3, Piikkiön Ounamäessä  15  ja  10  .tg/m3  ja 
 Vuortenpäässä  5  j.tg/m3. Typpimonoksidipitoisuuksien keskiarvot  olivat 
 Paimiossa  10  ja  7  ig/m3, Piikkiön Ounamäessä  7  ja  2  g/m3  ja  Vuortenpäässä 
 1  j.tg/m3 . 

Tutkimuskohteissa  kerättiin kanden eri  kokoluokan hiukkasla. Paimiossa 
 pienten hiukkasten pitoisuuksien  keskiarvot  olivat  8  ja  10  tg/m3 ,  suurten 

hiukkasten pitoisuudet olivat  13  ja  14  p.gIm3 . Piikkiän Ounamäessä  pienten 
hiukkasten pitoisuuksien  keskiarvot  olivat  17  ja  8  jig/rn3 ,  suurten hiukkasten  11 

 ja  6  jig/rn 3 . Vuortenpäässä  pienten hiukkasten pitoisuudet olivat keskimäärin 
 7  ja  suurten  21  jig/rn3. Paimion  hiukkasten  lyijypitoisuudet  olivat  23  ja  

10  ng/m3, Piikkiön Ounamäen  19  ng/m3. 
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6.2.2  Bioindikaatiotulokset  

Visuaalisen  vaurioluokituksen  perusteella suurin  osa  31 näytealueista  kuului 

luokkaan  2  (lievä vaurio)  ja  kaksi  näytealuetta  luokkaan  3  (selvä vaurio).  

Klooripitoisuudet  männyn  neulasissa  vaihtelivat eri  näytteenottokerroilla 
Paimiossa  toisen  neulasvuosikerran neulasissa  välillä  0,07 - 0,29 % kuivapai

-nosta  ja Piikkiässä  välillä  0,09 - 0,19 %.  Ensimmäisen  neulasvuosikerran 
klooripitoisuudet  olivat  Piikkiässä  välillä  0,13 - 0,19 % kuivapainosta, 

 kolmannen neulasvuosikerran  pitoisuudet puolestaan  Paimiossa  0,14 - 0,17 % 
kuivapainosta  ja Piikkiässä  0,14 - 0,17 %. 

Rikkipitoisuudet  vaihtelivat  Paimiossa  toisen  neulasvuosikerran neulasissa 
 välillä  0,08 - 0,11 % kuivapainosta  ja  Piikkiössä välillä  0,08 - 0,12 %. 

 Ensimmäisen  neulasvuosikerran  neulasten  rikkipitoisuus  sekä  Paimiossa  että 
Piikkiössä vaihteli välillä  0,10 - 0,12 % kuivapainosta.  Kolmannen neulas

-vuosikerran  neulasissa  rikkiä oli  Paimiossa  0,11 - 0,12 %  ja  Piikkiössä  0,10 - 
0,11 kuivapaino%. 

Typplpitoisuudet Paimion  toisen  neulasvuosikerran neulasissa  vaihtelivat 

välillä  1,19 - 1,95  %ja Piikkiässä  välillä  1,28 - 1,68 kuivapaino%,  ensimmäisen 
vuoden  neulasissa Paimion  1,18 - 1,57 %  ja Piikkiön  1,28 - 1,42 %  välillä sekä 

 kolmannen  vuoden  neulasissa Paimiossa  välillä  1,22 - 1,37 %  ja  Piikkiössä 

välillä  1,30 - 1,35 %.  Toisen  neulasvuosikerran  neulasten  lyijypitoisuus  vaihteli 

 Paimiossa  välillä  1,27 - 5,77 mg/kg  ja  Piikkiössä välillä  1,27 - 3,49 mg/kg.  

Kuusen neulasten  rlkklpitoisuus yläoksien  v. 1990 neulasissa  vaihteli välillä 

 0,11 - 0,15 %  ja alaoksien  0,11 - 0,14 kuivapainoprosenttia.  Kuusen neulasten 

 yläoksien typpipitoisuus  vaihteli välillä  0,09 - 0.13 %  ja alaoksien  0,09 - 0,13 
kuivapainoprosenttia. 

Paimion sammainäytteiden  kadmium  pitoisuudet olivat välillä  0,32 - 0,58 
mg/kg  ja  Piikkiössä  0,29 - 0,47 mg/kg.  Lyijyä oli  Paimion  näytteissä  11 ,70 - 
37,70 mg/kg,  kun taas Piikkiössä  8,02 - 17,60 mg/kg. Paimiossa kromia  oli 

 6,07 - 37,70 mg/kg  ja  Piikkiössä  4,10 - 21,10 mg/kg.  Nikkeliä  Paimion 
sammalissa  oli  3,56 22,70 mg/kg, Piikkiässä 2,74 - 8,23 mg/kg.  Kuparia oli 

 Paimiossa  6,74 - 12,50,  Piikkiössä  4,71 - 7,11 mg/kg.  Sinkkiä  Paimiossa  oli 

 33,90 - 62,80  ja Piikkiässä  31,05 - 52,20 mg/kg. Vanadiinia  oli  Paimion 
sammalissa  3,29 - 9,39  ja Piikkiässä  2,36 - 5,48 mg/kg. Rautapitoisuudet 
Paimion sammalissa  olivat  419 - 2308  ja Piikkiässä  289 - 703 mg/kg. 
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Jäkälien pistefrekvenssi  kasvoi selvästi etäisyyden funktiona tiestä. Myös 
lajimarä kasvoi, kun etäisyys tiehen oli yli  250  metriä. Lajeista yleisin oli 
Hypogymnia physodes. 

Maaperän  humuksen  pH  vaihteli Paimiossa välillä  3,7  ja  4,3,  johtokyky  välillä 
 0,12  -  0,22,  hiilipitoisuus  välillä  36,9  - 86,8jatyppipitoisuus  välillä  0,77  -  1,83 

 %  kuiva-aineesta. Piikkiössä hiilipitoisuus vaihteli välillä  27,2  -  63,4  %, 
typpipnoisuus  välillä  0,79  -  1,51  %  kuiva-aineesta.  

6.3  Tulosten tarkastelu  

Pltolsuukslen valhtelu 

Paimiossa  syksyllä  1989  typpidioksidipitoisuudet  olivat korkeimmillaan illalla 
 kello  18  -  20  ja  kesällä  1990  kello  20  -  22.  Ensimmäisellä mittausjaksolla 

typpimonoksidipitoisuudet olivat hieman kohonneet  kello  18  -  22  illalla  ja 
 toisella mittausjaksolla  kello  20  -  23,  sekä tyyninä, stabiileina aamuöinä  kello 

 5  -  7.  Korkeimpien typpimonoksidi-  ja  typpidioksidipitoisuuksien  aikana oli 
tyyntä. 

Piikkiön Ounamäessä typpimonoksidi-  ja  typpidioksidipitoisuudet  olivat 
ensimmäisellä mittausjaksolla suurimmillaan arkipäivinä aamuisin  kello  8 -11 

 ja  iltapäivisin  kello  16  -  19.  Liikennemäärien  huiput olivat  kello  8  ja  17  aikaan. 
Toisella mittausjaksolla typpidioksidipitoisuudet olivat korkeimmillaan arkisin 

 kello  8  -  10  ja  typpimonoksidipitoisuudet  kello  16  -  20,  typpimonoksidi
-pitoisuudet olivat kohonneet  kello  8  -  10  ja kello  14  -  17.  Liikennemäärien 

maksimit  mitattiin valtatie 1:llä  kello  7  ja  16  aikaan. Piikkiön Ounamäessä 
korkeimpien mitattujen  typen  oksidien  pitoisuuksien aikana oli tyyntä  tai  tuuli 
etelänsuunnasta, valtatieltä päin. 

Piikkiön Ounamäessä  oli vuoden  1989  mittausjakson  aikana lyhytaikaisesti 
korkeita epäpuhtauspitoisuuksia. Kohonneisiin pitoisuuksiin  on  ilmeisesti 
vaikuttanut kaukokulkeuman  ja  liikenteen päästöjen lisäksi myös läheisen 
maalatstalon toiminta. 

Piikkiön Vuortenpäässä typpidioksidipitoisuudet  olivat keskimäärin korkeim-
millaan  kello  7  -  8  ja kello  21  -  23  aikaan. Liikennemäärien maksimit mitattiin 

 kello  7  ja  16  aikaan. Typpimonoksidipitoisuuksien keskiarvot olivat hieman 
kohonneet arkiaamuisin. Korkeimpien  typen  oksidien  pitoisuuksien aikana oli 
yleensä tyyntä  tai  etelätuulta. 
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Vuortenpään mittauspiste  sijaitsi kauempana asutuksesta, minkä vuoksi 
lähipäästöjen häiritsevä vaikutus oli siellä pienempi.  Typen oksidien,  etenkin 
liikenteestä peräisin olevan, suhteellisen nopeasti typpidioksidiksi hapettuvan 
typpimonoksidin, pitoisuudet olivat keskimäärin erittäin pieniä  (1 g/m3). 
Typpidioksidipitoisuuksien  keskiarvo oli tausta-asemien tasoa  (5 ig/m3),  mutta 
maksimipitoisuudet olivat moninkertaisia taustapitoisuuksiin verrattuna. 
Vuorokausijakauman perusteella typpidioksidipitoisuudet kohosivatkin seura-
ten valtatien  1:n liikennemäärien  lisääntymistä, vaikka valtatiefle oli matkaa 
noin  2 km. 

Otsonipitoisuudet  olivat kaikilla mittausjaksoilla korkeimmillaan päivän 
valoisana aikana. Kasvillisuuden  ja typpimonoksidin nieluvaikutuksista  johtuen 
stablileina aamuöinä havaittiin erittäin pieniä otsonipitoisuuksia. Tuulen 
käydessä tieltä päin otsonipitoisuudet kohosivat hieman keskimääräistä 
hitaammin, vaikka yleensä otsonipitoisuudet kasvoivat tuulen voimistuessa. 

Hiukkaspitoisuuksien  (da  <  3,5  sim)  keskiarvo oli Paimiossa  11  j.tglm 3 , 

Ounamäessä 10  ja  12 pg/m3  ja Vuortenpäässä  11  gIm 3. Hiukkaspitoisuudet 
 olivat kaikissa tutkimuskohteissa hyvin tasaisia viikonpäivästä  ja kellonajasta 
 riippumatta. 

Pitoisuuksien vertailu  ohjearvoihin  

Mitattuja pitoisuuksia verrattiin valtioneuvoston asettamiin enimmäispitoisuuk-
sien ohjearvoihin. Ohjearvot  on  tehty lähinnä taajamaolosuhteisiin eivätkä 
mitkään mitatu ista pitoisuuksista ylittärleet ohjearvoja. 

Hiilimonoksidipitoisuuksien  korkeimmat tuntikeskiarvot Paimion Palomäessä 
olivat  7 - 9 %  ja  korkeimmat kandeksan  tunnin keskiarvot  17 - 22 %  vastaavis-
ta ohjearvoista. 

Typpidioksidin tuntiohjearvoon  verrannolliset rajapitoisuudet olivat Paimiossa  
14  -  18  %, Piikkiön Ounamäessä 9 - 21 %  ja Vuortenpäässä  7 - 9 %  vastaa-
vasta ohjearvosta. Vuorokausiohjearvoon verrannolliset typpidioksidipitoi-
suudet olivat Paimiossa  11 - 16 %, Ounamäessä  8  -  23 %  ja Vuortenpäässä 

 5 - 6 %.  

Rikkidioksidin  tuntiohjearvoon verrannolliset pitoisuudet olivat Paimiossa  3 - 
5 %, Piikkiön Ounamäessä 3 - 6 %  ja Vuortenpäässä  4  %  vastaavasta 
ohjearvosta. Vuorokausiohjearvoon verrannolliset pitoisuudet olivat Paimiossa 

 5 - 7 %, Ounamäessä 4 -  8  %  ja Vuortenpäässä  5 - 6 %. 
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Otsonipitoisuuksille  ei ole valtioneuvoston asettamia ohjearvoja. Pitoisuuksia 
verrattiin Pohjoismaisen ministerineuvoston (NMR) sekä WHO:n antamiin 
terveydellisiin  ja kasvillisuusvaikutuksiin perustuviin  raja-arvosuosituksiin. 

Paimion  Palomäessä mittausjaksolla  21 .6. - 22.8.1990  havaittu suurin 
pitoisuuksien tuntikeskiarvo  (150 jig/m3)  oli sama kuin NMR:n suosittama  raja- 
arvo. Paimiossa mitattu suurin otsonin kandeksan  tunnin keskiarvopitoisuus 

 (134 jig/rn3 )  ylitti WHO:n terveydellisiin haittavaikutuksiln perustuvan suosituk-
sen.  Koko mittausjakson  ajalle  (kello  10 - 17)  laskettu otsonipitoisuuksien 
keskiarvo  (73 jig/rn3 )  oli  50 %  suurempi kuin NMR:n kasvukauden aikainen 
suositus. 

Piikkiön Vuortenpäässä  11.4. - 12.6.1990  mitattu korkein otsonipitoisuuksien 
tuntikeskiarvo  (159 jig/rn3 )  ylitti NMR:n suosittelernan  raja-arvon, myös WHO:n 
suosittelerna otsonipitoisuuksien kandeksan  tunnin  raja-arvo ylitettiin.  Koko 
mittausjakson otsonipitoisuuksien  (kello  10- 17)  keskiarvo  (97 jig/m3 )  oli lähes 
kaksinkertainen NMR:n kasvukauden aikaiseen suositusarvoon verrattuna. 

Piikkiön Ounamäessä  syksyllä  7.9. - 21.11.1990  mitatut otsonipitoisuudet 
(tuntikeskiarvojen maksimi  80  jig/m 3 )  eivät ylittäneet NMR:n eivätkä WHO:n 
suosituksia. 

Paimion  ja Piikkiön  alueella suurimmat otsonipitoisuudet esiintyivät iltapäivisin 
huhti-elokuussa, jolloin auringon ultraviolettisäteilyn aiheuttama fotolyyttinen 
otsonin muodostus  on  voimakkainta. Otsonin muodostusta lisää  typen oksidien 
katalysoimana  tapahtuva hiilivety-  ja hiilimonoksidipäästöjen hapettuminen. 
Typen oksidien  pitoisuudet olivat suurimmillaan tyynellä säällä,  sen  sijaan 
suurimpien otsonipitoisuuksien aikana oli yleensä heikkoa  tai  kohtalaista tuulta, 
joten voidaan olettaa Turun ympäristössä  ja  kauempana syntyneellä kaukokul-
keutuneella otsonilla olevan huomattava vaikutus alueen kohonneisiin 
pitoisuuksiin. Tuulisella säällä lisääntyy parantuneen sekoittumisen myötä 
myös ylemmistä ilmakerroksista peräisin olevan otsonin vaikutus pitoisuuksiin. 
Alueella havaittujen korkeimpien otsonipitoisuuksien aikana, myös tausta- 
asemilla havaittiin kohonneita pitoisuuksia, mikä viittaa laaja-alaisempiin 
otsoniepisodeihin. Tutkittaessa otsonipitoisuuksia tuulen käydessä valtatie  1:n 

 suunnasta ei havaittu juurikaan eroja muihin tuulitapauksiin verrattaessa. 
Valtatie  1:n  vaikutuksen osuus pitoisuuksissa  on  vaikeasti havaittavissa. 
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Pitoisuuksien vertailu taustaan 

Mitattuja  otsoni-  ja  typpidioksidipitoisuuksia verrattlin  myös samaan aikaan 
Ilmatieteen laitoksen taustamittausasemilla mitattuihin pitoisuuksiin. 

Paimion otsonipitoisuuksien  keskiarvo  (55 ig/m 3)  oli lähes sama kuin samaan 
aikaan Ähtärin tausta-asemalla mitattu pitoisuus  ja  jonkin verran pienempi kuin 
Utössä mitattu pitoisuus. Suurin Paimiossa mitattu otsonipitoisuuksien 
tuntikeskiarvo  (150 tg/m3 )  oli kuitenkin  7 - 19%  suurempi kuin tausta-asemien 
maksimiarvot. 

Piikkiön Ounamäen otsonipitoisuuksien  keskiarvo  (37 ig/m3)  oli hieman 
pienempi kuin tausta-asemien vastaavat pitoisuudet. Maksimipitoisuus 

 (80  .igIm3 )  oli samaa tasoa kuin Ähtärissä  ja  18 %  pienempi kuin Utössä. 
Myös Vuortenpäässä mitattu otsonipitoisuuksien keskiarvo oli tausta-asemien 
tasoa, mutta tuntipitoisuuksien maksimi oli noin  8 %  tausta-arvoja suurempi. 

Typpidioksiclipitoisuudet  olivat Paimion Palomäessäja Piikkiön Ounamäessä 
keskimäärin kaksin-nelinkertaisia verrattuna tausta-asemien pitoisuuksiin. 
Mitatut maksimipitoisuudet olivat kuitenkin  20 - 70 %  tausta-arvoja suurempia. 

Bioindikaatiotulosten  tarkastelu 

Sekä Paimion tutkimuslinjalla että Piikkiössä oli mäntypuustossa havaittavissa 
lievää  vaurioltumista.  Lievä vaurioituminen  on  erittäin tyypillistä seuduille, 
joissa vaikuttavia tekijöitä  on  useita (lämmitys, liikenne, maatalous, teollisuus, 
tässä etenkin Turun seudun päästöt  ja  kaukokulkeuma).  Puut vaurioituvat 
todennäköisimmin kaikkien tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Ilman epäpuhtauksi-
en mittaustulosten perusteella varsinkin otsonin korkeat pitoisuudet voivat olla 
vaurioiden aiheuttajina. Otsoni,  jota  syntyy  typen  oksidien  ja  hillivetyjen  avulla 
sopivissa sääolosuhteissa, voi pieninäkin pitoisuuksina olla riittävä tekijä jopa 
yksinään aiheuttamaan vaurioita havupuille. Kuitenkin samanaikaisesti ilmassa 
ovat olleet vaikuttamassa myös muut epäpuhtaudet, vaikkakin pieninä 
pitoisuuksina, joten puiden vaurioitumisen todennäköisyys  on  kasvanut. 
Todennäköinen vaurioitumismekanismi otsonin lisäksi  on ns. talvehtimisvaurio. 

 Tällöin puu saa kasvua varten riittävästi typpeä. Kasvu jatkuu liian myöhään 
syksyyn, eikä puu valmistaudu talvehtimaan. Aminohapot ovat liukoisessa 
muodossa, eivätkä solut kestä pakkasta. Vaurioltumista edistävät ajoittaiset 
korkeat otsonipitoisuudet, jotka tuhoavat neulasten  pinnan  vaharakennetta  ja 

 näin lisäävät neulasten kuivumista. 
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Paimion  tutkimus osoitti, että keväällä klooripitoisuudet neulasissa  (2. nvk) 
 olivat korkeimmillaan, vaikka ne eivät  koko  aineistossa korreloineetkaan 

tilastollisesti merkitsevästi etäisyyteen tiestä. Ilmeisesti  lumen sulavesien  ja 
tiepölyn  myötä kasveihin kulkeutui klorideja juuri kevätaikaan melko runsaasti. 
Tätä tuki myös  tulos,  joka osoitti erittäin merkitsevän tilastollisen eron Paimion 
neulaskloorien  ja Piikkiön  vastaavien klooripitoisuuksien välillä. 

Myös kesäaikaan Paimion neulaskioridit olivat tilastollisesti tarkasteltuna 
Piikkiön vastaavia pitoisuuksia korkeammat. Samoin kesällä kerätyissä 
neulasnäytteissä  (2. nvk) klooripitoisuudet  vähenivät etäisyyden tiehen 
kasvaessa. 

Rikkipitoisuudet  olivat kaikilla tutkimusalueilla  ja tutkimusaikoina  melko 
tasaisesti jakautuneita, joten neulasten rikkipitoisuudet johtunivat pääasiassa 
muista kuin liikenneperäisistä päästöistä. Kuitenkin ne olivat keskimäärin  sillä 

 tasolla, että yhdessä typpipitoisuuksien kanssa ne voivat toimia puissa 
ylimääräisenä ravinnelähteenä aiheuttaen kasvaneen hivenravinnetarpeen. 
Tämä voi johtaa ravinne-epätasapainoon (hivenravinteiden puute), mikä 
puolestaan voi olla osasyynä seudulla havaittuihin lieviin puustovaurioihin. 

Vertailtaessa Paimion  ja Piikkiön typpipitoisuuksia  tilastollisesti havaittiin, ettei 
niiden välillä ollut eroja. Syynä tähän saattoi olla Piikkiän tutkimusalueiden 
sijainti; ne olivat lähellä peltoja, joilta voi päästä typpeä lannoitteista. Toisaalta 
Paimion typpituloksissa oli suurempi hajonta kuin Piikkiön vastaavissa, eli 
Piikkiössä pitoisuus kaikilla tutkimusalueilla oli tasaisempi, kun taas Paimiossa 
oli havaittavissa tielinjaa kohti nouseva pitoisuus. Todellinen ero Paimion  ja 
Piikkiön typpipitoisuuksien  välillä voikin olla  typen olomuotojen  välillä. 
Paimiossa typpi oli todennäköisimmin nitraattimuodossa  ja  Piikkiössä 
ammoniummuodossa.  Asian  tarkempi selvittäminen vaatisi lisätutkimuksia. 

Syksyllä Paimion tievarsitutkimuksessa eri etäisyysryhmiin jaetussa aineistossa 
havaittiin myös lyijyhiukkasten pidättyvän kasvillisuuteen jopa etäälläkin 
lähteestä.  Tien  etelä-  ja pohjoispuoli  eivät eronneet pitoisuustasoiltaan.  Alle 

 sadan metrin etäisyydeltä kerättyjen neulasnäytteiden lyijypitoisuudet 
korreloivat tilastollisesti merkitsevästi etäisyyden suhteen. Toisaalta myös  alle 

 400 m  (etäisyys tiestä  300 - 400 m  välillä) aineistossa vallitsi näytteiden  ja 
 etäisyyden välillä merkitsevä korrelaatio. Tämä merkinnee sitä, että lyijyn 

leviäminen  ja pidättyminen  kasvillisuuteen ei yksinomaan ole riippuvainen 
metsikön tiheydestä, vaan monesta muustakin tekijästä. 

Sammalten korkeimmat raskasmetallipitoisuudet esiintyivät aina tien molemmin 
puolin lähimpänä tietä olevilla alueilla. 
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Vertailu pitoisuuksiin Piikkiössä osoitti, että liikenteen lähiympäristässä 
pitoisuudet olivat korkeammat. Kesällä raskasmetallipitoisuudet olivat korkeam-
mat kuin syksyllä. Syynä tähän saattoi olla sateiden huuhtova vaikutus. 
Sammalpitoisuusanalyysit kertoivat epäpuhtauksien laskeumasta lähinnä 

 sammalen pinnalle. Syyssateiden  myötä raskasmetallit voivat huuhtoutua pois 
sammalten pinnoilta. 

Jäkäläkartoltuksen  perusteella liikenteen päästöt eivät enää  250 - 300  metrin 
etäisyydellä aiheuta sellaisia haittoja, että Hypocjymnia physodes -lajia 
herkempien lajien kasvu kokonaan estyisi. Myös Usnea -lajien viihtyminen  250 
- 300  metrin etäisyydellä tiestä osoittaa, että tutkimusalueen  18  ilman laatua 
voidaan pitää oleellisesti parempana kuin tienvarsialueiden  tai 150  metriä tiestä 
sijaitsevien alueiden.  250 - 300  metrin etäisyydellä tiestä lisääntyivät sekä laji- 
että yksilömäärät huomattavasti. 

Humuksen  pH-arvojen perusteella emäksisyys lisääntyi tielle päin tultaessa. 
Humuksen  C/N  -suhde oli hieman korkeampi kuin keskimäärin Etelä-Suomes-
sa. Vaikka Paimion linjan näytealueilla oli humuksessa suhteellisen korkeita 
typpipitoisuuksia  (0,86 - 1,83 %),  oli hiilipitoisuus humuksessa siksi korkea, 
että maaperässä puiden käytettävissä oleva typpi ei ole todennäköisesti 
erityisen suuri.  

7  JOHTOPÄÄTÖKSET  JA  SUOSITUKSET  

Seu rantatutkimu ksen  tavoitteena  on  selvittää raken nettavan  Helsinki-Turku
-moottoritien vaikutuksia ympäristöön. Tässä vaiheessa  on  tutkittu ympäristön 

tilaa ennen moottoritien rakentamista. Ilmanlaatua tarkasteltiin tutkimuskoh-
teissa vuosina  1989 - 1990  tehtyjen pitoisuusmittausten perusteella. Ympäris-
tön tilaa arvioitiin  biologisen vaikutustutkimuksen  pohjalta. Tutkimuksen 
tuloksia voidaan käyttää suunniteltaessa jatkotutkimuksia  ja vertailuaineistona 

 moottoritien rakentamisen jälkeiselle seurannalle. 

Tarkempia johtopäätöksiä valtatie  1:n  havaittuihin pitoisuustasoihin vaikeuttaa 
samanaikaisten mittausten puute Palomäessä  ja Vuortenpäässä. Kertaluontei-
silla  suhteellisen lyhytaikaisilla pitoisuusmittauksilla saatiin alustavaa tietoa eri 
epäpuhtauksien käyttäytymisestä valtatie  1:n  läheisyydessä Paimiossa  ja 

 rakennettavan moottoritien lähivaikutusalueella Piikkiössä. Näitä tietoja 
täydentävät vielä avoimien väylien leviämismallien kehittämiseksi tehdyt 
mittaukset valtatie  1:n  varrella Piikkiössä. Mittauspisteiden sijainti Turun 
ympäristön päästöjen lähitausta-alueella hankaloittaa yksittäisen lähteen vaiku-
tusten havainnointia. Tekemällä mittauksia kauempana taajamien  ja teollisuu- 
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den  päästölähteistä  saataisiin paremmin  eliminoitua  muiden lähteiden vaikutus 
 pitoisuuksiin.  Koska  meteorologinen  tilanne vaikuttaa voimakkaasti  pitoisuuk

-sun  ja  epäpuhtauksien leviämiseen, mittauksia tulisi tehdä  pitkäaikaisesti,  jotta 
saataisiin selville eri olosuhteiden vaikutus  pitoisuuksiin.  

Tulevan moottoritien ympäristöön  leviävien  epäpuhtauksien tutkiminen 
edellyttää  ilmakemiallisten leviämismallien  käytön lisäksi myös monipuolisia 
mittauksia. Tärkeitä tutkimuskohteita ovat  pitoisuu ksien etäisyysg radientit, 

 epäpuhtauksien  muutunta  sekä  taustapitoisuudet  ja  moottoritien aiheuttamat 
pitoisuudet.  

Liikennepäästöjen  vaikutusta laajemmin alueen  otsonipitoisuuksiin  on  vaikea 
arvioida pelkästään yksittäisen  mittauspisteen  avulla.  Hiilivetyjen  ja typen 

 oksidien mallilaskelmien  avulla voisi täydentää tietoja  esim. liikennepäästöjen 
 vaikutuksista ympäristön  otsonipitoisuuksiin  erilaisissa  sääoloissa.  

Ilman  epäpu htaudet  saattavat aiheuttaa  kasvillisuusvaikutu ksia  sekä  pitkäai-
kaispitoisuuksina  että  lyhytaikaisina  korkeina  pitoisuuksina.  Luonnossa 
vallitsevassa monimutkaisessa syy-seuraus -suhteiden  verkostossa  on  vaikea 
osoittaa yksittäistä tekijää, jonka vaikutuksesta  kasvillisuusvauriot  syntyvät. 
Tämän yksittäisen tutkimuksen perusteella  tieympäristön  aiheuttama  stressin 

 voidaan arvioida:  

jäkäläkartoituksen  perusteella ulottuvan  250  -  300  metrin etäisyy-
teen asti (ilman laatu)  
neulasanalyysien  perusteella  typen  osalta ulottuvan  300  metriin 
asti (kohonneet  typpipitoisuudet neulasissa) 
neulasanalyysien  perusteella lyijyn osalta ulottuvan  100  metriin 
asti (kohonneet  lyijypitoisuudet neulasissa) 

Vauriokartoituksen  perusteella vaikutuksia oli molemmissa  tutkimuskohteissa, 
 joskin vauriot olivat lieviä. 

Tässä  "case study"-tyyppisessä tutkimuksessa keskityttiin  vain  yhdenlaiseen 
alueeseen  (VT-männikkä).  Tutkimusta tulisi laajentaa myös muunlaisiin 
ympäristöihin  esim. kuusikkoja, viljelysmaita  jne. Olisi oleellista tutkia 
vaikutuksia myös sellaisessa ympäristössä, jossa taajaman  lähiympäristöt 

 vaikuttavat, kuten  ohitusteillä.  Tällöin kyseessä ovat  yhteisvaikutukset,  jotka 
todennäköisimmin lisäävät vaurioiden voimakkuutta. Tulevaisuudessa tutkimuk-
seen tulee sisällyttää sekä  hiilivetyjen  mittaukset että niiden  kasvillisuusvaiku

-tusten  arviointi.  
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Moottoritien aiheuttamien pitoisuuksien osuuden selvittäminen voisi tapahtua 
käyttämällä liikenteen päästöjen aiheuttamien pitoisuuksien selvittämiseen 
ilmakemiallisiaja meteorologisialeviämismalleja. Näin päästäisiin lähestymään 
arvioita liikenteen osuudesta vaurioiden esiintymiseen, voimakkuuteen  ja 
syntymekanismeihin  sekä erottamaan muiden tekijöiden vaikutukset liikenne- 
epäpuhtauksien vaurioittavista tekijöistä. Samalla pitäisi ottaa huomioon 
kasvillisuuden fysiologiaan  ja  rakennemuutoksiin vaikuttavat ympäristön muut 
vaihtelevat tekijät. 
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Kuva  2: Mittauspisteen  ympäristö  Piikkiön Ounamäessä. 
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Pakokaasujen  vaikutus ympäristöön 
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Kuva  3:  Mittauspis  teen  ympäristö  Piikkiön  Vuorten päässä.  
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