


TURUN SEUDUN 
ilmanlaadun bioindikaattoritutkimus

vuosina 2005–2006
Bioindikaattorit ovat eliöitä, jotka ilmaisevat ilmansaasteiden 

vaikutuksia rakenteessaan, toiminnassaan, levinneisyydessään 
tai kemiallisessa koostumuksessaan. Ilman epäpuhtaudet 

vaikuttavat puiden rungoilla kasvaviin jäkäliin aiheuttaen niihin 
silmin havaittavia muutoksia sekä muuttaen myös rungoilla 
kasvavaa jäkälälajistoa. Ilman epäpuhtauksien kuormitus 

vaikuttaa myös havupuiden elinvoimaisuuteen, neulasten alku-
ainepitoisuuksiin ja sammalten raskasmetallipitoisuuksiin. 

Turun seudulla ilman laatua on seurattu bioindikaattorien avul-
la vuodesta 1990 lähtien viiden vuoden välein. Tuloksia vertail-
tiin eri alueiden ja tutkimusvuosien välillä, jolloin saadaan tietoa 
ilman epäpuhtauksien kuormituksen voimakkuudesta eri alueilla 
ja ilmansaasteiden vaikutuksen muuttumisesta vuosien myötä. 
Tutkimuksen tilaajia olivat alueen 18 kuntaa sekä seuraavat alu-
eella toimivat teollisuuslaitokset ja -yritykset: Fortum Power and 
Heat Oy, Neste Oil Oyj, Turku Energia Oy, Akseli Kiinteistöpalvelut 
Oy, Wärtsilä NSD Finland Oy, Paroc Oy Ab, Nordkalk Oyj Abp ja 
Finnsementti Oy. Tutkimuksen teki Jyväskylän yliopiston ympä-
ristöntutkimuskeskus.



TUTKIMUSALUE

TURUN SEUDULLA merkittävimmät il-
man epäpuhtauksia tuottavat toimin-
not ovat teollisuus, energiantuotanto 
ja liikenne. Niistä pääsee ilmaan mm. 
rikkidioksidia, typen oksideja ja hiuk-
kasia. Rikkidioksidista ja hiukkasista 
valtaosa on peräisin teollisuudesta 
ja energiantuotannosta, typen oksi-
deista taas liikenne tuottaa suurim-
man osan. Suurimmat yksittäiset 
päästökeskittymät Turun seudulla si-
jaitsevat Naantalissa ja Turussa.

Tutkimusalueen kuntien rikkidioksidin, 
typen oksidien ja hiukkasten päästöt 

vuonna 2003.



HAVAINTOALAT

TUTKIMUKSESSA OLI MUKANA 145 mäntyhavainto-
alaa, 62 kuusihavaintoalaa ja 60 sammalnäyte-
alaa. Mahdollisuuksien mukaan käytettiin samoja 
havaintoaloja, joita oli tutkittu edellisissäkin seu-
rannoissa. 

TUTKIMUSALUE oli jaettu kolmeen osaan ilman epä-
puhtauksista aiheutuvan kuormituksen mukaan: 
kuormitettuun alueeseen, tausta-alueeseen ja Pa-
raisten alueeseen. Kuormitetulla alueella sijaitsevat 
suurimmat pistekuormituslähteet, ja sinne sijoitet-
tu havaintoalaverkosto on tiheä. Tausta-alueella 
kuormitus on vähäisempää ja havaintoaloja har-
vemmassa. Paraisten alue erottuu muista alueista 
erityisesti kalkkikaivoksen kalsiumpitoisten hiuk-
kaspäästöjen osalta. Myös Paraisten havaintoala-
verkosto on tausta-aluetta tiheämpi.

Kartta tutkimusalueesta, johon on merkitty kuormitettu alue, 
tausta-alue ja Paraisten alue sekä havaintoalojen sijainnit.

Kuormitettu alue
Tausta-alue
Paraisten alue
Mäntyala (145)
Kuusiala (62)



KAIKKI BIOINDIKAATTORIT eivät kuvaa ilman 
laatua samalla tavalla, vaan eri tekijät vai-
kuttavat toisiin indikaattoreihin voimak-
kaammin kuin toisiin. Tässä tutkimuksessa 
kartoitettiin mäntyjen ja kuusten neulaska-
don määrää eli harsuuntuneisuutta, puiden 
rungoilla kasvavaa jäkälälajistoa, mitattiin 
jäkälien peittävyyksiä sekä arvioitiin yleisim-
män jäkälälajin, sormipaisukarpeen, kuntoa 
viisiasteisella luokituksella. Lisäksi männyil-
tä kerättiin neulasnäytteet, joista analysoi-
tiin eri alkuaineiden pitoisuuksia, ja raskas-
metallipitoisuuksien selvittämiseksi havain-
toaloilta otettiin myös sammalnäytteitä.

PUIDEN NEULASKATO kuvastaa ilman laatua 
parhaiten voimakkaasti kuormitetuilla alu-
eilla, mutta alhaisen kuormituksen alueilla 

vaikutuksia ei välttämättä näy. Neulaskato 
kuvaakin ensisijaisesti puuston yleistä elin-
voimaisuutta, johon vaikuttavat myös maa-
perän ravinteisuus, puun ikä, ilmasto-olo-
suhteet sekä tuhohyönteiset ja sienitaudit. 

NEULASTEN ALKUAINEPITOISUUKSIEN mää-
rittämisellä pyritään selvittämään ilman 
kautta leviävien epäpuhtauksien kuormi-
tuksen alueellisia eroja. Toisaalta neulasten 
ravinnepitoisuudet kuvastavat kasvupai-
kan mahdollisia ravinteiden puutostiloja 
tai haitallisen korkeita pitoisuuksia. Talvella 
2006 otetuista neulasnäytteistä määritettiin 
typen (N), rikin (S), kaliumin (K), kalsiumin 
(Ca), magnesiumin (Mg) ja mangaanin (Mn) 
pitoisuudet. 

TUTKIMUSMENETELMÄT



PUIDEN RUNKOJÄKÄLÄT ovat hidaskas-
vuisia ja reagoivat epäpuhtauksien 
kuormituksessa tapahtuneisiin muu-
toksiin yleensä hitaasti. Haitallisinta 
jäkälille on rikkidioksidi. Jäkälälajien 
herkkyys ilman epäpuhtauksille kui-
tenkin vaihtelee: herkimpiä ovat naavat 
ja lupot, kestävimpiä taas esimerkiksi 
sormipaisukarve ja keltatyvikarve. Toi-
set lajit, kuten harmaahankakarve tai 
harmaaröyhelö, asettuvat herkkyydel-
tään näiden väliin. Lisäksi on muuta-
mia lajeja, jotka jossain määrin hyöty-
vät etenkin typpikuormituksesta. Näitä 
ovat esim. seinäsuomujäkälä ja levät. 

ILMAN EPÄPUHTAUKSILLE HERKKIEN LA-
JIEN LUKUMÄÄRÄ havaintoalalla kuvas-
taa ilman epäpuhtauksien kuormitus-

tasoa. Eri jäkälälajien esiintymisen ja 
kunkin lajin herkkyyden perusteella 
jokaiselle havaintoalalle laskettiin ns. 
IAP-indeksi (Index of Atmospheric 
Purity), joka kuvastaa ilmansaasteiden 
aiheuttamaa lajiston köyhtymistä.

JÄKÄLISTÄ SORMIPAISUKARVE SIETÄÄ 
ilman epäpuhtauksia suuriin pitoisuuk-
siin asti, mutta ilmentää niiden vaiku-
tuksia ulkoasullaan: terveet, puhtaassa 
ilmassa kasvavat sormipaisukarpeet 
ovat hyvin vaaleita ja selkeästi liuskoit-
tuneita, kun taas vaurioituneet sormi-
paisukarpeet ovat tummia ja ikään 
kuin kasaan käpertyneitä. Sormipaisu-
karpeen kuntoa mitattiin tutkimukses-
sa viisiasteisella luokituksella.
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JÄKÄLÄT



SAMMALET

SEINÄSAMMALISTA TUTKITTIIN elohopean (Hg), kadmi-
umin (Cd), kromin (Cr), kuparin (Cu), lyijyn (Pb), nikkelin 
(Ni), raudan (Fe), sinkin (Zn), titaanin (Ti) ja vanadiinin 
(V) pitoisuuksia. Sammalet ovat hyviä raskasmetallipi-
toisuuden indikaattoreita, koska suurin osa tutkituis-
ta metalleista on sellaisia, joita kasvi ei normaalisti 
tarvitse elintoimintojensa ylläpitämiseen. Lisäksi 
raskasmetallit kertyvät sammaliin helposti 
niiden kasvutavan vuoksi. Raskasmetal-
leja pääsee ilmaan hiukkasina Turun seu-
dulla fossiilisten polttoaineiden poltosta, 
jätteenpoltosta ja muusta ihmistoiminnasta.

Seinäsammalta



Mäntyjen ja kuusten neulaskatoluokat vuosina 2000 ja 
2005 sekä Metsäntutkimuslaitoksen valtakunnallisessa 
latvuskunnon tutkimuksessa vuonna 2001

HARSUUNTUNEISUUS

SEKÄ MÄNTYJEN ETTÄ KUUSTEN harsuuntuneisuus 
oli vähentynyt voimakkaasti edellisiin tutkimuksiin 
verrattuna. Muutos oli suurin kuormitetulla alueel-
la, mutta myös tausta-alueella ja Paraisilla harsuun-
tuneisuus oli vähentynyt. Männyistä luokiteltiin har-
suuntuneiksi (eli neulasista puuttuu vähintään nel-
jännes) vuoden 2000 tutkimuksessa 30 % ja tässä 
tutkimuksessa vain 3 %. Tutkituista kuusista har-
suuntuneita oli nyt 27 % ja vuoden 2000 tutkimuk-
sessa 67 %.

Tulokset eri muuttujien osalta



RUNKOJÄKÄLÄT

MÄNTYJEN RUNGOILLA kasvavan sormipaisukarpeen 
vauriot painottuivat Naantali-Raisio-Turku-linjalle ja 
Paraisten keskustaan. Kaikkiaan sormipaisukarve oli
Turun seudulla lievästi vaurioitunutta. Seurantojen 
koko ajanjaksolla sormipaisukarpeen vauriot olivat 
lieventyneet, ja tervettä sormipaisukarvetta esiintyi 
laajemmalla vyöhykkeellä kuin vuoden 2000 tutki-
muksessa. 

YHTÄKÄÄN HAVAINTOALAA ei luokiteltu jäkäläautioksi, 
vaan kaikilla aloilla kasvoi vähintään yksi ilman epä-
puhtauksista kärsivä jäkälälaji. Keskimäärin havain-
toaloilla kasvoi viittä indikaattorijäkälää. Kuormit-
tamattomilla alueilla näitä lajeja havaitaan yleensä 
kahdeksan tai enemmän, eli kaikkiaan Turun seu-
dulla ilman epäpuhtauksille herkkä jäkälälajisto oli 
köyhtynyttä.

Yllä harmaahankakarvetta (Pseudevernia 
furfuracea), alla naavaa (Usnea spp.)  



Ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälälajien lajimäärät tutkimusaloilla eri tutkimusvuosina.

Vuosi 1990 – 1991 Vuosi 1995

Vuosi 2000 Vuosi 2005



Sormipaisukarpeen vaurioasteet tutkimusalueella vuosina 1990 –1991, 1995, 2000 ja 2005.

Vuosi 1990 – 1991 Vuosi 1995

Vuosi 2000 Vuosi 2005



NEULASTEN 
ALKUAINEPITOISUUDET

MÄNNYN NEULASTEN RIKKIPITOISUUDET olivat tutkimus-
alueella melko korkeita huolimatta päästöjen vähen-
tymisestä. Neulasten keskimääräinen rikkipitoisuus, 
1100 mg/kg, oli vuoden 2000 arvoa korkeampi (990 
mg/kg). Normaalina rikkipitoisuutena pidetään 900 
mg/kg, mutta etenkin eteläisen Suomen kuormitetuil-
la alueilla eivät 1500 mg/kg pitoisuudetkaan ole tavat-
tomia. Mm. Uudellamaalla ja Keski-Suomessa rikkipi-
toisuudet ovat samaa tasoa kuin Turun alueella. 

TYPEN PITOISUUDET neulasissa olivat hieman kohon-
neet mutta sopivalla tasolla metsien kasvun kannalta. 
Paraisilla neulasten kalsiumpitoisuudet olivat muuta 
Turun seutua korkeampia kalkkiteollisuuden hiuk-
kaspäästöjen takia. Mangaanipitoisuudet siellä olivat 
melko matalia kuten aikaisemmassakin tutkimukses-
sa, sillä liiallinen kalsium vaikuttaa puiden kykyyn ottaa 
maasta muita ravinteita ja etenkin mangaania.

Havupuiden rikkipitoisuudet 
Turun alueella (2005).

mg/kg



SAMMALTEN 
RASKASMETALLIPITOISUUDET

SAMMALTEN RASKASMETALLIPITOISUUKSIA on edellisen 
kerran tutkittu vuosina 1991 ja 1992 Turun kaupungin 
alueella. Verrattuna edelliseen tutkimukseen pitoisuu-
det olivat Turun kaupungin alueella laskeneet huo-
mattavasti. Etenkin kromin, lyijyn ja raudan pitoisuu-
det olivat vähentyneet murto-osaan 1990-luvun alun 
arvoista. Tässä tutkimuksessa suurimmat pitoisuudet 
eri metallien osalta havaittiin lähinnä Turun ja Raision 
näytealoilta. Koko Turun seudun sammalten raskas-
metallipitoisuudet olivat enimmäkseen samaa tasoa 
kuin muualla Etelä-Suomessa.

Sammalten kadmiumpitoisuus



SEKÄ RIKKIDIOKSIDIN, typen oksidien että 
hiukkasten päästöt ovat vähentyneet voi-
makkaasti sillä ajanjaksolla, kun ilmanlaa-
dun bioindikaattoritutkimuksia on Turun 
seudulla tehty. Muutokset metsäympä-
ristössä eivät kuitenkaan ole olleet yhtä 
selviä. Harsuuntuminen tutkimusalueella 
on vähentynyt huomattavasti, mutta har-
suuntuneisuuden ja ilman epäpuhtauksien 
aiheuttaman kuormituksen välillä ei ole voi-
tu näyttää suoranaista yhteyttä edellises-
säkään tutkimuksessa. Havaitun neulaska-
don vähenemiseen ovat voineet vaikuttaa 
paitsi puiden elinvoimaisuuteen vaikuttavat 
tekijät, myös eri vuosina tehtyjen harsuun-
tuneisuusarvioiden väliset tasoerot. 

JÄKÄLÄMUUTTUJIEN eli sormipaisukarpeen 
vaurioasteen, lajilukumäärän sekä IAP-
indeksin osalta pahimmat vauriot ovat lie-
ventyneet ja voimakkaimmin köyhtyneet 

alueet elpyneet. Toisaalta lievien vaurioiden 
ja lievän köyhtymisen alueet ovat hieman 
laajentuneet. Tämän taustalla lienee kehi-
tys, jossa suurimpien kuormittajien päästöt 
vähentyvät, mutta muu kuormitus lisääntyy 
laajoilla tausta-alueilla aiheuttaen jäkälissä 
lieviä vaurioita ja lajiston lievää köyhtymis-
tä. 

MÄNNYN NEULASISTA mitatut alkuainepitoi-
suudet kertovat eliöiden hitaasta reagoin-
nista ympäristössä tapahtuviin muutoksiin: 
vaikka päästöt ovatkin vähentyneet, eivät 
esimerkiksi neulasten rikkipitoisuudet ole 
laskeneet samassa suhteessa. Ilman epä-
puhtaudet ympäristössä voivat vaikuttaa 
eliöihin vielä pitkään, vaikka kuormitus lop-
puisi kokonaankin.

PÄÄSTÖVÄHENNYKSILLÄ voi olla myös konk-
reettisia ja suhteellisen nopeasti havaittavia 
vaikutuksia. Esimerkiksi sammalten ras-
kasmetallipitoisuudet ovat Turun kaupun-
gin alueella huomattavasti matalampia kuin 
90-luvun alussa, jolloin niitä edellisen kerran 
mitattiin. Usean raskasmetallin pitoisuudet 
tutkimusalueella olivat kuitenkin lievästi 
kohonneita verrattuna valtakunnallisissa 
tutkimuksissa havaittuihin.

JOHTOPÄÄTÖKSET
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