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Ilman epäpuhtauksien vaikutuksia metsäekosysteemeihin on Pohjois-Karjalassa
Pohjois Karjalassa selvitetty 19801980
1990-luvuilla useissa kuntakohtaisissa ilmanlaadun
bioindikaattoritutkimuksissa. Vuosina 1998-1999
toteutettiin koko maakunnan kattava ilmanlaadun
bioindikaattoriselvitys.
Vuonna 2010 ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta toteutettiin
j
j
maakunnan laajuisena.
j
Ilman
toisen kerran koko Pohjois-Karjalan
epäpuhtauksien vaikutuksia tutkittiin mäntyjen rungoilla kasvaviin
epifyyttijäkäliin, männyn neulasten rikkipitoisuuksiin sekä
sammalen alkuainepitoisuuksiin.
Bioindikaattoreina käytetään eliölajeja, jotka ilmaisevat ympäristön
tilaa. Ympäristön tilassa tapahtuvat muutokset voidaan havaita
esimerkiksi eliölajin rakenteen, eliöiden alkuainepitoisuuksien,
runsauden ja levinneisyyden sekä eliöyhteisöjen rakenteen
muutoksina. Muutokset lajeissa tapahtuvat useimmiten hitaasti.
Pohjois-Karjalan ELY-keskus koordinoi tutkimusta. Tutkimukseen
osallistui 14 Pohjois-Karjalan kuntaa. Lisäksi tutkimusta rahoittivat
alueella
toimivat
teollisuusyritykset
ja
viranomaistahot.
Tutkimuksen toteutti Jyväskylän yliopiston ympäristöntutkimuskeskus yhteistyössä Metsäntutkimuslaitoksen (Metla)
kanssa.
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Merkittävimmät bioindikaattoreihin vaikuttavat ilman
epäpuhtaudet ovat rikkidioksidi,
rikkidioksidi typen oksidit sekä
hiukkaset. Näitä pääsee ilmaan teollisuudesta,
energiantuotannosta sekä liikenteestä.
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Vuonna 2008 suurin osa tutkimusalueen rikkidioksidi-, typen
oksidi- ja hiukkaspäästöistä syntyi Joensuussa, Lieksassa,
Kiteellä ja Ilomantsissa. Rikkidioksidin ja typen oksidien
päästöt
ää töt ovatt tutkimusalueella
t tki
l ll laskeneet
l k
t melko
lk tasaisesti
t i ti
1980-luvun lopulta 2000-luvulle saakka. Hiukkaspäästöt ovat
2000-luvulle tultaessa pudonneet noin puoleen 1980-luvun
lopun ja 1990-luvun päästömääristä, mutta 2000-luvulla
hiukkaspäästöt ovat pysyneet jokseenkin samalla tasolla.
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Havaintoalat
Tutkimus
tehtiin
edellisellä
seurantakierroksella
perustetuilla
t t ill 300 havaintoalalla,
h i t l ll joista
j i t 100 alalta
l lt määritettiin
ää it ttii
sammalten alkuainepitoisuudet ja viideltä alalta neulasten
rikkipitoisuus. Osa havaintoaloista perustettiin uudelleen
hakkuun, rakentamisen tai muun syyn takia hävinneen
tilalle lähimmälle jäkäläkartoitukseen soveltuvalle paikalle.
Soveltuvin paikka havaintoalalle on kuivan tai kuivahkon
kankaan kehitysluokaltaan kypsä metsikkö, jolla
aluskasvillisuus on matalaa jja metsä melko harvaa.
Suurin osa havaintoaloista sijaitsi mustikkatyypin tuoreilla
kankailla ja puolukkatyypin kuivahkoilla kankailla. Valtaosa
havaintoaloista
sijaitsi
kypsissä,
80-100-vuotiaissa
männiköissä.
Kunkin tutkimusalan 5 havaintopuuta merkittiin puun
tyveen maalatuilla valkoisilla maalitäplillä.
maalitäplillä

Tutkimusmenetelmät
NEULASTEN
ALKUAINEPITOISUUKSIEN avulla voidaan
selvittää ilman epäpuhtauksien
kuormituksen alueellisen jakautumisen eroja sekä metsien
ravinnetilaa. Neulasnäytteet kerätään talvella, ja näytteet käsitellään laboratoriossa.
PUIDEN RUNKOJÄKÄLÄT ovat
hidaskasvuisia ja reagoivat epäpuhtauksien kuormituksen muutoksiin
yleensä hitaasti. Haitallisinta jäkälille on
rikkidioksidi. Jäkälälajien herkkyys
ilman
epäpuhtauksille
vaihtelee:
herkimpiä ovat naavat ja lupot,
k ä i iä sormipaisukarve
kestävimpiä
i i k
j keltaja
k l
tyvikarve. Seinäsuomujäkälä ja levä
jopa hyötyvät ilman epäpuhtauksien,
etenkin
typen,
kuormituksesta.
Tutkittavia jäkälälajeja on 12. Niiden
esiintymisen perusteella lasketaan
ilmanpuhtausindeksi, joka kuvaa ilman
epäpuhtauksien aiheuttamaa lajiston
köyhtymistä. Lajit reagoivat kuormitukseen paitsi yleisyyden ja runsauden, myös ulkomuodon muutoksilla. Ulkomuodon muutoksia arvioidaan sormipaisukarpeen ja yleisen
vaurioasteen avulla.

M ö SAMMALEN ALKUAINEMyös
ALKUAINE
PITOISUUDET kuvaavat kuormituksen alueellista jakautumista.
Sammalet ovat erityisen hyviä
raskasmetallikuormituksen ilmentäjiä, sillä metallit kertyvät
sammaliin niiden kasvutavan
vuoksi helposti. Sammalnäytteet
kerättiin
mäntyaloilta
seinäsammaleista.

Metla on tutkinut METSIEN
TERVEYDENTILAA ja SAMMALTEN
ALKUAINEPITOISUUKSIA
Pohjois-Karjalassa osana valtakunnallisia kartoituksia vuodesta 1985
lähtien. Metla seuraa metsien
terveydentilaa latvuksen harsuuntumisasteen,
värioireiden
ja
elollisten ja elottomien tekijöiden
aiheuttamien
h
tuhojen
h
määrän
ää ä kautta.
k
Metlan sammalnäytteet kerättiin
valtakunnallisen metsien inventoinnin (VMI) koealoilta seinä- ja
kerrossammalista.

Tulokset
Sormipaisukarpeen vaurioaste
Normaali

Lievä vaurio

Selvä vaurio

Paha vaurio

Kuollut tai puuttuu

Sormipaisukarve kestää ilman epäpuhtauksia hyvin,
hyvin mutta se indikoi niiden
vaikutuksia ulkoasunsa muutoksilla. Näitä muutoksia arvioidaan vaurioasteen
avulla. Vaurioaste arvioidaan asteikolla 1-5, terveestä (normaali) kuolleeseen
puolen vaurioluokan välein.
Sormipaisukarpeen vauriot olivat tutkimusalueella keskimäärin lieviä, mutta
vaurioasteet vaihtelivat terveestä kuolleeseen tai puuttuvaan. Selvästi
vaurioituneen sormipaisukarpeen vyöhykkeitä muodostui Joensuun keskustaalueelle ja siitä etelään, sekä Juuan kunnan alueella sijaitsevan entisen
turkistarhan ympäristöön. Terveen sormipaisukarpeen vyöhykkeet sijoittuivat
Nurmeksen ja Valtimon pohjoisosiin, Lieksan ja Ilomantsin itärajalle,
Tuupovaaraan ja Kiihtelysvaaraan ja Kesälahden ja Kiteen kuntien rajan
tuntumaan.
Sekä vuonna 1998 että 2010 valtaosan tutkimusalueesta kattoi terveen
sormipaisukarpeen vyöhyke, mutta vuonna 1998 sormipaisukarpeen kunto oli
lähempänä täysin tervettä. Sormipaisukarpeen suurimmat vauriot sijoittuivat
molempina tutkimusvuosina Hammaslahden-Joensuun väliselle vyöhykkeelle.
Vuonna 2010 Juukaan entisen turkistarhan läheisyyteen muodostui pahojen
vaurioiden vyöhyke, jota alueella ei havaittu vuonna 1998.
Tässä tutkimuksessa sormipaisukarpeen vaurioasteen havaittiin kuvaavan
ilmanlaatua parhaiten.

Sormipaisukarpeen vaurioasteet eri tutkimusvuosina.
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Tulokset
IAP-indeksi
IAP-indeksi
IAP
indeksi (Index of Atmospheric Purity) lasketaan ilman epäpuhtauksista
kärsivien jäkälälajien määrästä. Indeksissä otetaan huomioon eri jäkälälajien
herkkyys ilman epäpuhtauksille kullekin lajille laskettujen seuralaislajien määrän
avulla. Tutkimuksessa käytettiin Uudellamaalla vuonna 2001 tehdyn laajan
bioindikaattoritutkimuksen seuralaislajimääriä. Indeksiarvo lasketaan havaintoalaa
kohti. Suurempi indeksiarvo merkitsee parempaa ilmanlaatua.
Jäkälälajisto oli Pohjois-Karjalassa keskimäärin lievästi köyhtynyttä. Tutkimusalueen
etelä- ja keskiosaan muodostui melko yhtenäinen lievästi muuttuneen lajiston
vyöhyke, kun taas maakunnan pohjois- ja keskiosassa jäkälälajisto oli laajalti
luonnontilaista. Köyhtynein lajisto tutkimusalueella oli Joensuun keskustan ja
Hammaslahden välisellä vyöhykkeellä, Juuassa entisen turkistarhan läheisyydessä,
T
Tuupovaaran
Öllölä alueella
Öllölän
l ll ja
j Polvijärven
P l ijä
l
lounaisrajalla.
i j ll
Lajistoltaan köyhtyneimmät alueet sijoittuivat osittain samoille alueille molempina
tutkimusvuosina, mutta kuormitetuimmilla alueilla vyöhykkeet ulottuivat vuonna
2010 laajemmalle alueelle kuin vuonna 1998. Jäkälälajisto oli tutkimusvuosien välillä
köyhtynyt
y y y myös
y p
pienialaisilla alueilla muualla tutkimusalueella.

IAP-indeksin vyöhykkeet eri tutkimusvuosina.
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Tulokset
Sammalen alkuainepitoisuudet
Sammalen alkuainepitoisuudet ilmensivät paikallisten päästölähteiden vaikutuksia.
Alkuainepitoisuuksien väliset voimakkaat korrelaatiot antoivat hyvät lähtökohdat
pääkomponenttianalyysille, jolla tiivistettiin sammalten alkuainepitoisuuksien sisältämää
vaihtelua tutkimusalueella. Korrelaatioiden ja pääkomponenttianalyysin perusteella
tutkimusalueelta löydettiin merkittävimmät raskasmetallien ja muiden alkuaineiden
päästölähteet, joita olivat lämpölaitokset sekä kaivokset ja kaivostuotteiden
jatkojalostuslaitokset, ja näiden lähteiden päästöjen alkuainekoostumukset (lämpölaitokset:
kupari, magnesium, rauta, rikki, sinkki ja vanadiini, kaivokset: arseeni, kromi, nikkeli).
Sammalten
alkuainepitoisuudet olivat Pohjois-Karjalan
maakunnan alueella keskimäärin
pienempiä
kuin
muualla Suomessa tehdyissä
alueellisissa ilmanlaadun bioindikaattoritutkimuksissa. Tulosten perusteella sammalten
raskasmetallipitoisuudet Pohjois-Karjalassa edustavat yleisesti suhteellisen puhtaan
tausta-alueen pitoisuuksia.

Sammalten alkuainepitoisuuksia
Pohjois-Karjalassa ja muualla
Suomessa tehdyissä tutkimuksissa.
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Tulokset
Neulasten rikkipitoisuus
Neulasten
N
l t
rikkipitoisuudet
ikki it i d t määritettiin
ää it ttii
viideltä
iid ltä havaintoalalta
h i t l lt
tutkimusalueen merkittävimpien päästölähteiden läheisyydestä. Stora
Enso Oy:n Enocellin tehtaan ympäristössä Uimaharjussa neulasten
rikkipitoisuudet olivat jonkin verran normaalia tasoa (900 mg/kg)
korkeampia, mutta kauempana laitoksesta neulasten rikkipitoisuus oli
lähellä normaalina pidettävää tasoa. Myös Joensuun voimalaitoksen
läheisyydessä neulasten rikkipitoisuudet olivat hieman normaalia tasoa
korkeampia.
korkeampia

Männyn neulasten rikkipitoisuudet Stora Enso Oyj:n Enocellin tehtaan ympäristössä.

Tulokset
Metlan valtakunnallinen seuranta
Metsäntutkimuslaitoksen metsien terveydentilaa koskevien tulosten mukaan männyn keskimääräinen
harsuuntuminen vuosina 1985-2010 oli Pohjois-Karjalassa 9,4 % ja kuusen 13,4 %, kun vastaavat luvut maan
eteläosassa olivat männyn osalta 10,6 % ja kuusen osalta 20,0 %. Männyn harsuuntuminen on samalla tasolla
Etelä- ja Pohjois-Suomessa, suurimmat harsuuntumisarvot löytyvät Pohjanmaalta ja Kainuusta.
Äkilliset alueelliset muutokset metsien kunnossa johtuvat useimmiten erilaisista tuhoista. Pohjois- Karjalan
seurantamänniköissä tuhoja esiintyi eniten vuosina 1993
1993-1995,
1995, jolloin versosurma -niminen
niminen sienitauti ja erilaiset
neulasten karistetaudit vaivasivat puita. Vuonna 2000 esiintyi paljon mäntypistiäistuhoja, ja kuivuuden
aiheuttamat väriviat olivat yleisiä vuonna 2006. Kuusella eniten tuhoja esiintyi vuonna 2004.
Lähes kaikkien tutkittujen raskasmetallien pitoisuudet sammalissa ovat
vähentyneet Pohjois-Karjalassa vuosien
1985 – 2010 aikana,
aikana mutta vähentymivähentymi
sessä on raskasmetallien välillä suuria
eroja. Muutokset pitoisuuksissa ovat
olleet Pohjois-Karjalassa hyvin samanlaisia kuin muualla Suomessa. PohjoisKarjalassa pitoisuudet ovat kuitenkin
olleet koko seurantajakson ajan jonkin
verran alempia kuin keskimäärin koko
Suomessa.
Männyn harsuuntumisen aikasarja Pohjois- Karjalassa ja muualla maan eteläosassa 1985-2010

Johtopäätökset

Il
Ilman
epäpuhtauksien
ä h ki
vaikutukset
ik k
il
ilmanlaatua
l
kuvaaviin jäkälämuuttujiin olivat koko Pohjois-Karjalan maakunnan
mittakaavassa yleisesti ottaen lieviä, mutta paikallisten
päästölähteiden ympäristössä vaikutukset olivat selvempiä.
Tulosten tilastollinen tarkastelu osoitti, että etäisyys lähimmästä
päästölähteestä vaikutti ilman laatua kuvaaviin jäkälämuuttujiin:
päästölähteen läheisyydessä ilman epäpuhtauksien vaikutukset
olivat selvempiä.
selvempiä Tutkimusalueen päästömääriltään suurimmat
lupavelvolliset pistemäiset rikkidioksidin ja typen oksidien
päästölähteet sijaitsivat Joensuussa ja Lieksassa ja suurimmat
hiukkasten päästölähteet Kiteellä, Tohmajärvellä, Joensuussa ja
Nurmeksessa. Näiden alueiden ympäristössä lajisto oli hieman
köyhtyneempää ja jäkälät jonkin verran vaurioituneempia kuin
muualla tutkimusalueella. Myös levä oli tutkimusalueella yleisintä
paikallisten p
p
päästölähteiden läheisyydessä.
yy
Verrattaessa tuloksia
muiden alueellisten ilmanlaadun bioindikaattoritutkimusten tuloksin
keskeisimmät ilmanlaatua kuvaavat jäkälämuuttujat indikoivat
keskimäärin parempaa ilmanlaatua Pohjois-Karjalan alueella kuin
muilla alueilla.
Neulasten rikkipitoisuudet olivat tutkimusalueen
merkittävimpien päästölähteiden läheisyydessä jonkin verran
normaalia p
pitoisuutta korkeammalla tasolla. Korkeimmat
pitoisuudet havaittiin laitosten lähimmiltä aloilta, mutta kauempana
laitoksista pitoisuudet olivat pienempiä.

K k
Korkeimmat
sammalten
l
alkuainepitoisuudet
lk
d
tutkimusalueella
määritettiin
pistemäisten
päästölähteiden
läheisyydestä. Merkittävimpiä raskasmetallien ja muiden
alkuaineiden päästölähteitä tutkimusalueella olivat lämpölaitokset
sekä kaivokset ja kaivostuotteiden jatkojalostuslaitokset.
Sammalten alkuainepitoisuudet olivat Pohjois-Karjalan maakunnan
alueella kuitenkin keskimäärin pienempiä kuin muualla Suomessa
tehdyissä alueellisissa ilmanlaadun bioindikaattoritutkimuksissa ja
alkuainepitoisuudet edustavat yleisesti suhteellisen puhtaan taustaalueen pitoisuuksia.
Kuusen harsuuntuminen oli Pohjois-Karjalassa vuonna
2010 vähäisempää kuin muualla maan eteläosissa. Männyn
harsuuntuminen ei poikennut muun Etelä-Suomen arvoista. Puiden
harsuuntumisen l. suhteellisen neulaskadon muutokset olivat koko
maan tasolla pieniä vuosien välillä.
välillä Puiden ikä selittää puolet
harsuuntumisen tason vaihtelusta ja äkilliset alueelliset muutokset
metsien kunnossa johtuvat useimmiten erilaisista tuhoista.
Kaiken kaikkiaan joissain ilmanlaatua kuvaavissa
jäkälämuuttujissa havaittiin muutoksia huonompaan suuntaan
tutkimusvuosien välillä, mutta muutokset olivat hyvin lieviä.
Rikkidioksidin, typen oksidien ja hiukkasten päästöt ovat kuitenkin
vähentyneet Pohjois
Pohjois-Karjalan
Karjalan maakunnan alueella tutkimusvuosien
1998 ja 2010 välillä. Hajapäästöjä aiheuttavan toiminnan (esim.
kaivostoiminta ja turvetuotanto) lisääntyminen tutkimusalueella
sekä rikkidioksipäästöjen muutaman vuoden kestävä kasvu 2000luvun loppupuolella voivat selittää vuosien välisiä lieviä muutoksia
jäkälälajistossa ja jäkälien kunnossa.
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