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Tiivistelmä - Abstract

Oy Fundia \Mire Ab:n Koverharin rauta- ja terästehdas sijaitsee llankoniemellä n. 130 km Helsingistä

lounaaseen. Vuonna 1993 tehtaan rikkidioksidip¿i¿istöt olivat 1309 tonnia, typenoksidipååstöt 554

tonnia ja hiukkaspåüistöt 1178 tonnia. Raskasmetalleista onmitattu ainoastaan arseeni-, kâdmium-,

lyrjy- ja sinkkiprüstöjä, jotka olivat yhteensä n. 1,5 tonnia vuonna 1993'

Tehtaan raskasmetallipåüistöjen vaikutuksia ympäristöön tutkittiin vuosina 1993 ja 1994 kahden

kilometrin säteellä rauta- ja teråistehtaasta. Seinäsammalen kolmevuotiaist¿ vuosikasvaimista mitattün

atomiabsorptiospektrofotometrillä raskasmetalli- ja ravinnepitoisuudet (Al, Ca, Cu, Fe, Mg,Pb,Zn),
mitkä kuvastavat laskeuma¿ vuoden 1990 sylsyn ja 1993 kev2iiin välisenå ailana. Lisälsi tutkittün

tehtåan påi^tistöjen vaikutusta sammalten kasvualustaan analysoimalla humuksen ja hiekan rauta- ja
kalsiumpitoisuutta, pH:ta ja johtolqykyä. Humuksesta mitattiin myös tuhkaprosentti. Humulsen ja
hiekan alkuainepitoisuudet kuvastavat laskeumaa pidemmällä aikavälillä tehtaan perustamisesta

vuoteen 1994, jolloin näytteet kerättiin. MÉinnyn kaarnanäytteistä mit¿ttiin puolestaan pH:ta ja
johtolrykyä, jotta saataisiin selville tehtaan påüistöjen vaikutus epiffyttisammalten kasvualustaan.

Epäpuhtauksien vaikutust¿ sammallajistoon tarkasteltiin tutkimalla maassa kasvavien sekä måinnyn

epifryttisammalten peittävyyttä ja yleisffiä tehtaan låihistöllä sekä t¿usta-alueella.

Korkeimmat ravinne- ja raskasmetallipitoisuudet sammalissa olivat keskittyneet alle kilometrin

säteelle tehtaasta ja pitoisuudet alenivat tehtaalta etäännyttäessä. Humuksen ja hiekan kalsium- ja
rautapitoisuudet ja pH, sekä humuksen tuhka-Yo olivat selvåisti kohonneet tehtaan vaikutuksesta. Sen

sijaan humuksen ja hiekan johtoþþ kuvasi huonosti laskeumaa alueella, sillåi johtoþþarvot
vaihtelivat paljon eri näytealoilla.

Tehtaan päästöillä oli selvä vaikutus myös låihiympäristön sammallajistoon. Pohjakerroksen

yleisimpien metsäsammalten peittävyydet olivat alentuneet tehtaan låihistölla, mutta tilalle oli tullut
Tvärminnen luonnonsuojelualueella kasvavia lehto- ja kalkkisammaliatehtaaløtulevan kalsiumin

vuoksi. Myös epiffiisammalia kasvoi rauta- ja terästehtaan låihiympäristön männyillä

rinnankorkeudella, kun kaarnan pH oli /i a. Epifiyttisammalia ei kasvanut enåiä måinnyn rungolla,

kun måinnyn kaarnan pH oli sama kuin tausta-alueella (3,8). Epifryttisammallajisto oli kuitenkin

niukka myös tehtaan lfieisyydessä ja sammalia kasvoi mËinnyn rungolla ainoastaan alle 700 metrin

säteellä tehtaasta.
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