
Pro qradu -tutkielma lnrxr 

- orrum

r""
Iyon lef - ÅrÒotrtt ¿rl ¡art - S¡ooaô¡al

58s. + 4liitettä

llatem.-ìuonnont. os.

f'coolunlt/O5e!lo - Fe¡ultelrSdllron

Av¡rnsan¡l - Nyc¡êlord

uus, kal I iokasviìì isuus metaììiìaskeuma rahkasam

HY, Kasvitieteen laitoksen kirjasto
- F(,rva.r0gslarle

Kaììiosoistumien vesi- ja rahkasammalnäytteet sekä kasvilìisuus
yoñ nrmr - Arbetcts lrt€l

- ¡d!¡rlulron

itieteen ìaitos

i lmansaasteiden i lmaisi oina nkiseuduìla.

f€¡rls - Fodatta,a

Lehveivirta Susanna

HELSINGIN YLIOPISTO _ HELSINGFORS UNIVERS¡TET

OOgrarno - L¿ro¡ñnc

Ym äristöbiol la aattis- ekol nen k

'rvrstalña -

Tutkimuksen tarkoituksena oìi seìvittää, voitaisiinko kaììiosoistumien vesi- ja rah-
mmalnaytteitä ja'kasviìlisuuden vaihtelua kôyttää ilman saasteìaskeuman arvioimi-

Naytealoiksi valittiin kaìlioiden lakiosista pieniaìaisia nämemäisiä soisturnia, joiden
italous on alueelìe tuìevan sadannan varôssô. Näytealoja oli yhteensä 34 kpl eri puo-

illa Helsinkiä, Espoota ja Vantaata. Taustalaslceumaa kuvaamaan valittiin ìisäksi koìme
laa Hirsalasta ja Nuuksiosta.

Vesinirytteet otettiin soistumien avovesilammikoista pintavedestä. Niistä tutkittiin hap-
muus, nitraattityppi- ja fosfaattifosforipitoisuudet kemiaììiseììa anaìysaattoriìla

AKtA), sulfaattirikki- ja kloridipitoisuudet ionikromatografilla sekä kalium-, nauta-
a s i nk k i p i to i suudet atom iabsor pt iospek trofotometr i I lä.
Rahkasammalnriytteiksi kerättiin Sphaonum angustifoliumia ( Russow) C. Jens. tai S.

ia Scop. Jos nãytealalìa ei esiintynyt kumpaakaan em. lajeista, kerättiin run-
rmpana esiintynyttä rahkasammalta. Näytteistä ìaskettiin tuhkapitoisuus ja tutkittiin

auta-, sinkki-, ìyljy-, kadmium- ja kaliumpitoisuudet atomiabsorptiomeneteìmällä.
Kasvrllisuuskrrvaukset tehtiin näytealojen ìuonnehtimiseksi. Samalla haluttiin selvit-

, vaihteìevatko kasvilajien runsaussuhteet eriìaisissa ìaskeumaympäristöissä.
Eri havaintoja vertaiìtiin keskenään korreìaatiotestein. Ntiytteeksi kerätyn rahkasam-
allajin vaikutusta tuloksiin tutkittiin llann-Whitneyn U-testin avulìa. Kasvillisuus-
neistolle ja anolynTsituloksille tehtiin kummallekin faktorianal¡rysi naytealojen ja
uuttuj ien ryhm ittelem iseksi.
Vesi- ja rahkasammaìnäytteiden yksittäiset ionipitoisuudet, tuhlcaprosentti tai pH ei-
antaneet kovin seìkeää kuvaa laskeuman alueelìisesta vaihteìusta. llyöskään yksit-

isten kasvilajien suhteellisissa peittävyryksissä ei havaittu eroja erilaisissa laskeuma-
mpäristöissä, Faktorianaìyysien avulla saatiin kuitenkin esiin vaihteìua, jonka perus-

lla voitiin arvioida eri päästöìähteiden osuutta alueen saastelaskeuman aiheuttajina.
Vesinäytteiden sinkki-, kloridi- ja sulfaattipitoisuudet kuvastivat ilmeisesti

giantuotannon päästöjti, Kasvilìisuuden rehevöityminen ntiytti olevan yhteydessö em

onien sekä kaliumin runsauteen, ja siis mahdoìlisesti energiantuotannon päästöihin.
ahkasammalnaytteiden rauta-, sinkkr-, ìyijy- ja tuhkapitoisuudet yhdessä lcuvastivat
etallilaskeumaa, joka naytti alueeììisen tarkastelun perusteeìla olevan peräisin

i ikenteestä ja jätteenpoltosta. .

Vesinäytteiden nitraatin ja kaìiumin pitoisuudet yhdessä losfaattien kanssa kuvastivat
upaikan ravinteisuutta, eivätkä olleet niin selvösti ihmistoiminnasto peräisin kuin

lliset. Vesinaytteiden pH:n ja rautapitoisuuksien, ja nahkasammalnäytteiden
admium- ja kaliumpitoisuuksien vaihtelu ei ollut selitettävissij.

Vesinaytteiden keruu ei ollut käytännössä aivan ongelmatonta, eivötkä vesi- ja rahka-
malnaytteiden tai kasviìlisuuskuvausten tulokset olleet kovin helposti tulkittavissa.

ineiston pienuuden vuoksi tuìoksia on pidettävä vain suuntaa-antavina. llenetelmä
k uttaa ku i tenk i n osi n kayttöke I poise I ta al ueel I isen saaste laskeuman arv ioi m iseen
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