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KÄSITTEET 

 

Fotosynteesi  

Auringon valoenergian avulla toimivaa yhteyttämistä lehtien kloroplasteissa eli viherhiukkasissa, 

jonka tuotoksena syntyy happea ja hiilihydraatteja. Viherhiukkaset sisältävät klorofylliä, eli 

lehtivihreää.  

Ksantofyllit 

Kasvien kloroplasteissa sijaitsevia, valoa absorboivia hiukkasia. Kuuluvat karotenoidien ryhmään, 

mutta eroavat karoteeneista siinä, että ksantofyllit sisältävät happiatomeita. Ksantofyllit ovat 

avainasemassa valon säännöstelyssä kasvien fotosynteesissä. 

Klorofyllifluoresenssi 

Kasvin klorofyllipigmentteihin absorboitunut ja hetken jälkeen emittoitunut valo, jota ei pysty 

havaitsemaan paljain silmin. Mahdollistaa kasvin stressin tutkimisen kasvia vahingoittamatta. 

Kasvien stressi 

Bioottiset ja abioottiset tekijät, jotka voivat olla kasville vahingollisia tai epäsuotuisia. 

Esimerkkinä kasvien kokemasta stressistä voisi olla veden tai ravinteiden puute.  

Reflektanssi-indeksi 

Kasvin heijastaman valon taajuuksien suhteista kehitettyjä indeksejä, joista voidaan vetää 

johtopäätöksiä kasvien hyvinvoinnista. Käytetään kasvien hyvinvoinnin mittaamiseen 

kaukokartoitusmenetelmissä. 

Näkyvän valon spektri ja fotosynteettisesti aktiivinen säteily (PAR) 

Valon aallonpituusalue, jonka voi havaita paljaalla silmällä ja jota kasvit voivat käyttää 

fotosynteesiin. Näkyvä valo esiintyy 400nm – 700nm taajuusalueella. 

Spektrometri 

Laite jolla tutkitaan tietyn kappaleen tuottamaa tai heijastamaa valon spektriä. Spektrometrit 

mittaavat valon intensiteettiä taajuusalueen funktiona, joka mahdollistaa tiedon keräämisen 

kappaleesta sitä vahingoittamatta. 

Fotokemikaalinen kvanttisaanto  

Valokemiallisen reaktion kuljettamien elektronien lukumäärä jaettuna reaktion absorboimien 

fotonien lukumäärällä.  
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1    Johdanto 
 

1.1 Fotosynteesi 
 

Fotosynteesi on globaalia hiilenkiertoa eteenpäin ajava voima, joka on luonut suuren osan 

ilmakehässä olevasta hapesta ja luonut edellytykset elämälle maapallolla. Kasvien saama 

valo toimii virtalähteenä fotosynteesille, jossa kasvit ottavat auringon tuottaman energian 

fotonit ja muuttavat sen biologisesti käyttökelpoiseen muotoon. 

Happea tuottavan fotosynteesin perusyhtälö on muodoltaan: 

 

12 H2O + 6 CO2  C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2 

 

jossa fotosynteettisen prosessin sivutuotteena vapautuu happea ja tuloksena syntyy 

rypälesokeria eli glukoosia (Sarvikas ym. 2017). Kasvissa fotosynteesi tapahtuu 

viherhiukkasissa, joissa tapahtuvassa valoreaktiossa valon fotonit absorboituvat valoa 

kerääviin pigmentteihin. Fotosynteesissä nämä pigmentit muuttavat energian kemialliseen 

muotoon. Viherhiukkasten, eli kloroplastien, sisältämä valoa absorboiva aine on 

nimeltään lehtivihreä, tai klorofylli, joka on huono absorboimaan vihreää valoa. Tämä 

klorofyllien heikko absorbointikyky johtaa kasvien näkymiseen ihmissilmälle vihreänä, 

sillä klorofyllit heijastavat vihreän valon kohtaa spektrissä voimakkaammin kuin muita 

värejä.  

 

Fotosynteesin ja assimiloituvan hiilidioksidin määrää on mahdollista tutkia esimerkiksi 

kaasunvaihtomittauksissa (Long ja Bernacchi 2003). Laajemmassa mittakaavassa 

bruttoperustuotantoa (Gross Primary Production, GPP) arvioidaan mallien avulla 

yhdistelemällä kasveista kerättyä tietoa kaukokartoitusmenetelmin kerättyyn tietoon 

(Heinsch ym. 2006). Lehden saama valo joko absorboituu, heijastuu lehden pinnasta tai 

välittyy lehden läpi jatkaen matkaansa. Heijastettu ja välittynyt valo on mahdollista mitata 

spektrofotometrin avulla ja tuloksista voidaan johtaa myös absorboituneen valon määrä. 

Absorboitunutta ja välittynyttä valoa on mahdollista mitata vain kosketuksissa lehden 

kanssa, mutta heijastunutta valoa voi mitata myös pitkän matkan päästä (Lichtenthaler 

ym. 1998), Tämä on avannut mahdollisuuksia heijastetun valon mittaamiseksi 

kaukokartoitustyökalujen avulla. 
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1.2 Kasvien stressin tutkimus 

 

Kasvien stressiä on tutkittu jo 1930-luvulta saakka, vaikkakin nykymuotoinen kasvien 

stressitasojen tutkimus on kehittynyt vasta 1900-luvun loppupuolella. Kasvin stressille 

löytyy monta määritelmää; Lichtenthaler (1996) määrittelee kasvin stressin miksi tahansa 

aineeksi tai tekijäksi, joka haittaa kasvin kasvua tai kehitystä. Levitt (1980) taas kuvaa 

kasvien stressiä seuraavasti: ”Mikä tahansa ympäristön tekijä, joka on potentiaalisesti 

epäsuotuisa elävälle organismille.”. Stressin määrän mittarina on pidetty sen vaikutusta 

fotosynteesiin, sillä fotosynteesiä voi perustellusti pitää kasvin elinvoimaisuuden 

mittarina (mm. Yordanov ym. 2000). 

Stressitekijät voidaan jakaa bioottisiin ja abioottisiin tekijöihin ja vielä edelleen pitkän 

ajan ja lyhyen ajan stressitekijöihin. Abioottisia stressitekijöitä ovat esimerkiksi kuivuus, 

kylmyys ja kuumuus. Bioottisia stressitekijöitä voivat olla esimerkiksi eläimet, sienet ja 

kasvien välinen kilpailu. Luonnossa kasveihin kohdistuu useita samanaikaisia 

stressitekijöitä, ja kasveilla onkin hyvät edellytykset selvitä pienistä määristä stressiä 

ilman, että fotosynteesi häiriintyy (Yordanov ym. 2000). Fotosynteesin tehokkuus on 

riippuvainen siitä, onko kasvilla saatavilla tarvittava määrä vettä, ravinteita, hiilidioksidia 

ja valoa. Minkä tahansa edellä mainitun tekijän puute voi aiheuttaa stressiä, rajoittaa 

fotosynteesin tehokkuutta ja kasvin kasvua (McFarlane ym. 1980). 

Stressin mittaamiseksi on kehitetty klorofyllifluoresenssiin perustuva metodi, joka ei 

vahingoita kasvia mittauksen aikana ja täten mahdollistaa mittausten uusimisen samasta 

kasvin osasta (Lichtenthaler 1996). Lyhytaikaisen stressin on huomattu vaikuttavan sekä 

kasvuun että fotosynteesiin heikentävästi, kun taas pitkäaikainen stressin on huomattu 

vähentävän lehdessä esiintyvät klorofyllin määrää (Lichtenthaler ja Miehé 1997). 

 

1.2.1 Maaperässä esiintyvän suolan aiheuttama stressi 

 

Maaperän korkea suolapitoisuus on ongelmana eri puolilla maapalloa (Qadir ym. 2014). 

Maaperän suolautuminen voi johtua sekä ihmisen toimista, että luonnollisista prosesseista 

jotka nostavat maaperän suolapitoisuutta. Korkea suolapitoisuus tuottaa ongelmia 

maataloudelle, jolla on jatkuvasti paineita levittäytyä yhä kuivemmille alueille. Qadirin 

ym. (2014) tutkimuksen mukaan jopa viidennes maailman keinokastellusta 
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maatalouspinta-alasta on pilaantunut liian korkean suolapitoisuuden vuoksi. Maaperän 

suolaantuminen on erityisesti ongelmana maapallon keinokastelluilla alueilla vähäisten 

sademäärien ja korkean haihtuvuuden vuoksi. 

Kasvien ensimmäiset reaktiot sekä suolan, että kuivuuden aiheuttamaan stressiin ovat 

hyvin samankaltaiset (Munns 2002). Suolan ja kuivuuden aiheuttamassa stressissä 

yhteisenä tekijänä on kasvin kokema kuivuminen, jonka lisäksi suola vaikeuttaa 

kasvisolujen osmoottista säteilyä ja aiheuttaa kasvissa solujen ionisuhteiden 

epätasapainoa (Chaves ym. 2008). Useat stressitekijät yhdessä vaikuttavat sekä kasvin 

fotosynteesin määrään että hiilidioksidin sidontaan negatiivisesti.  

Korkean suolan määrän on huomattu vaikuttavan negatiivisesti eri kasvilajien, kuten riisin 

(Moradi ja Ismail 2007) ja vehnän (James ym. 2002) kasvuun. Shani ja Ben-Gal (2005) 

epäilevät tämän johtuvan osmoottisen stressin ja fotosynteesin estymisestä. James ym. 

(2002) löysivät tutkimuksessaan myös vahvan korrelaation suolastressin ja 

ilmarakojohtavuuden pienenemisen välillä. 

Kasvien suolankestävyyttä mitataan yleensä pitkän ajan suolastressin aiheuttamalla 

biomassan kasvuvähennyksellä (Munns 2002). Tutkimuksissa (mm. Greenway ja Munns 

1980) on huomattu, että kasvilajien suolankestävyys vaihtelee huomattavasti lajeittain; 

sokerijuurikkaan suolakestävyys on erittäin hyvä. Se kärsii vain 20 % kasvutappioita 

samasta määrästä stressiä mistä suolastressille herkkä soija kuolisi kokonaan. 

Suolan vaikutus kasvuun on sidottu vahvasti siihen, miten pitkään suola ehtii kasviin 

vaikuttaa. Voimakkaassa suolapitoisuuden lisäyksessä voidaan heti nähdä vaikutusta 

kasvin lehtien kasvussa (Munns 2002), mutta tämä voimakas kasvun hidastuminen 

tasaantuu ajan kuluessa. Päivien kuluessa suolan on huomattu vaikuttavan enemmän 

lehtien kuin juurten kasvuun (Munns ja Sharp 1993). 

 

1.2.2 Ravinteiden puutteesta johtuva stressi 

 

Ravinteiden puutteesta johtuva stressi viittaa tilanteeseen, jossa kasvi ei saa tarvitsemiaan 

ravinteita maaperästä, mikä johtaa fotosynteesin ja kasvun määrän pienenemiseen. Kasvit 

tarvitsevat kasvaakseen ravinteita ja boreaalisella vyöhykkeellä erityisesti typestä on 

pulaa maaperässä. Kasvit tarvitsevat typpeä esimerkiksi klorofyllin ja proteiinien 

rakennusaineeksi ja alkuvaiheen kasvun jälkeen kasvit tarvitsevatkin huomattavia määriä 
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typpeä maaperästä. Jos kasvin typen saanti on rajoittunut, klorofyllipigmenttien määrä 

laskee huomattavasti, jopa neljäsosaan verrattuna kasveihin, joilla on turvattu tarvittava 

typen saanti (Lichtenthaler ja Rinderle 1988). Pidemmällä aikavälillä 

klorofyllipigmenttien alentunut määrä johtaa myös pienempään yhteyttämistuotokseen. 

Lichtenthaler ja Rinderle (1988) olettivat myös muiden mineraalien vajauksen johtavan 

samaan klorofyllipigmenttien vähäisyyteen. Falkowski (1992) osoitti ravinteiden puutteen 

johtavan kasvin proteiinien määrän pienenemiseen, joka osaltaan vaikuttaa valoreaktio 

kahden (Photosystem II, PSII) reaktiokeskusten huonoon toimivuuteen.  

 

1.2.3 Kuivuuden aiheuttama stressi 

 

Kuivuuden aiheuttama stressi on maailmanlaajuinen ongelma maanviljelylle (Boyer 

1982), joten kuivuuden vaikutusta kasveihin on tutkittu laajalti. Kuivuudesta johtuva 

stressi vaikuttaa huomattavasti kasvien aineenvaihduntaan (mm. Lawlor 1995 ja Gornic 

ym. 1996), fotosynteesin määrään ja samalla myös klorofylli a:n fluoresenssiin (mm. 

Ögren 1990 ja Epitalawage ym. 2003). Kasvit vastaavat kuivuuden aiheuttamaan stressiin 

sopeutumismekanismien avulla, jotta ne voivat paremmin säilyttää fotosynteesin tason 

ennallaan stressin vaikutuksen alaisena (Yordanov ym. 2000).  

Ohashi ym. (2006) tutkivat kuivuuden vaikutusta soijaan. Tutkimuksessa selvisi, että 

kuivuus vaikutti negatiivisesti kasvin fotosynteesin määrään, ilmarakojen johtavuuteen ja 

transpiraatioon. Aiemmissa tutkimuksissa (Cornic ja Briantais 1991) oli jo todettu, että 

fotosynteesin määrä stressatussa kasvissa on laajalti riippuvainen ilmarakojen 

johtavuudesta ja ilmarakojen käyttäytymisestä stressissä. Lehden vesimäärän 

ylläpitäminen ilmarakoja sulkemalla on kasveille tyypillinen tapa ylläpitää 

vesipotentiaalia kuivuuden sattuessa. Ohashi ym. (2006) totesivat, että ainakin soijalla 

lehdet ovat resistenttejä kuivuudelle, vaikka fotosynteesin määrässä tapahtuukin 

muutosta. Useat tutkimukset (mm. Genty ym. 1987, Ramanjulu ym. 1998) ovat 

osoittaneet, että valoreaktio II keskus on resistentti lievälle ja kohtalaiselle kuivuudelle ja 

reagoi vasta vakavassa kuivuudessa. Massacci ym. (2008) tutkivat puuvillan 

kuivuudensietokykyä ja huomasivat, että kasvi reagoi alkavaan kuivuuteen lisäämällä 

fotorespiraation kapasiteettia, jotta fotosynteesin määrä ei laskisi. 
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Oukarroum ym.  (2007) osoittivat tutkiessaan kuivuuden vaikutuksia eri ohralajikkeisiin, 

että kuivuuden vaikutukset kasvin fotosynteesiin eivät jääneet pysyviksi niin kauan kuin 

kasvin maksimaalinen kvanttisaanto ei häiriintynyt. He myös päättelivät, että tärkeä 

indikaattori kasvin kuivuuden kestossa on kasvin kyky säilyttää mahdollisimman korkea 

suhteellinen vesimäärä. 

Kuivuuden on huomattu myös aiheuttavan muutoksia kasvin Rubisco -entsyymissä 

(Ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase), joka on läheisesti sidoksissa kasvin 

hiilensidontaan. Parry ym. (2002) huomasivat tupakanlehtien Rubisco-tason laskevan 

voimakkaassa kuivuusstressissä. 

Koska kasvien veden kierto häiriintyy herkästi, kuivuuden aiheuttaman stressin 

mittaaminen optisin menetelmin mahdollistaa sekä lehtien että kokonaisten kasvien 

mittaamisen häiritsemättä kasvien toimintaa. Tämä parantaa tulosten täsmällisyyttä ja 

yleistettävyyttä. Tilanteessa, jossa lehteen kohdistuu veden puutteesta johtuvaa stressiä, 

eli kuivuutta, lehden absorptio infrapunaisella taajuusalueella laskee. Tämä johtuu 

pienenevästä veden määrästä lehden sisällä ja johtaa myös suurempaan reflektanssiin 

tietyillä taajuusalueilla (Bowman 1989). Veden määrä lehdessä vähenee, mutta 

kuivuudella on myös vaikutusta muihin lehden fysiologisiin prosesseihin (Linke ym. 

2008): klorofyllin määrä vähenee stressin määrän ollessa tarpeeksi suuri, joka itsessään 

muuttaa valon reflektoitumista ja absorboitumista lehteen (Kipling 1970).  

Linke ym. (2008) huomasivat kahdella vehnälajille tehdyssä tutkimuksessaan, että 

kuivuusstressi lisää kasvin reflektanssia koko spektrin alueella. Stressin fysiologisia 

vaikutuksia kasvissa ei pystytty seuraamaan ainoastaan reflektanssin muutoksen avulla. 

Tutkimuksessaan he myös pyrkivät seuraamaan kasvin elpymistä stressistä reflektanssin 

seurannan avulla, mutta kasvien reflektanssi ei palannut enää stressiä edeltävälle tasolle 

tutkimuksen aikana, vaikkakin kasvin fysiologiset prosessit normalisoituivat. Linken ym. 

(2008) tutkimus myös indikoi, että stressin ja reflektanssin välisissä vaikutuksissa on 

suuria kasvilajien välisiä eroja. 

 

1.2.4 Kasvintuhoojien aiheuttama stressi 

 

Tutkimuksessamme käsiteltävä kasvintuhoojien aiheuttama stressi oli vihannespunkin 

(Tetranychus urticae, Koch) ja erään ruostesienen, vadelmanruosteen (Phragmidium rubi-
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idaei, Karst), aiheuttamaa. Bioottisten stressitekijöiden, kuten kasvintuhoojien, kasveille 

aiheuttamat vahingot tapahtuvat usein samanaikaisesti abioottisten stressitekijöiden 

kanssa ja niitä voi olla hankalaa erottaa toisistaan. 

Vihannespunkit ovat yksi viljeltyjen marjakasvien laajimmalle levinneistä 

kasvintuhoojalajeista maailmassa ja niiden on osoitettu aiheuttavan huomattavia 

satotappioita (García-Marí ja González-Zamora, 1999). Vihannespunkkien on huomattu 

aiheuttavan tuhoja kasvin fotosynteesiprosessissa ja vähentävän klorofyllipigmenttien 

määrää (Sanches ym. 1979) ja niiden on osoitettu tuottavan näkyviä vaurioita kasveihin 

jo muutaman päivän kuluessa tartunnasta (Bueno ym. 2009). Laajan levinneisyytensä ja 

potentiaalisesti suurten taloudellisten tappioiden takia vihannespunkkien aiheuttamia 

vahinkoja on tutkittu runsaasti. Runsaiden esiintymien aikana vihannespunkkien on 

todettu vaikuttavan kasvin kaasunvaihtoon liittyviin parametreihin (mm. Ferree ja Hall, 

1980, Brito ym. 1986) ja niiden on huomattu viihtyvän paremmin lehtien alapinnoilla kuin 

yläpinnoilla (Jeppson ym. 1975). Bueno ym. (2009) huomasivat, että kasvin 

fotosynteesimekanismi reagoi vihannespunkkien tartuntaan nopeammin kuin 

klorofyllipigmenttien määrä. Tämä johtui tutkimuksen mukaan siitä, että kasvi reagoi 

vihannespunkkien leviämiseen sulkemalla ilmarakonsa, joka huomattavasti vahingoitti 

kasvin yhteyttämiskykyä. He päättelivät myös klorofyllin määrän laskun kasvin lehdissä 

johtuvan ilmarakojen sulkemisesta johtuvasta reaktiosta. 

Ruostesienten aiheuttamat vahingot eivät ulotu ainoastaan ravintokasveihin, vaan ne 

pienentävät satoa kasveissa, joista saamme vaatteita ja rakennustarvikkeita. Suuri 

ruostesieniepidemia nähtiin viimeksi Etelä-Euroopassa vuonna 2017, jossa tuhansia 

hehtaareita vehnäpeltoja tuhoutui ruostesienen takia (Bhattacharya 2017). Ruostesienet 

aiheuttavat tartuttamassaan kasvissa tummia leesioita ja ne on helppo tunnistaa kirkkaan 

oransseista itiöpesäkkeistä lehtien pinnalla. Yleisesti ottaen voidaan todeta, että 

ruostesieni-infektiot aiheuttavat kasveissa fotosynteesin määrän ja potentiaalin 

vähenemistä, sekä klorofyllipigmenttien vähenemistä (mm Ahmad ym 1983, Wright ym. 

1995). Scholes ja Rolfe (1996) huomasivat vehnällä tehdyllä tutkimuksessaan, että vaikka 

tartuntakohtien keltainen ulkonäkö antoi ymmärtää klorofyllimäärän vähentyneen, 

tarkemmat tutkimukset osoittivat, että keltaisuuden täytyi johtua joko optisten 

ominaisuuksien muutoksesta tai karotenoidimäärän lisäyksestä. Samassa tutkimuksessa 

myös huomattiin, että fotosynteesi lehdissä laski 13 prosenttiin alkuperäisestä taudin 

edetessä ja että kasvi kykeni fotosynteesiin vielä osassa lehteä huomattavan tehokkaasti, 
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vaikka osa lehdestä oli jo kykenemätön yhteyttämään. Myös Ahmad ym. (1983) esittävät 

fotosynteesin laskun johtuvan kloroplastien, eli viherhiukkasten, tuhoutumisesta lehden 

leesiokohdissa. Tutkimuksessaan he myös toivat esille fotosynteesin määrän laskua 

mukailevan klorofyllimäärän laskun lehdissä taudin edetessä.  

 

1.3 Klorofyllifluoresenssi 

 
Kasvien fotosynteesi toimii auringon valon voimalla, mutta joissain tapauksissa 

auringosta saatavaa energiaa voi olla kasville liikaa. Tällöin ylimääräinen energia, jota 

kasvi ei pysty käyttämään fotosynteesiin, pitää jollain tapaa pystyä hävittämään. 

Klorofyllifluoresenssin vaimennusta (quenching) voidaan käyttää indikaattorina lehden 

energian hävittämiseen (Demmig ym. 1987). Kasviin kerääntynyt ylimääräinen energia 

aiheuttaa ongelmia kasvin fotosynteesikyvylle, ja voi potentiaalisesti vahingoittaa kasvin 

soluja (Demmig-Adams ja Adams, 1996). Kasveissa ylimääräisen energian 

suojeluprosessia kutsutaan ei-valokemialliseksi vaimenemiseksi (Non-Photochemical 

Quenching, NPQ), joka korreloi voimakkaasti ksantofyllisyklin kanssa. Ksantofyllisyklin 

tarkoituksena on muuttaa ylimääräinen valo lämmöksi, kasvin yhteyttämiskyvyn 

suojaamiseksi.  Ksantofyllisykli on prosessi, jossa violaksantiini muutetaan 

zeaksantiiniksi de-eposkidaatio (de-epoxidation) – prosessin myötä (Demmig ym. 1987). 

Tätä prosessia tavataan kaikissa yhteyttävissä kasveissa. 

Klorofylli a -pigmentit emittoivat punaisen ja lähi-infrapunaisen valon fotoneita heti 

valon absorption jälkeen. Tätä kutsutaan klorofylli a fluoresenssiksi. Reagoidessaan 

valoon klorofyllifluoresenssi nousee pohjatasostaan nopeasti (alle 100 ms) 

maksimitasolle, josta se laskeutuu muutaman minuutin päästä vakaan tason fluoresenssiin 

fotosynteesin aktivoitumisen myötä (Lichtenthaler ja Miehé 1997). Normaalitilanteessa 

valtaosa lehteen absorboituneesta valosta käytetään fotosynteesin kvanttikonversioon ja 

vain pieni osa pääsee ulos klorofyllifluoresenssina (Lichtenthaler ja Miehé 1997). Kun 

kasviin vaikuttaa jokin stressitekijä, ei-valokemiallinen kvanttikonversio lisääntyy ja 

fluoresenssin määrä pienenee. (Maxwell ja Johnson 2000).  

Kasvin ollessa riittävän stressin vaikutuksen alaisena, erityisesti punaisen ja lähi-

infrapunaisen fluoresenssin suhteet muuttuvat herkästi (Maxwell ja Johnson 2000). Näitä 

suhteita seuraamalla voidaan lehteä vahingoittamatta seurata stressin vaikutusta lehteen. 
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Stressin aiheuttamat vahingot eivät aina ole itsestään selviä kasvissa ja voi olla että 

vahinkoja ei näy päällepäin. Esimerkiksi fotosynteesin vähenemistä ei voi silmin nähdä 

(McFarlane ym. 1980). Klorofyllifluoresenssin avulla voidaan siis havainnoida kasvin 

stressitasoja ilman näkyviä vaurioita kasvissa. Klorofyllifluoresenssi tapahtuu silmillä 

havaittavan valon spektrissä, mutta sen pienestä määrästä johtuen sitä on mahdotonta 

erottaa lehden pinnasta heijastavasta valosta (McFarlane ym. 1980) ilman erillisiä 

mittalaitteita ja menetelmiä.  

 

1.4 Klorofyllifluoresenssi ja fotosynteesiprosessi 
 

Fotosynteesiprosessiin läheisesti liitetty valoreaktio II-arvon (Photosystem II, PS II) 

maksimaalinen kvanttisaanto on yhdistetty kasveihin vaikuttavan stressin voimakkuuteen. 

Genty ym. (1989) huomasivat tutkimuksessaan fluoresenssin valokemiallisen 

vaimenemisen (Photochemical quenching, qP) olevan suoraan verrannollinen PS II – 

reaktiokeskusten tehokkuuteen. Valoreaktio II - arvoa voidaan estimoida mittaamalla 

fluoresenssin saannon kasvua pimeään mukautetun minimiarvosta (Fo) aina 

maksimaaliseen fluoresenssiin (Fm). Tätä minimi- ja maksimiarvojen suhdetta Fv/Fm 

(=(Fm-Fo)/Fm) voidaan pitää luotettavana mittarina PS II-arvosta (Butler ja Kitajima 1975, 

Genty ym. 1989, Maxwell ja Johnson 2000). Edellä mainitusta suhteesta käytetään myös 

nimitystä maksimikvanttisaanto. Kun pimeään totutettua lehteä valaistaan, fluoresenssi 

PS II:sta voimistuu nopeasti, jonka jälkeen fluoresenssi heikkenee hiljalleen. Tätä 

reaktiota kutsutaan Kautsky-efektiksi (Kautsky ym. 1960). 

Lehtien vastaanottama energia jakautuu lehdessä kolmeen eri prosessiin. Energia voi olla 

osana fotokemiallisessa prosessissa, fluoresenssissa, tai se voi muuttua lämmöksi. 

Yhteyttämisprosessin reaktiokeskusten ollessa auki energia jakautuu valoa keräävään 

kompleksin, lämmön ja fluoresenssin välille, mutta reaktiokeskusten ollessa kiinni, valoa 

keräävät kompleksit eivät vastaanota energiaa ja kaikki energia jakautuu lämmön ja 

fluoresenssin välille. (Parkhill ym. 2001) Fluoresenssimittaukset mittaavat sitä 

todennäköisyyttä, millä PS II reaktiokeskukset käyttävät tämän ylimääräisen energian. 
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1.5 Reflektanssi-indeksejä 

 
Kasvien lehdet absorboivat valoa fotosynteettisesti aktiivisen säteilyn (PAR), 400 – 700 

nm, alueella. Tätä korkeampaa (700 – 1200 nm) taajuusaluetta kutsutaan lähi-infrapuna-

alueeksi. Koska lehdet eivät absorboi infrapuna-alueen säteilyä yhtä tehokkaasti, 

heijastuu siitä suurempi osa lehden pinnasta takaisin (Peñuelas ja Filella 1998). Lehtien 

heijastamaa säteilyä käytetään hyväksi laskettaessa eri reflektanssi-indeksejä, jotka 

pitävät sisällään suurta määrää informaatiota kasvien tärkeistä parametreista (Peñuelas ja 

Filella 1998). 

 

1.5.1 Tutkimuksessa käytetyt reflektanssi-indeksit 

 

Tässä tutkimuksessa kasvien stressitasojen vaihtelua tutkittiin myös Normalized 

Difference Vegetation Index:in (NDVI) avulla. NDVI on 1970-luvulla kehitetty (Rouse 

ym. 1973 ja Tucker 1979) kasvillisuusindeksi, joka mittaa kasvien punaisen ja lähi-

infrapunaisen reflektanssin taajuusalueiden suhdetta. Tällä suhteella voidaan mitata 

kasvien ”vihreyttä”, sillä kasvin klorofylli absorboi voimakkaasti fotosynteesissä 

käytettäviä 400 nm – 700 nm taajuusalueita ja lehti taas heijastaa lähi-infrapunan 

taajuusaluetta 700nm - 1100nm. NDVI:n avulla on pystytty laskemaan mallintamisessa 

suosittu Leaf Area Index (LAI), joka indikoi lehtien pinta-alaa maapinta-alaa kohden 

(Tucker ym. 1979). 

NDVI:n kaava on    , jossa 

NIR = reflektanssi lähi-infrapunan taajuusalueella (noin 800nm) 

RED = reflektanssi punaisen taajuusalueella (noin 680nm). 

NDVI on hyvä työkalu lehvästötason fotosynteettisen kapasiteetin ja biomassan 

mittaamiseen (Sellers, 1987), mutta se on huomattu reagoivan huonosti lyhyen ajan 

vaihteluun valon käytön tehokkuudessa (Light use efficiency, LUE) ja fotosynteesin 

määrässä (esim. Tenhunen ym. 1987, Running ja Nemani 1988). NDVI:n on huomattu 

sopivan hyvin lehtipuiden hyvinvoinnin mallintamiseen, mutta ainavihantien havupuiden 

mallintamiseen se ei sovellu (Garbulsky ym. 2008). 
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Simple Ratio (SR) indeksi (Sims ja Gamon 2002) on vaihtoehtoinen reflektanssispektriin 

liittyvä indeksi PRI:lle (Photochemical Reflectance Index) ja NDVI:lle. Simple Ratio – 

indeksi estimoi lehtien klorofyllisisältöä samoin kuin PRI, mutta ei ota huomioon 

karotenoideja. SR-indeksissä käytettävät aallonpituudet ovat tyypillisesti 660nm ja 

900nm väliltä (Sims ja Gamon 2002). 

 

1.5.2 PRI- indeksi 

 

PRI on Gamonin ym. vuonna 1992 kehittämä reflektanssi-indeksi, joka alun perin 

kehitettiin seuraamaan kasvien fotosynteesitehokkuutta ja arvioimaan kasvien 

stressitasoa. PRI:ssä seurataan 531nm ja 570nm taajuusalueiden suhdetta, joiden on 

huomattu korreloivan ksantofyllisyklin pigmenttien epoksidaation (epoxidation) kanssa. 

Ksantofyllisyklin epoksidaatio on yhdistetty ylimääräisen energian hävittämiseen 

fotosynteettisestä prosessista. Tämä ylimääräinen energia on sellaista, jota ei ole 

mahdollista käyttää fotosynteesissä, ja se voi myös osaltaan vähentää valon käytön 

tehokkuutta (Light use efficiency, LUE) (Demmig-Adams 1990). Kuitenkin jo 

alkuperäisessä vuoden 1992 tutkimuksessa huomattiin, että PRI ei sovellu erityisen hyvin 

vedestä johtuvan stressin tarkkailuun (Gamon ym. 1992). Myöhemmissä tutkimuksissa 

on varmistettu PRI:n ja fotosynteettisen tehokkuuden välinen korkea korrelaatio (Gamon 

ym. 1997). 

PRI-indeksin kaava on , jossa        

R531 = reflektanssi 531nm taajuusalueella 

R570 = reflektanssi 570nm taajuusalueella. 

PRI-mittaukset toimivat parhaiten lehtitason mittauksissa, mutta myös lehvästötasolla 

silloin kun on kyse yhtenäisestä lehvästöstä (Gamon ym. 1997). Koska PRI skaalautuu 

hyvin ylöspäin lehvästötasolle, sitä käytetään myös paljon mallinnuksessa (Stylinski ym. 

2002). Stylinskin ym. (2002) tutkimus toi lisäksi esille sen, että PRI toimii myös latvustoa 

yhtenä ”suurena lehtenä” käsittelevän ”Big Leaf”- hypoteesin (Field 1991) kanssa. Jos 

PRI:tä käytetään lehvästötason mittauksissa epätasaisessa lehvästöstä, ongelmaksi 

muodostuvat aukot ja vaihtelu lehvästön kattavuudessa, ja tämä korostuu lehtiala-indeksin 
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(Leaf Area Index, LAI) ollessa matala. Tällöin maaperästä heijastuva valo haittaa 

mittauksia (Mänd ym. 2009). 

PRI:n on huomattu korreloivan hyvin valoreaktio II (PSII)- keskusten fotokemiallisen 

tehokkuuden (Stylinski ym. 2002) ja NPQ:n (non-photochemical quenching of 

chlorophyll fluorescence) kanssa (Evain ym. 2004) eri lajeilla ja vaihtelevissa 

olosuhteissa. PRI-indeksin avulla on myös voitu havaita eroja karotenoidien ja klorofyllin 

välisissä suhteissa pitkällä aikavälillä (Filella ym. 2009, Porcar-Castell ym. 2012). 

PRI:stä saatujen tulosten on todettu olevan epäluotettavia tutkittaessa kasveja, joilla on 

huonot tai vaihtelevat valo-olosuhteet (Gamon ym. 1997), tai silloin kun tutkitaan hyvin 

nuoria tai rankasta kuivuudesta kärsiviä kasveja (Stylinski ym. 2002). 

 

1.6 Tutkimuksen tavoitteet 
 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten tutkittavien kasvien stressitekijöitä pystytään 

havainnoimaan klorofyllifluoresenssin ja kasvin reflektanssin avulla ja mitä niistä 

voidaan päätellä kasvin hyvinvoinnista ja stressitasosta. Tarkasteltavia kasveja ja 

stressejä olivat lehmusten katusuolasta johtuva stressi, heinäkasvien ravinteiden puute, 

kuivuus omenapuilla, ja kasvintuhoojien aiheuttama stressi vadelmalla. Hyvinvointia 

selvitettiin mittaamalla kasvien klorofyllifluoresenssia, josta voidaan tehdä 

johtopäätöksiä kasvien fotosynteesistä, sekä lehtien reflektanssia, joista voidaan laskea 

reflektanssi-indeksejä, joita voidaan myös käyttää stressin tutkimisessa. Tutkimuksessa 

pyrittiin myös selvittämään, voiko eri stressitekijöitä ja niiden voimakkuutta eritellä 

kasvin tuottaman klorofyllifluoresenssisignaalin perusteella. Kesällä 2017 

mittauskohteita oli yhteensä neljä, joista mittasimme kesän aikana kuusi eri kertaa. 

Jokaisessa mittauskohteessa tutkittiin tiettyä ennalta määrättyä stressitekijää.  

 

Kesän 2017 mittausten tavoitteena oli kerätä tausta-aineistoa Vihreävalo-hankkeen 

vuoden 2018 mittauksille. Hanke on pituudeltaan kaksivuotinen, lokakuusta 2016 

syyskuuhun 2018 asti ja se on saanut Suomen Akatemian kärkihankerahoituksen. 

Hankkeen tavoitteena on seurata miten kasvien elinolosuhteita voidaan havainnoida 

optisten indeksien avulla ja kehittää uusia keinoja kasvillisuuden hallintaan. Kesällä 2018 

hanketta jatketaan suorittamalla mittaukset lennokilla ja tarkoitus on tutkia, näkyvätkö 
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samat signaalit, joita mahdollisesti huomataan lehtitasolla, myös lehvästötasolla 

lennokista tehtävissä mittauksissa. 

 

Tutkimuksen lähtöhypoteesit ovat: 

 

1. Kasvin stressi aiheuttaa muutoksia kasvin klorofyllifluoresenssiin. 

2. Huonosti voivilla kasveilla spektristä mitattava klorofyllifluoresenssitaso on 

merkittävästi heikompi kuin kontrollikasveilla. 

3. Stressin aiheuttamat muutokset ovat havaittavissa spektrofotometrillä tehtävillä 

mittauksilla. 

4. Stressin aiheuttamat muutokset voidaan havaita myös klorofyllifluoresenssin 

huippujen suhteessa.  

 

Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

 

1. Toimiiko klorofyllifluoresenssi paremmin kuin reflektanssi-indeksit kasvien 

stressin havainnoinnissa? 

2. Voidaanko eri stressitekijät luokitella niiden klorofyllifluoresenssisignaalin 

perusteella? 

3. Voidaanko stressin voimakkuutta havainnoida klorofyllifluoresenssin avulla? 
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2 Aineisto ja menetelmät 
 

2.1 Koejärjestelyt  
 

2.1.1 Katusuolan aiheuttaman stressin vaikutusten tutkiminen 

 

Mittaukset suoritettiin neljässä eri mittauskohteessa kesän 2017 aikana. Mittauskertoja oli 

yhteensä kuusi, joista kaksi kesäkuussa, kaksi heinäkuussa ja kaksi elokuussa. Projekti 

aloitettiin mittaamalla katusuolan vaikutusta lehmusten (Tilia x vulgaris, L.) 

hyvinvointiin. Suolamittauksia lehmuksissa suoritetiin sekä kesä- että elokuussa. Elokuun 

mittaukset suorettiin samoilla puilla kuin kesäkuussa, mutta lisäreferenssiaineistoksi 

valittiin vielä kolme puuta Viikistä, vähän liikennöidyn tien varrelta. 

Koepuut sijaitsivat Helsingissä Pohjoisrannassa ja laboratoriomittaukset suoritettiin 

saman päivän aikana Viikissä Optics of Photosynthesis-laboratoriossa. Jokaisesta 

koepuusta leikattiin tarvittava määrä oksia irti oksasaksilla ja oksat kuljetettiin heti 

leikkaamisen jälkeen kylmälaukussa Viikkiin, jossa fluoresenssi- ja 

reflektanssimittaukset suoritettiin pimeässä tilassa spektrofotometrillä. Oksat leikattiin 

aina samasta kohtaa puuta; eteläpuolelta, noin 3-4 metrin korkeudelta. Valituissa oksissa 

lehtien piti olla täysin kehittyneet. Irti leikatuista oksista valittiin kolme neljä lehteä 

jokaista koepuuta kohden jotka mitattiin. Fluoresenssimittausten päätyttyä tulokset 

tallennettiin tietokoneelle ja analysoitiin myöhemmin syksyllä kaikkien mittausten 

valmistuttua. 

 

2.1.2 Ravinteiden puutteesta johtuvan stressin vaikutusten tutkiminen 
 

Vihdissä, Luonnonvarakeskuksen (Luken) koetilalla mittasimme sekä timoteita (Phleum 

pratense, L.), että vehnää (Triticum aestivum, L.). Timotei mitattiin kesäkuussa, vehnä 

kasvukauden edettyä heinäkuussa. Näistä heinäkasveista tutkimme signaaleja ravinteiden 

määrän muutoksesta. Kasvien spektrometrimittaukset suoritettiin heti näytteenoton 

jälkeen paikan päällä Vihdissä, viljasiilon alakerrassa. Viljasiilo todettiin sopivaksi 

paikaksi mittauksille lämpötilan tasaisuuden ja vähäisen valon määrän vuoksi.  

Timoteilla otantamenetelmänä oli systemaattinen otanta, jossa valittiin kymmenen 

mittauskohtaa pohjois-etelä akselilla noin 50 metrin välein. Mittauskohdat merkittiin 
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peltoon selkeästi värikkäillä kepeillä. Jokaisesta mittauskohdasta poimittiin noin 8-10 

kasvia, joista valittiin mitattaviksi lehdiksi kasvien ylimpiä, täysin kehittyneitä lehtiä. 

Vehnän mittauksissa koealoiksi valittiin yhdeksän kohtaa kolmesta eri 

lannoituskäsittelystä. Käsittelyt erosivat toisistaan lannoituksen määrältään; 

ensimmäisellä käsittelyllä yleislannoitusta ei ollut tehty lainkaan, toisella käsittelyllä oli 

tehty optimaalinen lannoitus kasvien kasvun kannalta ja kolmannessa käsittelyssä 

lannoitetta oli käytetty hyvin runsaasti. 

 

2.1.3 Kuivuudesta johtuvan stressin vaikutusten tutkiminen 

 

Tutkimme kuivuuden aiheuttamaa stressiä omenapuulla (Malus pumila, Mill.) 

omenatilalla Raaseporissa, missä puita kasteltiin niiden tyvillä kulkevien 

tihkukasteluletkujen kautta. Mittaukset suoritettiin heinäkuussa. Tarkoituksena oli yrittää 

löytää tarpeeksi selvä klorofyllifluoresenssi- tai reflektanssisignaali, joka indikoisi 

kuivuuden aiheuttamaa stressiä. Mitattavaksi valittiin satunnaisesti Summer Red -

lajikkeen puita yhdestä puurivistä. Viisi kontrollipuuta valittiin noin kymmenen 

normaalisti kastellun puun joukosta, ja toiset viisi puuta valittiin satunnaisesti sellaisesta 

kymmenen puun joukosta, joka jätettiin noin kahden viikon ajaksi keinokastelun 

ulkopuolelle.  

Jokaisesta puusta kerättiin neljä lehteä, joista mitattiin fluoresenssia ja reflektanssia. 

Mitattavat lehdet valittiin aina eteläpuolelta puuta, jotta lehtien sijainti puussa ei 

vaikuttaisi tuloksiin. Lehtien tuli myös olla täysikasvuisia ja niissä ei saanut olla merkkejä 

kasvintuhoojista tai muita näkyviä vikoja, jotka olisivat voineet häiritä mittauksien 

suorittamista. Mittaukset suoritettiin saman päivän aikana paikan päällä ulkona, tai 

pimeässä kontissa, jossa valo-olosuhteet pysyivät samoina koko päivän ajan. Omenatilalla 

ei suoritettu kaasunvaihtomittauksia GFS 3000- laitteen teknisen vian vuoksi. 

 

2.1.4 Kasvintuhoojien aiheuttaman stressin vaikutusten tutkiminen 

 

Kasvintuhoojien aiheuttamaan stressiä tutkittiin vadelmatilalla Kuhmoisissa, Keski-

Suomessa. Tilalla kasvatetaan vadelmaa (Rubus idaeus, L.) kasvatustunneleissa. 

Koeasetelma erosi edellisistä mittauskohteista, sillä tällä kertaa ei valittu tiettyjä kasveja 
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mitattaviksi, vaan kasvit luokiteltiin niiden stressitasojen mukaan. Vadelmatilalla esiintyi 

kahta stressitekijää: vihannespunkkeja ja ruostesientä (kuva 2.1), jotka kummatkin 

vaikuttavat negatiivisesti vadelmien kasvuun ja haittaavat vadelmien yleistä hyvinvointia. 

Ruostesienen jaoimme 3 eri stressitasoon ja vihannespunkin 4 eri stressitasoon. 

Keräsimme kasvatustunneleista mitattavaksi viisi silmämääräisesti samalla stressitasolla 

olevaa lehteä kutakin stressiluokkaa kohden. Tarkoituksemme oli selvittää, onko erilaiset 

stressitasot mahdollista erottaa lehtien fluoresenssissa ja reflektanssissa. Vadelmien 

mittaukset suoritettiin viljelytilalla hämärästi valaistussa pakkaushallissa, lukuun 

ottamatta kaasunvaihtomittauksia, jotka suoritettiin ulkona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2.1 Esimerkkejä ruostesienen aiheuttamista vahingoista vadelmanlehdillä. 
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2.2 Menetelmät 
 

2.2.1 Spektrometrimittaukset 

 

Lehtien fluoresenssin mittaamiseen käytettiin spektrofotometriä (USB2000-FL, Ocean 

Optics ltd., Florida, USA), jolla voitiin mitata lehden reflektanssia sekä fluoresenssia. 

Lehtiä säilytettiin pimeässä tilassa noin 10 minuuttia, jotta lehdet saatiin mukautumaan 

pimeään ennen mittausten aloittamista. Pimeään mukauttamisen tarkoituksena oli 

fluoresenssin ei-valokemiallisen vaimenemisen palauttaminen lähtötilaan (Maxwell ja 

Johnson 2000). Mittauksen aloittamisen hetkestä lähtien klorofyllifluoresenssin määrä 

laskee tasaisesti muutaman minuutin ajan, jonka jälkeen fluoresenssitaso saavuttaa vakaan 

tason. Tämä klorofyllifluoresenssin tason lasku on nimetty fluoresenssin vaimennukseksi 

(Maxwell ja Johnson 2000). 

Tutkimuksessamme mittasimme sekä valon spektriin liittyvää fluoresenssia (spectral 

fluorescence) ja Pulse Amplitude Modulated (PAM) – fluoresenssia. Spektriin liittyvää 

fluoresenssia mitattiin seuraavassa kappaleessa tarkasteltavalla spektrometrillä, kun taas 

PAM-fluoresenssia mitattiin PAM-2500 laitteella (Heinz Walz GmbH, Effeltrich, Saksa). 

PAM-fluoresenssia eroaa spektriin liittyvästä fluoresenssista siinä, että PAM-mittauksissa 

kasvin lehteä valaistaan kolmella eri valolla. Ensimmäinen niistä on mittaava valo, jonka 

heikko pulssi mittaa fluoresenssia, mutta ei aiheuta muutoksia fotosynteesiin, toinen valo 

on niin sanottu saturoiva pulssi (saturating pulse), joka sulkee lehden reaktiokeskukset ja 

kolmas valo on nimeltään aktiininen (actinic) valo, joka vaikuttaa fotosynteesiin. Näillä 

kolmella eri valolla valaistaan mitattavaa lehteä lyhyissä impulsseissa lehden 

fluoresenssiin mittaamiseksi. 
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Kuva 2.2 Esimerkki fluoresenssinmittausasetelmasta. Halogeenivalo kuvan oikeassa reunassa, josta johtaa valokaapeli 

valonsuodatinpidikkeeseen. Vasemmassa alareunassa tietokone, joka on yhdistetty spektrometriin USB-kaapelilla. 

Spektrometri on yhdistetty valonsuodatinpidikkeeseen, sekä mittauskyvettiin valokuitukaapelilla. 

Spektriin liittyvän fluoresenssin mittaamiseksi (kuva 2.2) lehteä valaistiin 90 asteen 

kulmassa HL-2000 halogeenivalolla (Ocean Optics ltd, USA) noin 1 cm:n etäisyydeltä 

pitäen samalla huolta, että lehden alla oli tumma heijastamaton pinta. Valo kulki lehteen 

CA2736 -valokuitukaapelin (Thorlabs, Saksa) kautta, joka oli kiinnitetty FHS-UV (Ocean 

Optics ltd, Florida, USA) valonsuodatinpidikkeeseen. Suodatinpidikkeessä käytettiin 

klorfyllifluoresenssimittausten aikana suodatinta (FES650, Thorlabs, Saksa) joka suodatti 

näkyvän valon yli 650nm taajuusalueelta. Suodatinpidikkeestä kulki BIF-200-UV-VIS 

valokuitukaapeli (Ocean Optics ltd, Florida, USA) mittauspäähän, jossa se yhdistyi 

spektrometriin kiinnitettyyn kaapeliin. Kaapelin mittauspää asetetiin RPH-1 

mittauskyvettiin (Ocean Optics ltd, Florida, USA), jossa se pysyi paikoillaan, noin 1cm 

päästä mitattavasta lehdestä, ruuvin avulla. Mittaukset tallennettiin kannettavalle 

tietokoneelle, joka oli yhteydessä spektrometriin USB-kaapelin avulla. Mittaukset 

tallennettiin tietokoneelle SpectraSuite-ohjelman (Ocean Optics ltd, Florida, USA) avulla, 

joka tallensi mittausdatan .txt- muodossa. Mittausdata siirrettiin myöhemmin toiselle 

tietokoneelle, jossa data käsiteltiin R-studio – ohjelmalla. 

Ennen varsinaisten mittausten aloittamista tarkistettiin laitteen nollasignaali sulkemalla 

valonlähde ja tallentamalla spektrofotometrin havaitsema spektri. Laitteen nollasignaali, 

”dark current”, johtuu laitteen lämpötason vaihteluista ja sitä esiintyy jokaisessa 

spektrometrissä. Nollasignaalin vaihtelun minimoimiseksi spektrometrin annettiin aina 

olla käynnissä noin tunti ennen mittausten aloittamista. Nollasignaalin tarkistuksen 

jälkeen avattiin valonlähde uudestaan ja tehtiin reflektanssin referenssimittaus Spectralon-
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paneelilla (RSS-08-010, Labsphere, Sutton, USA). Referenssimittaus suoritettiin sekä 

suodattimen avulla että ilman suodatinta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2.3 Esimerkki fluoresenssispektristä piirrettynä R-Studio-ohjelmalla. Kuvassa viiden eri lehden fluoresenssispektri 
ja niiden eroavaisuudet välillä 650nm 900nm. Kuvaan myös merkitty 685nm, 740nm ja 760nm aallonpituustaajuudet. 
X-akselilla kuvattu aallonpituus nanometreissä ja y-akselilla fluoresenssi digitaalisina numeroina. 

 

Kun referenssimittaus oli suoritettu, siirryttiin lehtien mittaamiseen. Jokaista lehteä 

valaistiin 180 sekunnin ajan halogeenivalolla valokuitukaapelin läpi. Mittausten aikana 

valosuodatin oli aina paikallaan, jotta voitiin tarkastella klorofyllifluoresenssisignaalia 

(kuva 2.3). Spektrometri tallensi lehdestä heijastuvan säteilyn 300 – 1000 nm taajuudella 

noin kolme kertaa sekunnissa, tästä johtuen mittauskertoja kerääntyi jokaista lehteä 

kohden noin 600. Kolmen minuutin mittaus oli tarpeen tehdä, jotta voitiin varmistua, että 

klorofyllifluoresenssi oli painunut alas vakaaseen tasoon. Kun 180 sekunnin mittausaika 

oli ohi, poistettiin suodatin valonlähteen edestä ja tallennettiin reflektanssispektri 300 – 

1000 nm taajuusalueilta (kuva 2.4). Mittaus suoritettiin jokaisella lehdellä erikseen ja 

mittausten päätyttyä kalibrointimittaukset suoritettiin uudestaan, jotta kyettiin 

vertailemaan, oliko niissä tuloksiin vaikuttavia eroja mittauksen aloittamisen ja 

lopettamisen välissä. Kun olimme keränneet referenssidatan sekä ennen että jälkeen 

mittausten, laitteesta johtuva nollasignaali voitiin eliminoida tuloksia koostettaessa.  
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Kuva 2.4 Esimerkki reflektanssispektristä, piirrettynä R-Studio-ohjelmalla. Kuvassa on esitetty viiden eri lehden 
reflektanssispektrit ja niiden poikkeavuudet toisistaan. X-akselilla kuvattu aallonpituus nanometreissä ja y-akselilla 
reflektanssin määrä.  

 

 Spektrometrimittausten taustasäteilyn korjaus 

 

Spektrometrillä keräämässämme reflektanssidatassa oli systemaattinen poikkeama, jota ei 

havaittu integroivalla pallolla tehdyissä mittauksissa. Tämä poikkeama esiintyi koko 

spektrometrillä mitatussa aineistossa, kahta viimeistä mittauskertaa lukuun ottamatta. 

Reflektanssidatasta huomattiin, että mittauksissa, jossa lehden alla oli käytetty mustaa 

kangasta, reflektanssi sai korkeammat arvot noin 730 nm taajuusalueelta lähtien aina 1000 

nm taajuusalueeseen saakka. Suoritimme Viikin Optics of Photosynthesis – laboratoriossa 

lisämittauksia lehmuksella ja vaahteralla eri taustamateriaalien kanssa. Lisämittaukset 

osoittivat, että taustamateriaali vaikutti reflektanssispektriin (kuva 2.5). Osa 

halogeenivalon tuottamasta säteilystä heijastui takaisin käyttämästämme 

taustamateriaalista ja antoi liian korkeita reflektanssiarvoja. Huomasimme myös, että alle 

Kuva 2.5 Spektrometrillä tehtyjen reflektanssimittausten systemaattinen virhe, vasemmalla taustasäteilyn arvot 
kun mittaustaustana oli heijastamaton pahvi, oikealla mustan kankaan kanssa mitatut arvot. 
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730nm taajuusalueella mittausvirhe oli mitättömän pieni, eikä vaikuttanut lopullisiin 

tuloksiin, mutta 730nm taajuusalueesta ylöspäin mittausvirhe oli huomattava. 

Mittausvirhe päätettiin korjata kaikkiin mittauksiin, jossa oli käytetty taustamateriaalina 

mustaa kangasta. Korjausten suorittamiseksi otettiin referenssiarvo mittauksista joissa ei 

ollut mittausvirhettä, ja korjasimme virheelliset arvot interpoloimalla referenssipisteet 

jokaiselle aallonpituudelle. 

 

2.2.2 Klorofyllipigmenttien määrittäminen 

 

Karotenoidien ja klorofylli a:n ja b:n pigmenttien määrittämiseksi keräsimme jokaisesta 

näytekasvista muutaman lehden, jotka pakattiin 2,5 ml ilmatiiviisiin näyteputkiin. 

Näyteputket merkattiin huolellisesti ja asetettiin nestemäiseen typpeen heti näytteen 

keräämisen jälkeen, jossa ne kuljetettiin Helsingin Yliopistolle. Yliopistolla näytteet 

asetettiin pakastimeen (-80 °C), jossa näytteitä säilytettiin syyskuuhun 2017 saakka, 

jolloin ne analysoitiin Helsingin Yliopiston Viikin laboratoriossa. Näytteet analysoitiin 

tuolloin kolmessa erässä, kuhunkin erään valittiin satunnaisesti näytteitä pakastimesta ja 

ne asetettiin jälleen nestemäiseen typpeen.  

Näytteet poistettiin nestemäisen typen säiliöstä ja asetettiin styroksilaatikkoon, joka oli 

täytetty jäillä. Näytteet poistettiin yksitellen näyteputkista ja kaadettiin huhmareeseen, 

jossa oli pohjalla pieni määrä nestemäistä typpeä. Pigmenttien määrän havainnointia 

helpottaa soluseinämien rikkominen survimella (Bruinsma 1963), joka tehtiin käsin. 

Huhmareeseen lisättiin välillä nestemäistä typpeä, jotta näyte ei ehtisi sulaa käsittelyn 

aikana. Tarkoituksena oli kerätä uuteen näyteputkeen noin 0,1 g murskattua lehteä 

kustakin näytteestä. Kun murskattu näyte oli lisätty kannelliseen ja valolta suojattuun 

näyteputkeen, se asetettiin takaisin nestemäisen typen säiliöön. Näytteet punnittiin ja 

niihin lisättiin puskuriksi noin 0,03 grammaa ruokasoodaa (NaHCO3, Merck KGaA, 

Darmstadt, Saksa) pH:n tasapainottamiseksi. Näyteputket asetettiin takaisin jäähän ja 

jokaiseen putkeen lisättiin 0,95ml 99,8 % asetonia. Näyteputki asetettiin sentrifugiin 

näytteen sakan pelletoimiseksi (Centrifuge 5810 R, Eppendorf, Hampuri, Saksa) ja 

asetettiin kahdeksi tunniksi takaisin jäähän odottamaan, että pigmentit uuttuvat asetonin 

sekaan.  
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Kahden tunnin kuluttua näyteputket asetettiin sentrifugiin viideksi minuutiksi, lämpötila 

säädettiin 4°C ja pyörimisnopeudeksi 15G. Sentrifugikäsittelyn jälkeen näyteputkista 

kaadettiin supernatantti uuteen putkeen varovaisesti, niin että kiinteä pelletti jäi edelleen 

ensimmäiseen putkeen. Kummatkin putket asetettiin jäihin, ja putkeen jossa pelletti 

sijaitsi, lisättiin vielä toisen kerran 0,95ml asetonia. Pelletti ravistettiin kunnolla ja 

asetettiin jäähän seisomaan vielä tunniksi. Tunnin päästä pelletin sisältävä putki asetettiin 

jälleen sentrifugiin, jossa toistettiin aikaisempi 4°C ja 15G käsittely viiden minuutin ajan. 

Näyteputkessa sijaitseva supernatantti kaadettiin edellisen supernatantin päälle, jolloin 

kokonaisuudessaan jokaisesta lehtinäytteestä oli 1,90 ml asetoniuute klorofylli a:n ja b:n, 

sekä karotenoidien määrän mittaamiseksi. Valmiit näyteputket asetettiin yöksi pakkaseen 

(-20°C) ja mittaukset suoritettiin seuraavana päivänä.  

Pigmenttien määrää asetoniuutteessa mitattiin spektrofotometrillä (UV-1601, Shimadzu, 

Japani), UVProbe ohjelmalla (Shimadzu, Japani). Spektrometriin asetettiin 

kontrollikyvetti, joka sisälsi ainoastaan 99,8 % asetonia, sekä mittauskyvetti, joka sisälsi 

0,1 ml asetoniuutetta ja 0,9 ml puhdasta, 99,8 % asetonia. Kyvetit asetettiin laitteeseen ja 

jokaisesta näytteestä otettiin kolme toistomittausta, jotka tallennettiin muistitikulle. 

Näytekyvetti puhdistettiin asetonilla jokaisen näytteen välissä kontaminaation 

välttämiseksi. Joka kolmannen näytteen välissä myös mitattiin kahta puhdasta, asetonilla 

täytettyä kyvettiä, jotta voitiin eliminoida spektrometrin mittausvirheestä johtuva virhe. 

Näytteiden pigmenttimittaukset oli jaettu kolmelle päivälle, joista kahden viimeisen 

päivän näytteiden annettiin vielä uuttua yön yli 80 % asetonissa, jotta voitiin todeta 

pidemmän uuttumisajan tuomat erot. 

Spektrometri mittasi mittauskyvetin ja referenssikyvetin läpäisevän ja absorboituvan 

valon ja vertasi eri valon taajuusalueita keskenään, laskien niistä mittauskyvetin 

sisältämän nesteen klorofyllipitoisuuden. Sekä 100 % -asetoniliuokselle että 80 % - 

asetoniliuokselle on olemassa omat kaavansa.  

Klorofylli a:n määrä 100 % - asetoniliuoksessa laskettiin kaavalla 

Chl a = (11,24*A661nm) – (2,04*A644nm),  

jossa A merkitsee liuoksen absorbanssia tietyllä taajuusalueella. 

Klorofylli b:n määrä laskettiin 100 % - asetoniliuoksessa kaavalla 

Chl b = (20,13*A644) – (4,19*A661) 
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Karotenoidien määrää liuoksessa laskettiin kaavalla 

Car = ((1000*A470)-(1,9*Chl a)-(63,14*Chl b)) / 214 

Vastaavat kaavat 80 % asetoniliuokseen olivat: 

Chl a = (12,25*A663,2) - (2,79*A646,8), 

Chl b = (21,5*A646,8) - (5,1*A663,2) ja 

Car = ((1000*A470) - (1,82*Chl a)-(85,02*Chl b)) / 198 

Pigmenttien kaavat perustuvat aikaisempaan tutkimukseen (Lichtenthaler, 1987). 

Näytteidenotossa oli useita suurta tarkkaivaisuutta vaativaa vaihetta, joka lisäsi 

inhimillisen virheen mahdollisuutta. Virheiden mahdollisuus oli korkeimmillaan 

pipetoinnissa, jota tehtiin useamman kerran jokaista näytettä kohti, sekä asetonin 

haihtumisen estämisessä. Asetonin nopeaa haihtumista, ja samalla uutteen konsentraation 

muutosta yritettiin estää pitämällä tuotteet ilmatiiviissä astiassa ja jatkuvasti pakastettuina. 

 

2.2.3 Näytteiden hiili-typpi - määritykset 

 

Hiili-typpi (C/N) –näytteet kuivattiin kuivatusuunissa 60 °C, jonka jälkeen näytteet 

jauhettiin. Jauhettavasta lehtinäytteestä (n. 1 gramma) valittiin erikseen noin 0,2 gramman 

painoinen osanäyte, jolle tehtiin hiilen ja typen pitoisuuksien mittaus kuivapolttona 

(VarioMax CN elementer, Analysensysteme GmbH, Hanau, Saksa) (Lindén ym. 2014). 

 

2.2.4 Lehtien suhteellisen vesipitoisuuden mittaaminen 

 

Lehtien suhteellinen vesipitoisuus (Relative water content, RWC) on määre, jolla 

arvioidaan lehtien sisältämää vesimäärää suhteessa lehden märkä- ja kuivapainoihin. 

Barrs ja Weatherley (1962) tekivät pitkään käytössä olleeseen menetelmään muutoksia ja 

tämän jälkeen menetelmä on ollut suosittu yksinkertaisuutensa vuoksi. Suhteellisen 

vesipitoisuuden määrityksessä näytteestä mitataan tuorepaino mahdollisimman nopeasti 

näytteen leikkaamisen jälkeen. Tämän jälkeen ne upotetaan veteen useaksi tunniksi, jotta 

ne voidaan punnita turvotetun painon laskemiseksi. Lopuksi näytteet vielä kuivataan yön 

yli uunissa 60 °C kuivapainon saamiseksi. Kuivausta lukuun ottamatta näytteet on hyvä 
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säilyttää ilmatiiviissä pussissa, jotta ilmassa esiintyvä kosteus ja haihtuminen lehdistä ei 

vääristäisi tuloksia. Toisin kuin optiset menetelmät, suhteellisen vesimäärän mittaukset 

tuhoavat mitattavan lehden. Lehden suhteellinen vesipitoisuus määritetään kaavalla: 

RWC (%) = [(FW-DW) / (TW – DW)] * 100, jossa  

RWC = lehden suhteellinen vesipitoisuus 

FW = näytteen tuorepaino (weight) 

TW = Näyteen turvotettu paino (turgid weight) 

DW = Näytteen kuivapaino (dry weight) 

 

2.2.5 Kasvien haihdutusnopeuden mittaaminen 

 

Kasvien kuivuusstressiä mitattiin porometrin (SC-1, Meter Group, Inc., Pullman, USA) 

avulla. Porometrin avulla mitataan kasvien ilmarakojohtavuutta (mmol m-2 s-1) ja -

resistenssiä. Porometrissä lehti asetetaan mittauskyvettiin, jonka tarkoituksena on pitää 

yllä ympäröivää painetta ja kosteutta, mittauksen aikana porometri mittaa kyvetistä ulos 

menevää veden (H2O) virtaa (Schulze ym. 1982).  

 

2.2.6 Fotokemiallisten parametrien mittaukset 

 

PAM- fluoresenssi mitattiin fotokemiallista tehokkuutta mittaavalla PAM-2500- laitteella 

(Heinz Walz GmbH, Effeltrich, Saksa) avulla. Kannettava PAM–laite mahdollistaa 

fotokemiallisten parametrien mittaamisen paikan päällä ja kasveja vahingoittamatta 

(esim. Schreiber 1986 ja Schreiber ym. 1993).  

PAM-2500 mittaukset suoritettiin asettamalla mitattavaan lehteen mittauskyvetti, joka 

esti valon tulon mitattavaan kohtaan. Kyvetin annettiin olla paikoillaan noin puoli tuntia 

ennen mittauksen suorittamista. Mittauksen alkaessa mittauskaapeli kiinnitettiin kyvettiin 

ja kyvetin pimennysluukku avattiin. Kaapeli pidettiin noin 0,5 cm päässä mitattavasta 

lehdestä 90° kulmassa lehteen nähden. PAM-2500 laitteen kolme valoa lähettävät 

signaalin lehdelle eri voimakkuuksilla nopeissa sykäyksissä, jolloin on mahdollista mitata 
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lehden maksimi ja minimi fluoresenssin Fv / Fm – arvo. PAM-fluoresenssin mittausten 

avulla saatiin vertailudataa spektriin liittyvän fluoresenssin tueksi stressimittauksiin. 

 

2.2.7 Kaasunvaihtomittaukset 

 

Kaasunvaihtomittauksia suoritettiin suurimmalla osalla mittauskerroista, ja ne tehtiin 

kannettavalla GFS-3000 (Walz, Effeltrich, Saksa) kaasunvaihtomittalaitteella. Mittaus 

suoritettiin asettamalla mitattava lehti mittauskyvettiin ja antamalla mittausolosuhteiden 

stabiloitua, jotta vakaan tason kaasunvaihtomittaukset voitiin suorittaa. 

Mittausolosuhteiden stabiloituminen kesti noin 30 minuuttia jokaista mitattavaa lehteä 

kohden. 

Stabiilit mittausolosuhteet tarkoittivat tutkimuksessamme 20 ºC lämpötilaa ja 50 % 

ilmankosteutta, ilman CO2-pitoisuus mittauskyvetissä oli 400 ppm. 

Kaasunvaihtomittaukset suoritettiin seuraavilla valotasoilla (µmol m2 s1): 0, 25, 50, 600, 

1200 ja 1600. Kun mittaukset oli suoritettu, lehti kuivattiin ja mittauksessa käytetty 

lehtiala määritettiin kuva-analyysiohjelmalla (ImageJ 1.50i, NIH, USA).  

PAR-valotasoille 0, 600, 1200 ja 1600 (µmol m2 s1) sovitettiin valovastemalli (Kolari ym. 

2014), josta saatuja tunnuslukuja käytettiin tulosten laskennassa. Valovastemallista 

käytetyt tunnusluvut olivat valovasteen alkukulmakerroin (noin alueella 0 – 50 µmol m2 

s1), hengityksen kompensaatiopiste (eli valotaso, jossa nettohiilidioksidivaihto on 0 µmol 

m2 s1), pimeähengitystä kuvaava Rd, sekä mallinnettu maksimihiilensidonta Amax. 

 

2.2.8 Muiden optisten parametrien mittaaminen 

 

Spektrometrin lisäksi optisia parametreja mitattiin myös valoa kokoavan integroivan 

pallon, integrating sphere – instrumentin kanssa (PANlytical Inc., Boulder, USA). 

Integroiva pallo on nimensä mukaisesti pallon muotoinen mittalaite, jonka sisäpinta on 

peitetty erittäin heijastavalla materiaalilla. Integroivan pallon tarkoitus on antaa lehdestä 

heijastuvalle valolle yksi arvo, joka kuvaa hyvin valon tulosuunnasta riippumatonta 

lehden heijastusta. Lehtien heijastavuuden lisäksi integroivalla pallolla mitattiin lehdistä 

myös niiden valon absorbanssia ja läpäisevyyttä. Integroivan pallon toimintaolettamus 
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(mm. Olascoaga ym. 2016) on: lehteen absorboitunut säteily (A) = 1 – lehdestä heijastuva 

säteily (R) – lehden läpäisevä säteily (T).  

 

2.2.9 Näytteiden natrium ja kalium – määritykset 

 

Jokaisesta tutkittavasta lehdestä kerätty näyte kuivattiin ja jäljelle jäävä kuiva lehtinäyte 

oli painoltaan noin 5 grammaa. Kuivatut näytteet jauhettiin ja tuhkattiin muhveliuunissa. 

Tuhkatut näytteet uutettiin suolahapolla ja kaliumin ja natriumin määritykset tehtiin 

liekkifotometrillä (Jenway PFP7, Staffordshire, Englanti) (Cekstere ym. 2008 ja Riikonen 

ym. 2016). 

 

2.3 Aineiston käsittely 
 

Lopputyöni lopullinen datamäärä ei koostu ainoastaan itse keräämästäni 

spektrometriaineistosta, vaan mukana on myös muiden tutkimusryhmän jäsenten 

mittauksia samoista koekasveista. Muita mittauksia olivat kaasunvaihtomittaukset 

(kappale 2.2.7), lehtien pigmenttianalyysi (kappale 2.2.2), hiili-typpi-määritykset 

(kappale 2.2.3), natrium-kalium-määritykset (kappale 2.2.9), suhteellisen vesipitoisuuden 

mittaus (kappale 2.2.4), fotokemiallisten parametrien mittaaminen (kappale 2.2.6), lehtien 

haihdutusnopeuden mittaaminen (kappale 2.2.5) ja muiden optisten parametrien 

mittaukset (kappale 2.2.8). Aineiston lopulliseen käsittelyyn käytin sekä R-studio, SPSS- 

että Excel ohjelmia. Oman aineiston analysoinnin suoritettuani koostin kaikkien 

mittalaitteiden datasta yhden tiedoston, jossa mahdollisti koostetun aineiston vertailun 

keskenään. 

Spektrometriaineisto luettiin sisään R-studio-ohjelmaan, jossa kirjoittamani koodin avulla 

kävin läpi jokaisen mittaamani lehden tulokset poikkeavien mittausten poissulkemiseksi 

aineistosta. Analysointi ja poissulkeminen suoritettiin kuvaajien avulla, jotka piirrettiin 

niin ikään R-studio-ohjelmassa. Aineistoa myös käsiteltiin poistamalla spektrometrin 

tallentamasta datasta laitteen nollasignaalin taso, joka muutoin vääristäisi mittausarvoja 

jokaisella mitattavalla lehdellä. Kun spektrometrin tuottama virhe oli poistettu ja data 

validoitu, valittiin jokaisen lehden mittauksista viimeisen kolmenkymmenen sekunnin 
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keskiarvo kullekin taajuusalueelle klorofyllifluoresenssin vakaan tason arvon 

määrittämiseksi.  

 

2.4 Tilastollinen analyysi 
 

Aineiston tilastolliseen mallintamiseen käytettiin SPSS-tilasto-ohjelmaa, sekä R-studio-

ohjelmaa. SPSS-ohjelmassa kaikista laitteista kerättyä dataa korreloitiin reflektanssi-

indeksien, ja eri klorofyllifluoresenssiparametrien kanssa ja etsittiin tilastollisesti 

merkittäviä korrelaatiota, jotka voisivat indikoida riippuvuussuhteita tunnuslukujen 

välillä. Korrelaatioanalyysissä käytettiin Spearmanin järjestyskorrelaatiokerrointa, eli 

Spearmanin rho:ta, joka on jakaumasta riippumaton (non-parametric) muuttujien välisen 

korrelaation mitta. Korrelaatiokerroin, jota merkitään kreikkalaisella ρ- kirjaimella, voi 

saada arvon väliltä -1 ja 1. Korrelaatiokerroin -1 merkitsee täydellistä negatiivista 

korrelaatiota ja korrelaatiokerroin 1 merkitsee täydellistä positiivista korrelaatiota. 

Korrelaatiokertoimen ollessa 0, havaintojen välistä riippuvuutta ei ole. Toisin kuin 

yleisesti käytössä oleva Pearsonin korrelaatio, Spearmanin korrelaatiota voidaan käyttää 

myös aineistossa, joka ei välttämättä korreloi lineaarisesti.  

 

Spearmanin korrelaatiokerrointa laskettaessa jokaiselle havainnolle asetetaan 

järjestysnumero, esimerkiksi xi ja yi. Tämän jälkeen Spearmanin 

järjestyskorrelaatiokerroin voidaan laskea kaavalla 

 

𝜌 = 1 −  
6 ∑ 𝑑𝑖

2

𝑛(𝑛2 − 1)
 

 

,jossa di = havainnon xi järjestysnumero – havainnon yi järjestysnumero (Hauke ja 

Kossowski 2011). 

 

Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroin reagoi Pearsonin korrelaatiokerrointa vähemmän 

aineiston poikkeamiseen lineaarisuudesta, sillä Spearmanin korrelaatiossa jokaiselle 

mitattavalle suureelle asetetaan järjestysarvo, joiden välistä riippuvuutta Spearmanin 

korrelaatio etsii. Jos mitattavan aineiston muuttujien hajonta on pientä, antavat sekä 
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Pearson että Spearman tuloksiksi hyvin samankaltaisia arvoja (Hauke ja Kossowski, 

2011) 

 

Sattuman vaikutus tuloksiin pyrittiin sulkemaan pois laskemalla korrelaatiokertoimen 

lisäksi myös jokaiselle korrelaatiotestille oma p–arvo, joka mittaa tilastollista 

merkitsevyyttä. Alle 0,05 p-arvoa pidetään vakiintuneesti merkkinä tilastollisesta 

merkitsevyydestä (Bolker ym. 2008). P-arvo mittaa todennäköisyyttä löytää poikkeavia 

testattavien suureiden arvoja, kun oletetaan että nollahypoteesi pitää paikkaansa. 

Nollahypoteesi vastaa sitä tulosta, jota odotetaan kahden mitattavan suureen välillä 

olevan. 

  



31 
 

3 Tulokset 
 

Tulokset -osiossa esitellään tutkimuksen päätulokset, tutkimuksen tuloksia voi katsoa 

tarkemmin Liitteet - osiosta. Ellei toisin mainita, kaikki esitetyt tulokset ovat merkitseviä 

5 %:n riskitasolla.  

 

3.1 Maaperän suolan aiheuttaman stressin vaikutus kasveihin 
 

Lehmuksilla suoritetuissa mittauksissa pyrittiin selvittämään katusuolauksesta johtuvaa 

natriumin määrää mitattavien kasvien lehdissä. Helsingissä tehdyt mittaukset suoritettiin 

sekä kesä- että elokuussa, jolloin mittasimme kummallakin kerralla samoja kasveja. 

Elokuun mittauksissa lisänä oli vielä kolme lisäkontrollipuuta Viikistä. Katusuolan 

huomattiin korreloivan negatiivisesti PRI-indeksin kanssa (kuva 3.1). Spearmanin 

korrelaatiokertoimen ollessa -0,783 kesäkuun mittauksissa ja -0,804 elokuun 

mittauksissa. Tulosten huomattiin myös olevan tilastollisesti merkittäviä: p-arvo 

kesäkuun mittauksissa oli 0,013 ja elokuun mittauksissa 0,002. 

 

Kuva 3.1 PRI-indeksin ja natriumin (Na) määrän negatiivinen korrelaatio Lehmuksella tehdyissä mittauksissa. n= 21. 
Lehmuksen kesäkuun mittausten (täytetty ympyrä) Spearmanin korrelaatiokerroin -0,783 ja p-arvo 0,013. Lehmuksen 
elokuun mittausten (tyhjä ympyrä) Spearmanin korrelaatiokerroin -0,804 ja p-arvo 0,002. Kuvaajaan merkitty myös 
tulosten keskivirhe. Vaaka-akselilla PRI-indeksin saamat arvot, pystyakselilla suolan määrä milligrammoina jokaista 
lehden kuivapainogrammaa kohden. 



32 
 

Kesäkuun mittausten tuloksissa natriumin määrä lehdissä vaihteli 0,23 mg ja 0,38 mg 

välillä lehden kuivapainogrammaa kohden. PRI-arvot vaihtelivat -0,05 ja 0,01 välillä. 

Elokuun mittausten tuloksissa vastaavat määrät vaihtelivat natriumilla 0,12 mg ja 2,27 mg 

välillä lehden kuivapainogrammaa kohden ja PRI arvot vaihtelivat -0,02 ja 0,01 välillä. 

 

 

Kuva 3.2 Lehtien natriumin määrän (mg lehden kuivapainogrammaa kohden) suhde lehtien hiilidioksidin 
assimilaatioon (μmol CO2 kun PAR 600 μmol m2 s-1) lehmuksella tehdyissä mittauksissa. n = 19. Spearmanin 
korrelaatiokerroin kesäkuun mittauksilla -0,133 ja p-arvo 0,732 ja elokuun mittauksilla 0,297 ja p-arvo 0,405. Väritetyt 
pisteet kuvaavat kesäkuussa mitatuista lehmuksista saatuja tuloksia ja tyhjät pisteet elokuussa mitatuista lehmuksista 
saatuja tuloksia. Kuvaajaan merkitty myös tulosten keskivirhe. Kuvaajassa natriumin määrä pystyakselilla ja CO2 
assimilaatio vaaka-akselilla. 

 

Natriumin vaikutusta lehtien kaasunvaihtoon tutkittiin ja lehtien natriumpitoisuudet 

vaihtelivat välillä 0,214–0,376 mg natriumia lehden kuivapainogrammaa kohden 

kesäkuun mittauksissa ja 0,121–2,274 mg natriumia lehden kuivapainogrammaa kohden 

elokuussa tehdyissä mittauksissa. Lehtien hiilidioksidin assimilaatio vaihteli kesäkuun 

mittauksissa välillä 0,301–4,663 ja elokuun mittauksissa välillä 1,883–5,926 μmol CO2 

kun PAR oli 600 μmol m2 s1. 
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Kuva 3.3 Lehden näkyvän valon absorbaation suhde lehtien natriumpitoisuuteen (Na). n= 21. Väritetyt pisteet kuvaavat 
kesäkuussa mitatuista lehmuksista saatuja tuloksia ja tyhjät pisteet elokuussa mitatuista lehmuksista saatuja tuloksia. 
Spearmanin korrelaatiokerroin kesäkuun mittauksissa -0,467 ja p-arvo 0,205 ja elokuun mittauksissa -0,035 ja p-arvo 
0,914.  Kuvaajaan merkitty myös tulosten keskivirhe. Kuvaajassa lehden absorbaatio pystyakselilla ja lehtien 
natriumpitoisuus vaaka-akselilla.  

 

Lehtien näkyvän valon absorbaation suhdetta lehtien natriumpitoisuuteen verrattiin 

suolastressatuilla lehdillä (Kuva 3.3) ja huomattiin heikko negatiivinen korrelaatio. 

Lehtien absorbaatio vaihteli välillä 0,755 ja 0,932 (kesäkuun mittauksissa välillä 0,755 ja 

0,828 ja elokuun mittauksissa välillä 0,851 ja 0,932). Tulokset eivät kuitenkaan olleet 

tilastollisesti merkittäviä. 

Natriumin määrän ja klorofyllifluoresenssin sekä muiden reflektanssi-indeksien väliltä 

etsittiin korrelaatioita, mutta saatujen tulosten perusteella ne eivät ole sopivia työkaluja 

natriumin määrän mallintamiseen kasvien lehdissä (Taulukko 3.1). 

Fluoresenssiparametrit myös korreloivat negatiivisesti natriumin määrän kanssa, mutta 

tulokset eivät olleet tilastollisesti merkittäviä, p-arvot vaihtelivat 0,154 – 0,898 välillä. 

Simple Ratio ja NDVI-indeksit eivät kyenneet antamaan tilastollisesti merkittäviä 

tuloksia, p-arvot olivat välillä 0,159 – 0,795. Edellä mainitut tulokset pätevät sekä 

kesäkuun että elokuun mittauksiin. 
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Taulukko 3.1 Lehtien suolan määrän havainnoiminen reflektanssi-indeksien ja klorofyllifluoresenssin avulla. Kaksi 
vasemmanpuoleista saraketta sisältävät kesäkuun mittauksista saadut tulokset, kaksi oikeanpuoleista saraketta 
elokuun mittauksista saadut tulokset. Taulukkoon on koottu kyseisen indeksin tai klorofyllifluoresenssin ja lehden 
suolan määrän välinen Spearmanin korrelaatiokerroin, sekä kyseisen korrelaation p-arvo. 

 

 

3.2 Lehtien ravinteiden määrää indikoivien signaalien arviointi 

 

Suoritimme mittauksia Luken koetilalla Vihdissä, joissa mittasimme timoteita ja vehnää. 

Kummallakin kasvilla oli tarkoitus havainnoida ravinteiden määrän muutoksia osoittavia 

optisia indikaattoreita. Otanta oli näillä kasvilajeilla keskenään erilainen (ks. kappale 

2.1.2), mutta mittaustapa oli sama kuin muissakin kohteissa. Ravinteiden määrää 

indikoivia signaaleita löysimme lisäksi myös vadelmalla tehdyissä mittauksissa. 

NDVI-indeksi -0,433 0,244 -0,434 0,159

Simple Ratio - indeksi -0,117 0,765 0,084 0,795

PRI-indeksi -0,783 0,013 -0,804 0,002

Fluoresenssi 685nm 0,067 0,865 -0,098 0,762

Fluoresenssi 690nm 0,017 0,966 -0,175 0,587

Fluoresenssi 735nm -0,067 0,865 -0,266 0,404

Fluoresenssi 740nm -0,067 0,865 -0,266 0,404

Fluoresenssi 760nm -0,117 0,765 -0,266 0,404

Fluoresenssi 685/740nm suhde 0,600 0,088 0,154 0,633

p-arvo p-arvo
Kesäkuu 

Korrelaatio-

kerroin

Elokuu 

Korrelaatio- 

kerroin
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Kuva 3.4 Fluoresenssihuippujen 685nm ja 740nm taajuusalueiden suhde suhteessa lehtien typen määrään (%) 
timoteilla (tyhjä ympyrä), vadelmalla (kolmio) ja vehnällä (täytetty ympyrä).. n=26. Timoteilla Spearmanin 
korrelaatiokerroin 0,758 ja p-arvo 0,011, vadelmalla Spearmanin korrelaatiokerroin -0,821 ja p-arvo 0,023 ja vehnällä 
Spearmanin korrelaatiokerroin -0,7 ja p-arvo 0,036. Kuvaajaan merkitty myös tulosten keskivirhe. Kuvaajassa 
fluoresenssihuippujen suhde esitetty pystyakselilla ja lehtien sisältämän typen määrä prosenteissa vaaka-akselilla. 

 

Ravinteiden määrää lehdissä seurattiin havainnoimalla lehtien sisältämän typen määrää, 

josta jälleen etsittiin indikaattoreita klorofyllifluoresenssin ja reflektanssi-indeksien 

avulla. Tuloksista pystyttiin toteamaan, että klorofyllifluoresenssin 685nm ja 740nm 

taajuusalueiden suhteella voitiin luotettavasti seurata (Spearmanin korrelaatiokerroin -

0,758 ja p-arvo 0,011) lehtien typen määrää timoteilla (Kuva 3.4). Vehnällä lehtien typen 

määrän ja edellä mainitun fluoresenssin taajuusalueiden suhteessa ei havaittu yhtä 

voimakasta korrelaatiota (Spearmanin korrelaatiokerroin -0,700 ja p-arvo 0,036), mutta 

tulokset antoivat viitteitä siitä, että suuremmalla otoskoolla myös vehnällä typen määrää 

lehdissä voisi mallintaa klorofyllifluoresenssin 685nm ja 740nm suhteella (Kuva 3.4). 

Kummassakin tapauksessa typen määrä korreloi voimakkaan negatiivisesti 

fluoresenssihuippujen suhteen kanssa. Timoteilla typen määrä lehdissä vaihteli 1,88 % ja 

3,25 % välillä, fluoresenssihuippujen suhteen vaihdellessa 1,03 ja 1,62 välillä. Vehnällä 

typen määrä vaihteli 4,90 % ja 5,60 % välillä ja fluoresenssihuippujen suhde 1,11 ja 1,34 

välillä. Vadelman tuloksista löydettiin sama riippuvuussuhde klorofyllifluoresenssin 

685nm ja 740nm huippujen ja lehtien typpimäärän välillä, kuin heinäkasveistakin (Kuva 

3.4). Vadelmallakin näiden kahden parametrin keskinäinen riippuvuus on negatiivinen, 
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Spearmanin korrelaatiokertoimen ollessa -0,821 ja p-arvon ollessa 0,023. 

Fluoresenssihuippujen suhde vaihteli välillä 1,08 - 1,39 ja typen määrän lehdissä vaihteli 

välillä 2,99 ja 3,55 prosenttia. 

 

Kuva 3.5 Lehtien sisältämän typen määrä (%) piirrettynä lehtien maksimikvanttisaannon (Fv/Fm) suhteen timotein 
lehdillä. n = 12. Spearmanin korrelaatiokerroin 0,685 ja p-arvo 0,029. Kuvaajaan merkitty myös tulosten keskivirhe. 
Kuvaajassa typen määrä on piirretty vaaka-akselille ja maksimikvanttisaanto pystyakselille.  

 

Tutkimuksessa käytetyillä muista optisista muuttujista vain maksimikvanttisaanto, Fv/Fm, 

kykeni havaitsemaan typen määrän muutoksia timotein lehdissä (Kuva 3.5). 

Maksimikvanttisaannon ja typen määrän korrelaatio oli positiivinen, Spearmanin 

korrelaatiokertoimen ollessa 0,685 ja p-arvon 0,029. Myös klorofylli a:n määrän lehdissä 

huomattiin indikoivan typen määrää vehnällä tehdyissä mittauksissa (kuva 3.6). Muut 

optiset parametrit eivät onnistuneet typen määrän muutoksen havainnoinnissa. 

Esimerkiksi typen määrän ja NDVI-indeksin Spearmanin korrelaatio timoteilla oli 0,600 

(p-arvo 0,067), vehnällä -0,217 (p-arvo 0,576) ja vadelmalla 0,643 (p-arvo 0,119). PRI-

indeksin ja typen määrä Spearman-korrelaatio timoteilla oli 0,333 (p-arvo 0,347), vehnällä 

-0,476 (p-arvo 0,205) ja vadelmalla 0,643 (p-arvo 0,119). Yksittäiset 

klorofyllifluoresenssin aallonpituudet eivät myöskään onnistuneet ravinteiden määrän 

mittaamisessa. 
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Vehnällä tehdyillä mittauksissa typen määrää voitiin myös havainnoida klorofylli a – 

pigmentin avulla. Kuvassa 3.6 klorofylli a pigmentin määrä lehdessä vaihteli välillä noin 

4800 ja 8700 mikrogrammaa klorofylli a:ta jokaista lehden kuivapainogrammaa kohden 

(μg g-1 DW) välillä. Typen määrä vehnän lehdissä vaihteli 4,9 % ja 5,6 % välillä. 

 

3.3 Kuivuuden aiheuttaman stressin indikaattoreiden havainnointi 

 
Veden puutteen aiheuttamaa stressiä tutkittiin omenatarhalla heinäkuussa, jossa 

tutkittavina oli kymmenen omenapuuta, joista viisi oli kontrollipuita. Kuivuuden 

aiheuttamaa stressiä mitattiin porometrillä, joka mittaa kasvin lehtien haihdutusnopeutta. 

Sateisista sääolosuhteista johtuen koealalle ei saatu aikaan riittävää kuivuutta, jotta 

tutkimuksessa olisi saatu tarpeeksi luotettavia tuloksia kasvin kärsimän kuivuusstressin 

mittaamisesta. Täten ei voida luotettavasti sanoa, että kuivuusstressiä kyetään 

havainnoimaan klorofyllifluoresenssilla tai reflektanssi-indekseillä.  

Tuloksista voidaan kuitenkin havaita, että fluoresenssi voisi olla potentiaalinen 

kuivuusstressin mittari, sillä klorofyllifluoresenssisaannon minimi- ja maksimiarvojen 

suhteella (Fv/Fm) ja kasvin haihdutusnopeuden välillä oli oletetun suuntainen, joskin 

Kuva 3.6 Klorofylli a - pigmentin määrän (µg/g DW) suhde typen määrään (%) vehnän lehdissä. n = 9. Spearmanin 
korrelaatiokerroin 0.683 ja p-arvo 0.042. Kuvaajaan merkitty myös tulosten keskivirhe. Kuvaajassa typen määrä 
on piirretty vaaka-akselille ja klorofylli a:n pigmentin määrä pystyakselille. 
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heikko korrelaatio (Spearmanin korrelaatiokerroin 0,636 ja p-arvo 0,048) (kuva 3.7). 

Fv/Fm – arvo sai arvoja välillä 0,75 – 0,79, haihdutusnopeus lehdissä taas arvoja 161 – 

258 mmol m-2 s-1 välillä. 

 

 

Kuva 3.7 Maksimikvanttisaanto Fv/Fm suhteessa porometrillä mitattuun lehtien haihdutukseen (mmol m-2 s-1) 
omenapuilla tehdyissä mittauksissa. n = 10. Spearmanin korrelaatiokerroin 0,636 ja p-arvo 0,048. Kuvaajaan merkitty 
myös tulosten keskivirhe. Kuvaajassa fluoresenssin minimin ja maksimin suhde pystyakselilla ja lehtien haihdutus 
mikromooleissa vaaka-akselilla. 

 

Muiden reflektanssi-indeksien tai spektristä mitatun klorofyllifluoresenssin avulla ei 

kyetty saamaan luotettavia tuloksia, jotka olisivat indikoineet mahdollisuutta mitata 

kasvien kuivuusstressiä kyseisillä optisilla parametreilla. Laitevian vuoksi 

kaasunvaihtomittauksia ei kyetty tekemään kuivuusstressiä tutkittaessa. 

 

3.4 Kasvintuhoojien aiheuttaman stressin havainnointi 
 

Vadelmalla tehdyt mittaukset erosivat muista koetilanteista: ensinnäkin etsittiin kahden 

eri kasvintuhoojan aiheuttamien vahinkojen vaikutuksia vadelman lehtiin, mutta myös 

koeasetelma erosi aikaisemmista. Tuhot jaettiin kolmeen tai neljään luokkaan, joista 

kuhunkin kerättiin mittauspaikalla lehtiä, tuhojen laajuus kussakin mitattavassa lehdessä 

arvoitiin silmämääräisesti.  
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Kuvassa 3.8 fluoresenssin minimi- ja maksimiarvojen välistä eroa Fv/Fm ja fluoresenssin 

685nm ja 740nm suhdetta verrattiin keskenään niiden keskinäisen riippuvuuden 

selvittämiseksi. Kuvaajassa on esitetty samalla mittauskerralla mitattuja kahden eri 

tuhoojan tartuttamia vadelman lehtiä. Ruostesienen aiheuttamat tuhot jaettiin neljään eri 

tuhoasteeseen ja vihannespunkin aiheuttamat tuhot kolmeen eri asteeseen. Kullakin 

mittauksella oli viisi toistokertaa. Fluoresenssihuippujen suhteen ja 

maksimikvanttisaannon välinen korrelaatio oli vahvasti negatiivinen, Spearmanin 

korrelaatiokertoimen ollessa -0,929 ja p-arvon ollessa 0,003. 

 

Kuva 3.8 Fluoresenssihuippujen 685nm ja 740nm taajuusalueiden suhteen suhde lehtien maksimikvanttisaantoon, 
Fv/Fm vadelmalla tehdyissä mittauksissa. n = 7. Spearmanin korrelaatiokerroin -0,929 ja p-arvo 0,003. Väritetyt pisteet 
kuvaavat vihannespunkkien tartuttamista kasveista saatuja tuloksia ja tyhjät pisteet ruostesienen tartuttamista 
kasveista saatuja tuloksia. Kuvaajaan merkitty myös tulosten keskivirhe. Kuvaajassa fluoresenssihuippujen suhde 
pystyakselilla ja lehtien maksimikvanttisaanto vaaka-akselilla. 

 

Maksimikvanttisaannon Fv/Fm – arvon huomattiin vadelmalla tehdyillä mittauksilla 

korreloivan hyvin myös PRI-indeksin kanssa. Kuvassa 3.9 huomaamme, että PRI:n ja 

Fv/Fm- suhteen korrelaatio on positiivinen, Spearmanin korrelaatiokertoimen ollessa 0,786 

ja korrelaation p-arvon ollessa 0,036. 
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Kuva 3.9 PRI-indeksin suhde lehtien fluoresenssin minimin ja maksimin suhteeseen Fv/Fm vadelmalla tehdyissä 
mittauksissa. n = 7. Spearmanin korrelaatiokerroin 0,786 ja p-arvo 0,036. Väritetyt pisteet kuvaavat vihannespunkkien 
tartuttamista kasveista saatuja tuloksia ja tyhjät pisteet ruostesienen tartuttamista kasveista saatuja tuloksia. 
Kuvaajaan merkitty myös tulosten keskivirhe. Kuvaajassa PRI-indeksi pystyakselilla ja maksimikvanttisaanto vaaka-
akselilla. 

 

Kuvassa 3.10 on piirretty karotenoidien ja klorofylli a:n pigmenttien välinen suhde 

verrattuna lehden maksimikvanttisaantoon (Fv/Fm). Suureiden välinen korrelaatio on 

hyvin heikko, Spearmanin korrelaatiokertoimen arvo on 0,036 ja p-arvo 0,939, eli tulokset 

eivät ole tilastollisesti merkittäviä. Karotenoidien ja klorofylli a:n pigmenttien välinen 

suhde vaihteli välillä 0,260 – 0,315. Fv/Fm sai arvoja välillä 0,778 – 0,830. 
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Kuva 3.10 Lehden karotenoidien ja klorofylli a:n määrän suhde suhteessa maksimikvanttisaantoon, Fv/Fm. n=7. 
Spearmanin korrelaatiokerroin 0,036, p-arvo 0,939. Väritetyt pisteet kuvaavat vihannespunkkien tartuttamista 
kasveista saatuja tuloksia ja tyhjät pisteet ruostesienen tartuttamista kasveista saatuja tuloksia. Kuvaajaan merkitty 
myös tulosten keskivirhe. Maksimikvanttisaanto kuvattuna vaaka-akselilla ja karotenoidien ja klorofylli a:n 
pigmenttien määrä pystyakselilla. 

 

Vaikka useat optiset mittarit antoivat luotettavia tuloksia kasvien kokemasta 

kasvintuhoojien aiheuttaman stressin vaikutuksista (Kuvat 3.8 ja 3.9), monet 

käyttämämme mittarit eivät onnistuneet havaitsemaan eroja eri tuhoasteiden 

vaikutuksesta kasvin fotosynteesikykyyn. Esimerkiksi yksittäiset klorofyllifluoresenssin 

aallonpituudet eivät onnistuneet luotettavalla tavalla havaitsemaan muutoksia kasvien 

maksimikvanttisaannossa (Fv/Fm) tai yhteyttämistehokkuudessa (Yield). 

Kaasunvaihtomittausten tuloksissa oli nähtävissä alustavia merkkejä siitä, että niiden 

avulla olisi mahdollista seurata maksimikvanttisaannon muutosta vadelmalla, mutta 

johtuen pienestä otoskoosta (kaasunvaihtomittauksia suoritettiin vain neljästä 

koekasvista), luotettavia päätelmiä ei ole mahdollista tehdä.  
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4 Tulosten tarkastelu 
 

Mittausjärjestelyissämme tarkoituksena oli mitata ennalta sovittua kasvien stressin 

tyyppiä, jonka voimakkuutta havainnoimme klorofyllifluoresenssin ja reflektanssi-

indeksien avulla. Reflektanssi-indekseistä käytössä olivat PRI, NDVI ja Simple Ratio 

(SR) – indeksit. Kasvien bioottisen ja abioottisen stressin tekijöitä korreloitiin 

reflektanssi-indeksien, sekä lehtien klorofyllifluoresenssiin 685nm, 690nm, 735nm, 

740nm ja 760nm taajuusalueilla. Näiden yksittäisten taajuusalueiden lisäksi stressin 

havaitsemiseen käytettiin myös 685nm ja 740nm taajuusalueiden suhdetta, joka kertoo 

lehden punaisen ja infrapunaisen säteilyn suhteesta ja jonka on osoitettu antavan 

informaatiota kohteen klorofyllikonsentraatiosta (Johansson ym. 1996). Sen on huomattu 

korreloivan myös maksimikvanttisaannon kanssa (Zhang ym. 2005) ja uudemmissa 

tutkimuksissa (Campbell ym. 2007) sen on lisäksi todettu olevan hyvä työkalu kasvien 

kokeman stressin ja typen määrän tarkasteluun. Fluoresenssisuhteen toimivuus 

maksimikvanttisaannon mittarina tulee hyvin esille, kun tutkitaan esimerkiksi vadelman 

fotosynteettisiä parametreja (Kuva 3.8). 

Tämä tutkimus oli luonteeltaan tunnusteleva; valittuna oli neljä eri kasvien stressitekijää 

ja toistokertoja oli käytännön syistä suhteellisen vähän. Tutkimus antaa kuitenkin hyvän 

pohjan tulevaisuuden tutkimukselle samasta aiheesta. Tulokset antavat viitteitä siitä, 

mihin optiseen signaaliin tulee keskittyä tiettyä stressitekijää tutkiessa ja avaa 

mahdollisuudet lisätutkimukseen siitä, ovatko tämän tutkimuksen tulokset yleistettävissä 

muille kasvilajeille tai erilaisille mittaustavoille. 

 

4.1 Aineiston edustavuus ja tulosten yleistettävyys 

 

Tutkimuksen aineiston voidaan sanoa edustavan hyvin valittuja kasvilajeja, sillä 

tutkimuksessa käytetyt koejärjestelyt tähtäsivät satunnaisten muuttujien aiheuttamien 

häiriöiden minimoimiseen. Mittaustapa ja – laitteet olivat jokaisella mittauskerralla samat, 

jotta niiden vaikutukset mittaustuloksiin voitaisiin eliminoida. Kaikki mittaukset 

suoritettiin saman kasvukauden aikana ja yhdessä mittauskohteessa toistettiin sama 

mittaus sekä kasvukauden alussa että lopussa. Tutkimuksen tulokset ovat yleistettävissä 

vain tutkimuksessa käytettyihin kasvilajeihin, mutta havaittuja tuloksia on mahdollista 
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löytää myös muista lajeista, kuten maissista (Zea mays, L.) (Campbell ym. 2007) ja 

alfalfasta (Medicago sativa, L.) (Poss ym. 2006). 

 

4.2 Suolan aiheuttaman stressin vaikutukset 
 

Suolan määrää lehdissä tutkittiin katupuuna kasvavalla lehmuksella sekä kesäkuussa että 

elokuussa. Kummassakin tapauksessa saatiin selviä indikaattoreita siitä, että suolan 

määrää puiden lehdissä voisi havainnoida PRI-indeksin avulla. Sekä kesäkuun että 

elokuun (Kuva 3.1) mittauksissa lisääntyvä natriumin määrä puiden lehdissä vaikutti 

laskevasti PRI-indeksiin. Kesäkuussa mitattiin yhdeksän puuta, joista kolme oli 

kontrollipuuta ja kuusi oli hyvin lähellä vilkkaasti liikennöityä tietä, jota suolataan 

talvisin. Elokuun mittauksissa samat koepuut mitattiin uudestaan käyttäen samaa 

mittaustekniikkaa, mutta edellisten lisäksi valittiin vielä kolme kontrollipuuta Viikistä, 

harvaan liikennöidyn tien varrelta. Jo pienetkin suolamäärän lisäykset lehdissä aiheuttivat 

PRI-indeksin pienenemisen. Kuten aikaisemmat tutkimukset muilla lajeilla ovat 

osoittaneet (mm. Poss ym. 2006, Tilley ym. 2007 ja Zinnert ym. 2012), lehtien 

suolamäärän ja PRI:n välillä on olemassa selvä yhteys. Se, että tuloksista voidaan löytää 

hajontaa eri mittauskertojen välillä (kuva 3.1) johtuu mahdollisesti lehtien kehitysasteesta 

ja kasvukauden etenemisen aiheuttamista muutoksista. Suolan aiheuttaman stressin 

vaikutusta kasvin fotosynteesiin tutkittiin kaasunvaihtomittausten avulla. Aikaisemmissa 

tutkimuksissa (mm. James ym. 2002, Hussain ym. 2012, Janz ym. 2012) on huomattu 

suolasta aiheutuvan stressin laskevan kasvin hiilidioksidin assimilaatiota ja fotosynteesin 

määrää. Tämän tutkimuksen tuloksista emme löytäneet viitteitä suolastressin 

aiheuttamasta hiilidioksidin assimilaatiomäärän tai fotosynteesin laskusta (kuva 3.2). 

Tämän voidaan päätellä johtuvan esimerkiksi kaasunvaihtomittausten vähäisestä 

lukumäärästä tai liian lievästä stressistä, jotta se voisi vaikuttaa kasvin 

fotosynteesikykyyn.  

Sekä kesäkuun että elokuun mittauksissa muut reflektanssi-indeksit eivät kyenneet 

havaitsemaan lehtien suolamäärän muutoksia luotettavalla tavalla (Taulukko 3.1). Tämä 

poikkeaa edellisistä tutkimuksista, sillä esimerkiksi Tilley ym. (2007) onnistuivat myös 

NDVI-indeksillä havaitsemaan muutoksia kasvien suolamäärissä. Tämä voi johtua 

esimerkiksi liian lievästä suolastressistä, jolloin NDVI ei kykenisi vielä reagoimaan 

suolan lehdessä aiheuttamiin muutoksiin. Myöskään klorofyllifluoresenssi ei 
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käyttämässämme aineistossa osoittautunut hyväksi työkaluksi lehtien suolamäärän 

mittaamiseen. Tutkimuksessa mitattiin suolan määrää vain lehmuksista, sillä lehmus oli 

tässä tutkimuksessa ainoa tutkittu laji, joka altistui keinotekoiselle suolaukselle 

elinkaarensa aikana. Lisätutkimuksilla olisi kuitenkin mahdollista selvittää, löytyykö 

sama negatiivinen korrelaatio PRI-indeksin ja lehtien suolamäärän kanssa myös muista 

lajeista samaa tutkimusmenetelmää käyttämällä. Lisätutkimuksella voisi myös selvittää 

lähemmin katusuolauksen vaikutuksia kadunvarsipuihin ja puiden suolankestokykyä. 

Kuvassa 3.3 verrattiin lehtien natriumpitoisuutta lehtien absorbaatioon näkyvän valon 

aallonpituuksilla lehmuksella tehdyissä mittauksissa. Huomattiin, että sekä kesäkuun, että 

elokuun mittauksissa lehtien absorbaation ja natriumpitoisuuksien välillä oli heikko 

negatiivinen korrelaatio, mutta tulokset eivät ole tilastollisesti merkittäviä. 

Aikaisemmassa tutkimuksessa pinaatilla on todettu suolaperäisen stressin vähentävän 

hieman lehtien absorbanssia, vaikka kyseiset tulokset eivät myöskään olleet tilastollisesti 

merkittäviä (Delfine ym. 1998). Kuvasta 3.3 voidaan myös huomata, että kesäkuussa 

mitattujen lehtien absorbanssi on hieman matalampi kuin elokuussa mitattujen lehtien 

absorbanssi. Tämä ero voi johtua kesäkuun mittausten ajoittumisesta kasvukauden 

alkuun. Asia tarvitsisi lisätutkimusta, mutta on mahdollista että suolasta johtuva stressi 

voisi laskea lehtien absorbanssia. 

Yksittäisten lehtien mittaamisella ei vielä voida vetää johtopäätöksiä suolastressin 

aiheuttamista kasvutappioista puulle, joita edellisissä tutkimuksissa (Munns ja Sharp 

1993, Munns 2002) on todettu. Lisätutkimukselle, jossa otettaisiin huomioon koko puun 

kokema suolastressi olisi mahdollisesti tarvetta.  

 

4.3 Ravinteiden puutteen aiheuttaman stressin vaikutukset 
 

Tulosten perusteella voidaan sanoa, että fluoresenssin punaisen ja kaukoinfra-punaisten 

taajuusalueiden suhteella pystytään tarkastelemaan lehtien typpipitoisuutta luotettavalla 

tavalla. Tämä tukee myös aikaisemmin tehtyä tutkimusta aiheesta (Campbell ym. 2007), 

joka toteaa kyseisen fluoresenssisuhteen olevan herkkä kasvien typpimäärän vaihtelulle. 

Timoteilla, vehnällä ja vadelmalla saadut tulokset osoittavat, että fluoresenssin 685nm ja 

740nm suhde on sitä pienempi, mitä suurempi typen määrä lehdissä on, kuten kuvassa 3.4 

on nähtävissä. Tämä voidaan selittää klorofyllin määrän lisääntymisellä lehdissä typen 
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määrän lisääntyessä (kuva 3.6). Klorofyllin määrän lisääntyessä, lisääntyy myös punaisen 

taajuusalueen klorofyllin reabsorbaatio. Tämä johtaa yhä vähäisempään punaisen 

taajuusalueen fluoresenssin emittoitumiseen lehdestä, joka laskee punaisen ja 

kaukoinfrapunaisen (F685/F740) fluoresenssin suhdetta (Lichtenthaler ja Rinderle 1988). 

Kuvasta 3.4 voidaan myös havaita, että vehnällä (täytetty ympyrä) typen määrä lehdissä 

on huomattavasti suurempi kuin vadelmalla (kolmio), mutta niiden fluoresenssisuhteiden 

arvot ovat samankaltaiset. Tämän voidaan päätellä johtuvan esimerkiksi kasvukauden 

myöhästymisestä ja siten lehtien kehitysasteesta, joka vehnällä oli vielä varhainen. Syy 

voi myös löytyä lehtien rakenteesta, joka on vehnällä luonnollisesti erilainen kuin 

vadelmalla, mutta samankaltainen kuin timoteilla. Typen määrän kasvun lehdissä 

huomattiin olevan yhteydessä korkeampaan maksimikvanttisaantoon (Fv/Fm) timoteilla 

(kuva 3.5). Tämä tulos antaa viitteitä aikaisemmassa tutkimuksessa (Falkowski 1992) 

löydetystä ravinteiden määrän ja valoreaktio II reaktiokeskusten välisestä yhteydestä. 

Vehnällä tehdyillä mittauksilla edellisen kaltaista yhteyttä ei kuitenkaan löydetty, jonka 

voidaan jälleen arvioida johtuvan kasvien eri kehitysvaiheista tai lannoituksesta johtuvista 

eroista. Aikaisemmissa tutkimuksissa (Peñuelas ym. 1994) auringonkukan (Helianthus 

annuus, L.) lehdillä tehtyjä löydöksiä typen määrän ja PRI:n välisestä negatiivisesta 

korrelaatiosta ei tässä tutkimuksessa löytynyt. Tämä voi osittain johtua pienestä 

otosmäärästä ja mittaukseen valituista lajeista. Vehnän lehdissä typen määrää pystyttiin 

estimoimaan klorofylli a:n pigmenttien avulla (kuva 3.6), jolla oli positiivinen korrelaatio 

typen määrän kanssa. Tämä tukee aikaisempien tutkimusten (Lichtenthaler ja Rinderle 

1988) tuloksia siitä, että typen saannin häiriintyminen kasvissa johtaa myös klorofyllien 

määrän vähenemiseen kasvin lehdissä. Myös kuvan 3.5 maksimikvanttisaannon ja typen 

määrän positiivinen korrelaatio tukee aikaisempia (Falkowski 1992) tutkimuksia. 

Lisätutkimuksella olisi mahdollista selvittää voisiko typen määrän ja 

klorofyllifluoresenssihuippujen suhteen välistä yhteyttä löytää myös muista lajeista. 

Vaikka korrelaatio klorofyllifluoresenssin 685nm ja 740nm suhteen ja lehtien typen 

määrässä on matalampi vehnällä tehdyissä mittauksissa kuin esimerkiksi vadelmalla 

(kuva 3.4), mittausten määrän huomioon ottaen korrelaatio oli tarpeeksi korkea, jotta 

voidaan todeta näiden kahden asian vaikuttavan toisiinsa. Typen määrän havainnointia 

klorofyllifluoresenssin 685nm ja 740nm aallonpituuksien suhteella tukee myös 

aikaisempi tutkimus (McMurtrey ym. 1994), jossa typen määrän vaihtelua mitattiin 

maissilla. McMurtrey ym. esittävät, että 685nm ja 740nm fluoresenssin huiput reagoivat 
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typen määrään lehdissä lehtien muuttuneen klorofyllikonsentraation, sekä lehden 

fotosynteettisen kapasiteetin intensiteetin muutosten vuoksi. Typen määrän vaihtelua 

lehdissä ei kyetty havainnoimaan tilastollisesti merkitsevällä tavalla reflektanssi-

indeksien avulla. 

 

4.4 Kuivuuden aiheuttaman stressin vaikutukset 
 

Omenapuun lehdillä tehdyissä mittauksissa tarkoituksena oli mitata kuivuusstressin 

aiheuttamia muutoksia kasvin reflektanssissa ja klorofyllifluoresenssissa. Tutkimuksissa 

käytettiin apuna porometriä, jolla mitattiin lehtien haihdutusta. Tuloksissa ainoa 

tilastollisesti merkittävä signaali kuivuuden aiheuttamasta stressistä saatiin porometrillä 

tehdyissä mittauksissa (kuva 3.7). Aikaisemmissa tutkimuksissa (Souza ym. 2004, Wu 

ym. 2008) on löydetty todisteita siitä, että joillain lajeilla pitkään jatkunut kuivuuden 

aiheuttama stressireaktio heikentäisi kasvin Fv/Fm – arvoa. Tässä tutkimuksessa viitteitä 

edellisen kaltaisista tuloksista ei löytynyt. Tämä voi osaltaan johtua siitä, että 

tutkimuksessamme käytetty kuivuusstressi ei ollut tarpeeksi pitkäaikaista tai voimakasta, 

jolloin se ei olisi vielä ehtinyt vaikuttaa lehtien valoreaktio II keskuksiin. Kuten on jo 

todettu kappaleessa 1.2.3, sekä Genty ym. 1987 ja Ramanjulu ym. 1998, löysivät 

tutkimuksistaan viitteitä siitä, että valoreaktio II keskukset ovat resistenttejä 

lyhytaikaiselle kuivuudelle. Emme myöskään löytäneet todisteita aikaisemmassa 

tutkimuksessa (Cornic ja Briantais 1991) löydettyyn lehtien ilmarakojohtavuuden 

muutokseen niiden ollessa kuivuusstressin alaisena. Kuivuusstressistä kärsivistä 

omenapuista mitattiin myös suhteellinen vesipitoisuus (RWC), mutta emme löytäneet 

yhtäkään optista parametria, joka olisi tilastollisesti merkitsevällä tavalla mitannut 

kasvien kokemaan kuivuutta suhteellisen vesipitoisuuden avulla (Liite 1). Tuloksien 

epävarmuuteen ovat vaikuttaneet otoksen pieni koko, mutta myös sääolosuhteet. Sateinen 

alkukesä aiheutti sen, että kuivuusstressi on mahdollisesti ollut puilla vain vähäistä ja siten 

vaikeasti havaittavissa olevaa. Yksittäisillä klorofyllifluoresenssin taajuusalueilla ei 

kyetty havaitsemaan muutoksia lehtien haihdunnassa, mutta olisi mahdollista, että 

suuremmalla otoskoolla kuivuuden aiheuttamat vaikutukset voitaisiin myös havaita 

yksittäisillä taajuusalueilla tai fluoresenssisuhteiden 685nm ja 740nm suhteessa. 
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4.5 Kasvintuhoojien aiheuttaman stressin vaikutukset 
 

Vadelmalla mitattaessa vahingot oli jaettu luokkiin, joista jokaisesta valittiin viisi lehteä 

eri kasveista edustamaan vahinkoluokkaa. Tuloksissa huomasimme samoja asioita kuin 

aikaisemmissa mittauksissa; klorofyllifluoresenssilla kyettiin jälleen havainnoimaan 

typen määrää lehdissä. Samojen tulosten toistuminen eri lajeilla antaa lisää uskottavuutta 

väitteelle, että klorofyllifluoresenssin 685 ja 740 nm taajuusalueiden suhteella voisi 

luotettavasti havainnoida typen määrää kasvin lehdissä, kun mittaukset suoritetaan 

lehtitasolla.  

Vaikka tutkimuksessa oli mukana lehtiä joissa oli selvästi silmällä havaittavia vaurioita, 

ei aiemmin todettua (Sanchez ym. 1979, Ahmad ym. 1983 ja Wright ym. 1995) 

klorofyllipigmenttien määrän laskua havaittu näissä lehdissä (kts. Liite 1). Tähän voi olla 

syynä pieni toistojen määrä, valitsemamme laji tai esimerkiksi virhe pigmenttien 

analysointiprosessissa. Vähäisten kaasunvaihtomittausten vuoksi (kts. Liite 1) ei voida 

vetää johtopäätöksiä siitä, vaikuttiko vihannespunkkien esiintyminen lehtien 

kaasunvaihtoparametreihin, kuten Ferree ja Hall (1980) ja Brito ym. (1986) ovat 

esittäneet.  

Vadelmalla tehdyillä mittauksilla huomattiin mahdollisuus havainnoida kasvin 

maksimikvanttisaantoa (kuva 3.9) PRI-indeksin avulla. PRI:n ja maksimikvanttisaannon 

välinen yhteys tukee edellisiä tutkimuksia aiheesta (Filella ym. 1996). PRI:n ja 

maksimikvanttisaannon välinen vahva positiivinen korrelaatio tukee väitettä, että PRI 

toimii kasvin hyvinvointia mittaavana suureena. Karotenoidien määrän on huomattu 

kasvavan suhteessa klorofyllipigmenttien määrään kasvin kärsiessä stressistä (Young ja 

Britton 1990). Tutkimuksessa yritettiin myös löytää yhteys kasvien karotenoidi- ja 

klorofyllipigmentti a:n suhteen ja kasvin maksimikvanttisaannon välillä (Kuva 3.10). 

Aikaisemmissa tutkimuksissa (mm. Young ja Britton 1990 ja Peñuelas ym. 1995) 

löydettyä yhteyttä ei tässä tutkimuksessa havaittu, tämä voi johtua esimerkiksi liian 

pienestä otoskoosta. 
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4.6 Tutkimuksen lähtöhypoteesien ja tutkimuskysymysten tarkastelu 
 

Tutkimuksen lähtöhypoteesit osoittautuivat paikkaansa pitäviksi. Stressi vaikuttaa kasvin 

klorofyllipigmenttien toimintaan ja muuttaa kasvin klorofyllifluoresenssisignaalia (esim. 

kuva 3.4). Kasveissa, joissa havaittiin korkeampia stressitasoja, voitiin huomata 

alentuneita klorofyllifluoresenssimääriä, vaikkakin jokaisessa mitatussa tapauksessa näin 

ei ollut. Lähtöhypoteesi siis pitää osittain paikkaansa, mutta hypoteesia voisi tarkentaa 

sanomalla, että runsaan stressin alaisilla kasveilla klorofyllifluoresenssisignaali muuttuu, 

mutta ei välttämättä heikkene. Kasvien kokema stressi voitiin myös joissain tapauksissa 

havaita fluoresenssin huippujen suhteella, erityisesti kasvin typpitaloutta tutkittaessa.  

Spektrometri osoittautui luotettavaksi mittauslaitteeksi klorofyllifluoresenssin 

mittaamiseen oikeissa mittausolosuhteissa. Jos mittaukset kyetään suorittamaan tarpeeksi 

pimeässä tilassa ylimääräisen valon määrän poissulkemiseksi ja kun otetaan huomioon 

mittalaitteen systemaattinen nollasignaali, spektrometri on erittäin hyvä työkalu lehtitason 

mittauksiin.  

Tutkimuksen tulosten perusteella ei voida perustellusti sanoa, että klorofyllifluoresenssi 

olisi parempi kasvien stressinmääritysmenetelmä kuin reflektanssi-indeksit, mutta 

voidaan sanoa niillä olevan erilaiset käyttötarkoitukset. Klorofyllifluoresenssilla voidaan 

havaita lehdistä stressitekijöitä, joita reflektanssi-indekseillä ei voi havaita, mutta sama 

pätee myös toisinpäin. Tuloksista huomaamme myös, että eri stressitekijät tuottavat 

kasvissa erilaisen fluoresenssisignaalin. Jotta kasvin stressitekijää voisi luokitella vain 

fluoresenssisignaalin perusteella, tarvittaisiin lisää mittauksia tarkempien tulosten 

saamiseksi. Kuten tulosten korkeista korrelaatioista voi päätellä (esimerkiksi kuva 3.4), 

stressin voimakkuutta on mahdollista havainnoida klorofyllifluoresenssin avulla.   
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5 Johtopäätökset 
 

Eräs tutkimuksen tavoitteista oli selvittää mitä informaatiota tutkittavista kasveista voi 

lehtitasolla havaita klorofyllifluoresenssin ja reflektanssi-indeksien avulla. Jokaiselle 

tutkimuskohteelle tehtiin kohteeseen sopiva suunnitelma mitä mitataan ja missä 

olosuhteissa mittaukset tullaan suorittamaan. Kesän 2017 kasvukauden myöhästyminen 

aiheutti muutoksia suunnitelmiin alkukesän mittauksissa, mutta ongelmat saatiin 

selvitettyä ja mittaukset jatkuivat aikataulussaan. Toinen tavoite kesän 2017 mittauksille 

oli tehdä alustavaa työtä hankkeen jatkamiseksi kesällä 2018, jolloin on tarkoitus mitata 

osittain samoja kasvupaikkoja lennokkien avulla. Kesän 2018 mittauksilla on tarkoitus 

selvittää kyetäänkö lennokkimittauksilla mahdollisesti havaitsemaan samoja asioita kuin 

lehtitason mittauksilla ja miten nämä mittaukset korreloivat keskenään. Tässä 

tutkimuksessa pystyttiin ainoastaan osoittamaan, että kasvista on lehtitasolla mahdollista 

mitata tiettyjä signaaleja ja toisia taas ei. Lennokkimittausten tarkoitus olisi selvittää, 

ovatko tämän tutkimuksen tulokset yleistettävissä kokonaisen kasvin mittaamiseen tai 

jopa siitä suurempaan mittakaavaan lehvästötasolle. 

Katusuolan aiheuttaman stressin mittauksissa huomasimme, että PRI-indeksi oli 

käyttämistämme stressi-indikaattoreista tehokkain. PRI-indeksin avulla kyettiin 

huomaamaan pienetkin muutokset lehtien suolamäärässä eri mittauskerroilla. Mittasimme 

myös kasvien ravinteiden puutteesta johtuvaa stressiä, jossa huomasimme 

klorofyllifluoresenssin taajuusalueiden 685nm ja 740nm suhteen olevan paras mittari 

typen määrän indikoimisessa lehdissä. Kasvien kuivuusstressiä mitattiin porometrillä, 

josta saadut tulokset indikoivat, että kuivuusstressiä on mahdollista mitata 

klorofyllifluoresenssin avulla, mutta asian varmistamiseksi tarvittaisiin vielä 

lisätutkimusta. Mittasimme myös kasvintuhoojien aiheuttamaa stressiä vadelmapensaissa, 

jolloin huomasimme, että sekä PRI-indeksillä (kuva 3.9) että klorofyllifluoresenssilla 

(kuva 3.8) on vahva suhde kasvien maksimikvanttisaantoon (Fv/Fm), joka on sidoksissa 

kasvin hyvinvointiin (Parkhill ym. 2001). Mahdollisilla lisätutkimuksilla voisi siis 

selvittää, voiko klorofyllifluorensessilla havainnoida kasvien hyvinvointia laajemminkin 

kuin vain vadelmalla. Kuvan 3.8 korkeasta korrelaatiokertoimesta (Spearmanin 

korrelaatiokerroin -0,929) ja matalasta p-arvosta (0,003) voimme päätellä, että näiden 

kahden tutkitun asian välillä on olemassa yhteys, joka vastaa hyvin myös aikaisempien 

tutkimusten (Zhang ym. 2005) löydöksiä. 
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Yhteenvetona voidaan siis sanoa tulosten indikoivan, että PRI-indeksi vaikuttaa sopivalta 

työkalulta suolan määrän mittaamiseen kasvien lehdillä lehtitason mittauksissa. Tuloksia 

tulkittaessa pitää ottaa kuitenkin huomioon mittausten ajankohta kasvukaudella, sillä se 

on mahdollisesti yksi tuloksiin vaikuttava tekijä (esim. kuva 3.1 ja kuva 3.4). Tuloksista 

voidaan myös vetää johtopäätös, että klorofyllifluoresenssin 685 ja 740 nm 

taajuusalueiden suhteella voidaan havainnoida lehtien typpitasoa lehtitason mittauksissa. 

Sekä PRI-indeksi että klorofyllifluoresenssi ovat hyviä työkaluja kasvien kärsimän 

stressin tutkimisessa ja niiden on osoitettu toimivan lehtitasolla tehtävissä tutkimuksissa 

(Gamon ym. 1992 ja Genty ym. 1989). Tulevaisuuden haasteena on käytettyjen 

mittaustapojen kehittäminen niin, että mittauksia voidaan myös tehdä latvustotasolla, 

jolloin tulokset voivat olla yleistettävissä paremmin. Tutkimuksen tulosten vertailussa 

käytetty NDVI-indeksi on osoittautunut hyväksi työkaluksi kaukokartoituksessa 

käytetyissä mittauksissa (Gitelson ja Merzlyak 1997), mutta tässä tutkimuksessa ei 

kyennyt luotettavalla tavalla havaitsemaan lyhytaikaista stressiä, kun mittaukset 

suoritettiin lehtitasolla.  

Tutkimuksen tuloksia on mahdollista käyttää pohjana tutkimushankkeen jatkamiselle, 

jolloin lehtitason mittauksista saatuja tuloksia voi verrata suuremman mittakaavan 

mittauksiin. Eri mittaustavoista saatuja tuloksia vertailemalla on myös mahdollista 

varmentaa tästä tutkimuksesta jo saadut tulokset. Tutkimuksen osittaisena tavoitteena oli 

myös toimia yleistutkimuksena fluoresenssin ja reflektanssi-indeksien käytöstä kasvien 

stressin tutkimuksessa ja tämän takia tutkimukseen valittiin mahdollisimman monta 

kasvilajia. Useamman kasvilajin valinta tarkoitti kuitenkin sitä, että aikataulullisista syistä 

tutkittavien kasvien määrä jokaisessa kohteessa tuli pitää minimissään, josta syystä myös 

kasvien mittauksissa käytetyt toistot pidettiin vähäisinä, neljässä – viidessä lehdessä 

tutkittavaa kasvia kohden.  
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Liite 1 - Mittaustulokset 

 

Näyte p-ala cm2 FW g DW g FW/DW SLA cm2/g WC RWC Porometri N % C % C/N Suhde

Lehmus 1 91,13 1,24 0,32 3,93 288,94 0,75 3,30 45,72 13,86

Lehmus 2 71,00 0,99 0,25 4,05 289,43 0,75 3,40 45,70 13,42

Lehmus 3 123,30 1,88 0,48 3,94 258,98 0,75 3,48 44,97 12,93

Lehmus 4 118,12 1,62 0,44 3,72 271,28 0,73 3,26 44,96 13,80

Lehmus 5 116,16 1,54 0,38 4,07 308,04 0,75 3,78 44,79 11,85

Lehmus 6 118,46 1,61 0,40 4,06 299,91 0,75 3,75 44,70 11,91

Lehmus 7 137,79 1,66 0,49 3,42 283,34 0,71 3,92 45,74 11,66

Lehmus 8 158,93 2,26 0,58 3,86 271,96 0,74 4,17 45,01 10,80

Lehmus 9 135,23 1,85 0,54 3,42 250,42 0,71 3,55 45,32 12,78

Timotei 1 103,92 1,51 0,44 3,45 237,59 0,71 2,37 44,33 18,69

Timotei 2 97,26 1,45 0,45 3,22 216,37 0,69 2,34 43,98 18,76

Timotei 3 80,97 1,29 0,36 3,59 225,99 0,72 2,70 44,18 16,39

Timotei 4 88,69 1,18 0,33 3,60 271,24 0,72 2,58 44,47 17,23

Timotei 5 66,07 0,90 0,25 3,66 269,02 0,73 2,92 44,71 15,32

Timotei 6 87,78 1,15 0,32 3,65 278,59 0,73 3,24 44,33 13,66

Timotei 7 98,56 1,39 0,41 3,41 241,45 0,71 2,98 44,22 14,84

Timotei 8 121,19 1,86 0,51 3,67 239,84 0,73 3,00 44,46 14,81

Timotei 9 84,20 1,29 0,38 3,37 220,54 0,70 1,88 42,89 22,76

Timotei 10 98,58 1,49 0,43 3,49 231,41 0,71 2,88 44,29 15,36

Vehnä 1 40,63 0,81 0,18 4,52 227,38 0,78 4,92 43,18 8,77

Vehnä 2 41,33 0,81 0,17 4,67 236,98 0,79 5,26 43,05 8,19

Vehnä 3 55,66 1,17 0,29 3,98 189,26 0,75 5,19 43,07 8,29

Vehnä 4 39,93 0,84 0,17 4,89 232,53 0,80 4,96 43,05 8,68

Vehnä 5 46,33 0,95 0,19 4,96 242,68 0,80 5,56 42,64 7,66

Vehnä 6 41,29 0,82 0,17 4,70 236,46 0,79 5,02 43,25 8,61

Vehnä 7 38,42 0,83 0,16 5,20 240,90 0,81 5,13 42,98 8,37

Vehnä 8 43,92 0,88 0,17 5,04 251,38 0,80 5,06 43,10 8,51

Vehnä 9 43,12 0,85 0,19 4,54 231,33 0,78 5,51 43,28 7,86

Omena 1 68,71 1,55 0,62 2,50 111,03 0,60 85,25 209,84 2,53 44,70 17,65

Omena 2 60,64 1,44 0,61 2,37 99,95 0,58 86,64 226,99 2,67 45,35 17,01

Omena 3 62,07 1,37 0,57 2,41 109,19 0,59 82,78 222,38 2,76 45,05 16,34

Omena 4 56,73 1,35 0,58 2,32 97,65 0,57 82,67 161,18 2,47 44,97 18,24

Omena 5 70,02 1,69 0,70 2,42 100,67 0,59 87,19 187,56 2,76 44,78 16,20

Omena 6 53,72 1,25 0,52 2,39 102,86 0,58 82,78 187,21 2,92 45,31 15,54

Omena 7 44,08 1,04 0,45 2,33 98,87 0,57 84,95 253,19 2,77 45,27 16,33

Omena 8 71,91 1,74 0,72 2,42 99,67 0,59 83,26 250,79 2,90 45,52 15,69

Omena 9 49,62 1,18 0,49 2,41 100,82 0,58 87,25 257,68 2,77 45,35 16,39

Omena 10 68,04 1,64 0,69 2,38 98,85 0,58 84,98 240,43 2,48 45,54 18,40

Lehmus 1 130,58 2,22 0,90 0,41 144,80 0,59 1,97 45,65 23,20

Lehmus 2 107,59 2,01 0,84 0,42 128,60 0,58 2,08 46,19 22,19

Lehmus 3 144,51 2,56 1,05 0,41 138,21 0,59 2,12 45,49 21,41

Lehmus 4 100,85 1,66 0,69 0,42 146,04 0,58 2,38 46,02 19,31

Lehmus 5 175,81 2,90 1,27 0,44 137,96 0,56 2,35 47,03 20,02

Lehmus 6 133,35 2,11 0,87 0,41 152,99 0,59 2,63 46,44 17,66

Lehmus 7 162,38 2,47 1,12 0,45 144,95 0,55 3,04 47,09 15,47

Lehmus 8 150,40 2,35 1,02 0,43 148,05 0,57 2,93 45,81 15,65

Lehmus 9 177,93 2,55 1,23 0,48 145,03 0,52 2,72 46,54 17,13

Lehmus 10 106,23 1,61 0,63 0,39 169,51 0,61 2,27 45,55 20,05

Lehmus 11 137,52 2,10 0,81 0,39 169,80 0,61 2,49 44,16 17,77

Lehmus 12 142,01 2,19 0,87 0,40 163,06 0,60 1,95 45,82 23,46

VadelmaSC 1 167,96 2,87 0,99 2,91 170,21 0,66 3,55 43,86 12,35

VadelmaSH 1 168,69 2,41 0,89 2,70 188,73 0,63 3,21 43,16 13,45

VadelmaSL 1 184,09 2,95 1,04 2,84 177,52 0,65 3,40 44,19 13,00

VadelmaSM 1 229,99 3,54 1,25 2,84 184,51 0,65 3,42 43,44 12,69

VadelmaRC 1 164,48 2,74 1,03 2,67 160,22 0,62 3,22 43,96 13,64

VadelmaRH 1 119,88 1,99 0,71 2,79 167,90 0,64 2,99 42,53 14,22

VadelmaRL 1 126,51 1,99 0,69 2,89 183,46 0,65 3,14 42,24 13,45

Pinta-ala, kuivapaino, sekä vesipotentiaalimittaukset Hiil i-typpi-määritykset



 
 

 

 

  

Näyte Na mg/g DM K mg/g DM K/Na Initial slope r2 of initial slope Comp. point Dark resp. PAR 600 PAR 1200 PAR 1600 amax rd residual

Lehmus 1 0,34 13,47 40,19 0,02 0,93 38,51 0,76 0,42 0,43 0,47 1,20 1,53 0,25

Lehmus 2 0,31 17,53 56,36 0,03 0,90 17,25 0,42 1,44 3,68 4,36 3,58 0,85 28,59

Lehmus 3 0,25 16,34 64,49 0,02 0,90 38,24 0,73 0,30 0,39 0,47 1,12 1,46 0,37

Lehmus 4 0,28 13,04 46,46 0,02 0,98 23,28 0,53 1,59 1,17 1,06 8,25

Lehmus 5 0,38 17,62 46,88 0,03 0,95 21,97 0,59 1,74 2,26 1,17 0,63

Lehmus 6 0,36 14,32 39,67 0,04 0,98 20,39 0,73 4,66 3,68 1,46 27,08

Lehmus 7 0,21 12,71 59,52 0,02 0,99 17,88 0,29 2,07 1,03 0,59 16,01

Lehmus 8 0,22 11,89 53,29 0,03 0,98 15,21 0,49 3,27 2,80 0,98 8,61

Lehmus 9 0,23 11,01 48,46 0,03 0,99 16,37 0,53 3,83 2,25 1,07 40,51

Timotei 1 0,04 1,00 10,40 0,45 12,02 15,32 16,16 14,95 0,90 57,65

Timotei 2 0,05 0,99 11,79 0,54 8,87 11,30 11,06 10,95 1,09 21,64

Timotei 3 0,02 1,00 16,68 0,25 2,16 1,30 0,51 12,36

Timotei 4

Timotei 5 0,05 0,99 16,14 0,73 7,36 11,85 12,00 11,13 1,45 83,81

Timotei 6

Timotei 7

Timotei 8 0,04 0,98 9,25 0,34 13,47 10,63 0,67 121,40

Timotei 9 0,04 0,99 9,02 0,33 7,79 9,41 9,48 9,22 0,66 11,07

Timotei 10 0,04 0,99 14,91 0,66 8,22 14,58 17,79 14,19 1,32 285,00

Vehnä 1

Vehnä 2 0,03 0,95 2,36 0,03 9,52 11,60 12,45 11,16 0,05 36,18

Vehnä 3 0,05 0,96 7,82 0,33 18,05 23,61 25,24 22,50 0,65 219,40

Vehnä 4

Vehnä 5 0,05 0,97 3,77 0,14 18,03 23,19 24,53 22,06 0,29 189,70

Vehnä 6 0,06 0,97 2,12 0,08 20,37 25,38 26,29 24,04 0,16 162,80

Vehnä 7 0,05 0,96 3,81 0,15 17,25 23,12 27,20 22,47 0,31 380,00

Vehnä 8 0,04 0,98 17,96 0,79 17,10 20,36 22,49 20,75 1,57 118,20

Vehnä 9 0,05 0,96 9,38 0,43 19,08 26,41 28,64 24,78 0,86 367,30

Omena 1

Omena 2

Omena 3

Omena 4

Omena 5

Omena 6

Omena 7

Omena 8

Omena 9

Omena 10

Lehmus 1 1,00 5,61 5,61 0,03 0,97 14,65 0,47 5,93 6,27 6,37 6,65 0,93 0,88

Lehmus 2 0,21 5,51 26,00 0,03 0,98 12,13 0,41 4,45 4,86 5,08 5,21 0,82 1,39

Lehmus 3 0,27 8,31 31,16

Lehmus 4 0,26 5,16 20,08 0,03 0,97 13,70 0,34 3,59 3,75 3,75 4,04 0,69 0,24

Lehmus 5 1,48 5,09 3,44 0,02 0,99 20,47 0,50 2,67 2,71 2,84 3,24 1,00 0,17

Lehmus 6 2,27 5,87 2,58 0,03 0,99 10,28 0,31 3,70 3,74 3,70 4,02 0,61 0,11

Lehmus 7 0,21 5,27 24,64 0,03 0,95 26,28 0,68 1,88 2,09 2,21 2,75 1,37 0,58

Lehmus 8 0,22 6,64 30,05 0,03 0,98 10,45 0,32 4,93 5,04 5,04 5,32 0,64 0,24

Lehmus 9 0,14 4,50 32,65 0,03 0,98 12,12 0,33 3,06 3,06 3,04 3,38 0,66 0,13

Lehmus 10 0,12 9,65 79,66 0,04 0,98 11,07 0,39 2,93 3,12 3,30 3,51 0,78 0,64

Lehmus 11 0,14 8,61 59,64

Lehmus 12 0,14 10,23 73,00 0,03 0,99 8,96 0,22 3,49 3,59 3,66 3,80 0,45 0,18

VadelmaSC 1 0,04 0,98 8,36 0,36 7,55 8,56 8,78 8,65 0,71 7,62

VadelmaSH 1 0,03 0,98 6,79 0,21 5,63 6,01 6,03 6,10 0,42 0,92

VadelmaSL 1 0,04 0,98 7,43 0,28 6,43 6,90 7,14 7,10 0,55 1,83

VadelmaSM 1 0,04 0,98 9,66 0,38 7,47 8,41 8,57 8,53 0,76 5,00

VadelmaRC 1

VadelmaRH 1

VadelmaRL 1

Kalium ja Natrium- määritykset Kaasunvaihtomittaukset



 
 

 

  

Näyte Fv/Fm Fv/Fm stdev Yield Yield stdev μg Chla/g DW μg Chlb/g DW  μg Chlab/g DW  μg Car /g DW Ca/b Car/Cab

Lehmus 1 0,70 0,05 0,32 0,02 1397,20 722,81 2120,01 660,53 1,93 0,31

Lehmus 2 0,70 0,03 0,37 0,05 1935,34 558,37 2493,71 992,31 3,47 0,40

Lehmus 3 0,66 0,03 0,44 0,01 1441,20 632,14 2073,34 670,56 2,28 0,32

Lehmus 4 0,69 0,03 0,33 0,04 3477,89 1339,60 4817,49 1561,46 2,60 0,32

Lehmus 5 0,67 0,06 0,40 0,08 2497,68 793,05 3290,73 941,32 3,15 0,29

Lehmus 6 0,65 0,06 0,36 0,06 3249,10 1203,84 4452,94 1302,56 2,70 0,29

Lehmus 7 0,69 0,03 0,41 0,06 1523,04 464,89 1987,93 674,16 3,28 0,34

Lehmus 8 0,69 0,01 0,40 0,06 3953,29 1490,04 5443,33 1245,31 2,65 0,23

Lehmus 9 0,75 0,01 0,37 0,08 2570,51 934,78 3505,29 1006,62 2,75 0,29

Timotei 1 0,77 0,02 0,53 0,03 3861,65 1409,46 5271,11 1469,99 2,74 0,28

Timotei 2 0,75 0,01 0,48 0,01 3849,50 1444,68 5294,18 1503,36 2,66 0,28

Timotei 3 0,77 0,02 0,55 0,02 3818,45 1551,13 5369,58 1322,27 2,46 0,25

Timotei 4 0,76 0,00 0,42 0,05 3747,92 1878,01 5625,93 1290,98 2,00 0,23

Timotei 5 0,75 0,01 0,48 0,03 4062,67 1304,73 5367,39 1545,98 3,11 0,29

Timotei 6 0,78 0,01 0,47 0,03 4630,14 1575,71 6205,85 1642,34 2,94 0,26

Timotei 7 0,79 0,01 0,53 0,03 4444,42 1508,30 5952,72 1499,37 2,95 0,25

Timotei 8 0,78 0,02 0,46 0,02 3975,95 1821,16 5797,11 1244,43 2,18 0,21

Timotei 9 0,75 0,01 0,56 0,05 3754,12 1207,66 4961,78 1581,84 3,11 0,32

Timotei 10 0,76 0,03 0,58 0,01 3276,37 1088,20 4364,58 1275,35 3,01 0,29

Vehnä 1 0,78 0,01 0,54 0,02 4830,73 1509,41 6340,13 1650,04 3,20 0,26

Vehnä 2 0,76 0,01 0,53 0,01 8241,05 3025,18 11266,24 2549,05 2,72 0,23

Vehnä 3 0,79 0,02 0,54 0,02 5899,58 2024,68 7924,26 1771,71 2,91 0,22

Vehnä 4 0,79 0,02 0,55 0,01 5494,94 4891,44 10386,38 1553,06 1,12 0,15

Vehnä 5 0,77 0,01 0,54 0,03 8733,73 3656,51 12390,24 2709,00 2,39 0,22

Vehnä 6 0,78 0,01 0,55 0,03 6786,25 2169,48 8955,73 2178,19 3,13 0,24

Vehnä 7 0,77 0,01 0,54 0,00 5150,79 6041,20 11191,99 828,10 0,85 0,07

Vehnä 8 0,77 0,03 0,54 0,01 7628,66 3127,06 10755,72 2319,97 2,44 0,22

Vehnä 9 0,77 0,03 0,56 0,01 6766,60 2484,39 9250,99 2245,21 2,72 0,24

Omena 1 0,78 0,01 0,63 0,04 2422,88 783,11 3206,00 827,12 3,09 0,26

Omena 2 0,76 0,01 0,64 0,02 2412,73 1294,98 3707,71 748,39 1,86 0,20

Omena 3 0,76 0,01 0,63 0,03 2736,77 995,92 3732,69 781,83 2,75 0,21

Omena 4 0,75 0,03 0,64 0,02 2590,21 760,62 3350,83 1203,23 3,41 0,36

Omena 5 0,77 0,00 0,63 0,01 2850,76 898,65 3749,42 1029,76 3,17 0,27

Omena 6 0,75 0,05 0,64 0,00 2486,31 1036,39 3522,70 907,91 2,40 0,26

Omena 7 0,77 0,01 0,64 0,01 3009,54 968,16 3977,69 1421,09 3,11 0,36

Omena 8 0,78 0,03 0,65 0,03 3572,76 1193,23 4765,99 1240,33 2,99 0,26

Omena 9 0,79 0,00 0,66 0,01 2196,18 710,32 2906,50 949,24 3,09 0,33

Omena 10 0,75 0,06 0,60 0,06 3387,69 1446,25 4833,95 1175,79 2,34 0,24

Lehmus 1 0,79 0,02 0,38 0,04 434,25 153,12 587,37 159,19 2,84 0,27

Lehmus 2 0,78 0,02 0,36 0,03 246,10 78,59 324,69 118,96 3,13 0,37

Lehmus 3 0,75 0,05 0,31 0,04 347,32 109,89 457,21 144,44 3,16 0,32

Lehmus 4 0,78 0,00 0,49 0,02 414,11 140,52 554,63 180,88 2,95 0,33

Lehmus 5 0,77 0,03 0,33 0,07 387,63 153,36 540,99 175,67 2,53 0,32

Lehmus 6 0,76 0,06 0,28 0,08 302,57 106,35 408,92 132,97 2,84 0,33

Lehmus 7 0,79 0,05 0,39 0,10 839,22 318,24 1157,46 297,67 2,64 0,26

Lehmus 8 0,77 0,03 0,46 0,04 607,62 201,19 808,82 204,88 3,02 0,25

Lehmus 9 0,79 0,02 0,34 0,01 427,58 154,97 582,55 159,96 2,76 0,27

Lehmus 10 0,80 0,01 0,35 0,02 330,00 110,64 440,64 124,70 2,98 0,28

Lehmus 11 0,79 0,01 0,35 0,03 355,28 119,24 474,52 137,66 2,98 0,29

Lehmus 12 0,77 0,03 0,39 0,02 210,65 75,60 286,25 99,99 2,79 0,35

VadelmaSC 1 0,82 0,01 0,44 0,05 4400,73 1411,19 5811,92 1283,25 3,12 0,22

VadelmaSH 1 0,79 0,02 0,35 0,07 3487,46 1273,05 4760,51 908,45 2,74 0,19

VadelmaSL 1 0,82 0,01 0,43 0,08 6349,32 2296,19 8645,51 1897,62 2,77 0,22

VadelmaSM 1 0,80 0,01 0,44 0,06 4032,79 1667,43 5700,22 1101,47 2,42 0,19

VadelmaRC 1 0,83 0,01 0,38 0,09 4489,74 1554,30 6044,04 1342,02 2,89 0,22

VadelmaRH 1 0,78 0,05 0,30 0,11 4183,68 1444,28 5627,96 1317,60 2,90 0,23

VadelmaRL 1 0,81 0,02 0,43 0,06 4719,19 1883,38 6602,57 1448,58 2,51 0,22

PAM2500-mittaukset Klorofyll i  a:n ja b:n pigmentit sekä karotenoidit



 
 

 

 

Näyte Avg A 400-700nm Avg T 400-700nm PRI NDVI Simple Ratio 685nm 690nm 735nm 740nm 760nm 685nm/740nm suhde

Lehmus 1 0,78 0,09 -0,04 0,68 5,30 2565,80 2432,40 1834,44 1830,81 911,58 1,40

Lehmus 2 0,76 0,40 -0,02 0,70 5,72 2796,17 2615,04 1855,55 1854,47 923,14 1,51

Lehmus 3 0,77 0,37 -0,04 0,71 5,95 2039,50 1957,14 1614,76 1623,39 823,28 1,26

Lehmus 4 0,79 0,36 -0,04 0,75 6,98 1904,03 1833,43 1542,01 1551,87 778,60 1,23

Lehmus 5 0,80 0,34 -0,05 0,77 7,72 2203,23 2127,41 1643,59 1642,52 812,67 1,34

Lehmus 6 0,77 0,38 -0,05 0,72 6,22 976,32 969,75 806,32 813,74 344,17 1,20

Lehmus 7 0,83 0,34 0,00 0,83 10,56 1354,27 1286,01 1279,48 1285,90 566,70 1,05

Lehmus 8 0,82 0,35 -0,01 0,71 5,99 2320,71 2144,97 1780,06 1781,24 884,29 1,30

Lehmus 9 0,80 0,36 0,01 0,81 9,26 2527,61 2433,60 2225,30 2232,23 1088,99 1,13

Timotei 1 0,86 0,29 0,02 0,63 4,38 3054,23 2658,09 1926,04 1902,64 934,23 1,61

Timotei 2 0,83 0,32 0,01 0,61 4,15 3574,83 3166,47 2229,82 2207,27 1078,81 1,62

Timotei 3 0,83 0,33 0,02 0,63 4,39 3090,67 2757,63 2104,38 2091,49 1021,62 1,48

Timotei 4 0,83 0,31 0,02 0,50 3,02 3311,76 2898,51 2062,36 2047,47 996,82 1,62

Timotei 5 0,83 0,30 0,02 0,62 4,33 2375,55 2142,57 1832,67 1813,63 895,01 1,31

Timotei 6 0,84 0,32 0,02 0,64 4,54 2706,35 2453,57 2017,15 2013,10 977,82 1,34

Timotei 7 0,85 0,31 0,01 0,61 4,15 2398,40 2195,41 1894,01 1894,97 934,90 1,27

Timotei 8 0,79 0,32 0,02 0,63 4,43 1906,27 1782,31 1843,81 1853,09 914,81 1,03

Timotei 9 0,79 0,33 0,00 0,58 3,79 2484,74 2224,26 1629,99 1611,05 800,35 1,54

Timotei 10 0,85 0,30 0,02 0,63 4,47 2281,77 2108,46 2050,60 2057,36 1018,05 1,11

Vehnä 1 0,90 0,02 0,03 0,62 4,25 2106,54 1938,21 1841,26 1845,86 921,69 1,14

Vehnä 2 0,89 0,03 0,02 0,61 4,12 1993,76 1837,39 1731,23 1749,55 877,83 1,14

Vehnä 3 0,90 0,03 0,02 0,62 4,24 2272,30 2100,27 1979,53 1993,40 994,39 1,14

Vehnä 4 0,88 0,03 0,02 0,62 4,33 2341,43 2154,43 1936,06 1950,23 968,44 1,20

Vehnä 5 0,89 0,03 0,02 0,58 3,75 2083,38 1924,82 1825,73 1840,00 926,34 1,13

Vehnä 6 0,89 0,03 0,02 0,59 3,87 2248,15 2058,01 1819,04 1827,48 911,17 1,23

Vehnä 7 0,89 0,03 0,03 0,59 3,93 2441,19 2245,73 2007,92 2026,83 1017,22 1,20

Vehnä 8 0,88 0,04 0,02 0,59 3,87 2568,37 2348,21 1903,12 1915,99 948,98 1,34

Vehnä 9 0,89 0,03 0,02 0,63 4,39 2034,98 1867,76 1809,01 1826,62 910,77 1,11

Omena 1 0,90 0,23 0,02 0,70 5,69 1153,36 1090,93 1540,68 1574,15 793,11 0,73

Omena 2 0,90 0,21 0,00 0,58 3,77 1082,99 1037,72 1357,23 1376,13 699,61 0,79

Omena 3 0,89 0,23 0,01 0,61 4,13 1105,81 1073,96 1564,31 1577,91 803,09 0,70

Omena 4 0,88 0,23 0,01 0,63 4,47 1290,09 1237,11 1674,65 1690,95 851,44 0,76

Omena 5 0,88 0,25 0,01 0,65 4,73 1066,54 1044,12 1570,09 1598,89 804,07 0,67

Omena 6 0,91 0,26 0,00 0,61 4,18 1215,35 1195,05 1634,53 1646,30 832,97 0,74

Omena 7 0,19 0,01 0,62 4,30 1213,48 1187,08 1763,20 1790,98 913,79 0,68

Omena 8 0,91 0,20 0,01 0,63 4,36 1164,12 1142,15 1615,09 1631,76 833,07 0,71

Omena 9 0,91 0,24 0,02 0,58 3,81 1539,63 1474,90 2075,95 2125,14 1085,27 0,72

Omena 10 0,91 0,22 0,01 0,58 3,80 1201,08 1161,13 1687,47 1718,04 874,64 0,70

Lehmus 1 0,85 0,08 -0,02 0,68 5,20 1714,24 1648,82 1289,77 1296,93 647,12 1,32

Lehmus 2 0,85 0,08 0,00 0,68 5,27 1965,86 1882,24 1602,78 1617,68 802,85 1,22

Lehmus 3 0,86 0,07 -0,01 0,65 4,78 2074,09 1953,30 1510,17 1527,12 758,52 1,36

Lehmus 4 0,90 0,05 0,00 0,77 7,51 1446,02 1410,77 1456,85 1483,88 740,50 0,97

Lehmus 5 0,89 0,05 -0,01 0,75 6,98 1719,80 1657,45 1582,96 1601,78 791,99 1,07

Lehmus 6 0,89 0,05 -0,02 0,74 6,75 1828,86 1779,68 1620,89 1646,62 814,65 1,11

Lehmus 7 0,93 0,03 0,00 0,75 7,03 1482,12 1386,51 1413,53 1449,02 716,98 1,02

Lehmus 8 0,90 0,04 0,00 0,66 4,86 1991,34 1881,44 1684,96 1703,43 842,78 1,17

Lehmus 9 0,91 0,04 0,00 0,78 8,02 1573,10 1522,79 1556,73 1577,92 780,55 1,00

Lehmus 10 0,88 0,07 0,01 0,77 7,58 1826,61 1782,02 1678,91 1698,29 830,82 1,08

Lehmus 11 0,89 0,06 0,01 0,74 6,81 1851,64 1795,04 1811,70 1840,13 912,11 1,01

Lehmus 12 0,86 0,08 0,01 0,74 6,61 2207,97 2086,62 1531,95 1542,37 760,20 1,43

VadelmaSC 1 0,92 0,03 0,04 0,83 10,78 1914,92 1707,18 1754,59 1773,02 873,18 1,08

VadelmaSH 1 0,88 0,05 0,00 0,73 6,54 1969,66 1774,80 1567,59 1568,08 771,71 1,26

VadelmaSL 1 0,92 0,03 0,04 0,82 10,42 2254,72 1970,64 1914,04 1940,17 959,03 1,16

VadelmaSM 1 0,88 0,04 0,02 0,80 8,87 1676,13 1477,38 1420,81 1411,80 702,72 1,19

VadelmaRC 1 0,92 0,03 0,03 0,82 9,99 1766,79 1552,89 1584,90 1603,32 792,62 1,10

VadelmaRH 1 0,89 0,03 -0,03 0,78 8,03 2424,00 2157,10 1748,53 1742,92 846,19 1,39

VadelmaRL 1 0,90 0,04 0,03 0,81 9,51 2221,02 1981,86 1774,08 1775,63 873,57 1,25
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