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Alkusanat

Ilmanlaatua on seurattu 1970-luvulta lähtien Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maa-
kuntien alueella käyttämällä puiden neulasia sekä runkojäkälien esiintymistä ja 
kuntoa indikaattoreina. Seurantoja on tehty vaihtelevilla osa-alueilla ja niiden 
painotukset ovat olleet erilaisia, joten tulosten vertaileminen ei ole ollut helppoa. 

Uudenmaan ympäristökeskuksen asettama työryhmä laati vuosituhannen vaih-
teessa koko alueelle uuden, yhteisen ja yhtenäisen ilmanlaadun bioindikaattori-
seurannan ohjelman. Sen perusteella toteutettiin ensimmäinen seurantakierros 
vuosina 2000-2001. Se tehtiin alueen kuntien, YTV:n, Metsäntutkimuslaitoksen ja 
Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteishankkeena. Mukaan saatiin 25 kuntaa. 
Myös alueen teollisuus ja maakunnan liitot osallistuivat kustannuksiin.

Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (711/2001) määrittelee puitteet alueelliselle 
ilmanlaadun seurannalle. Uudenmaan ympäristökeskus asetti 21.5.2002 työryh-
män, joka laati ohjelman alueellisen seurannan järjestämisestä asetuksessa edelly-
tetyllä tavalla. Ohjelma käsittää sekä mittaus- että bioindikaattoriosan. Ohjelman 
mukainen seuranta käynnistyi koko laajuudessaan vuoden 2004 alussa. Bioindi-
kaattoriosa on suoraa jatkoa edellä mainitulle, vuonna 2000 aloitetulle työlle.

Bioindikaattoriseurantaa ja koko alueellista ilmanlaadun seurantaa ohjaa Uuden-
maan ympäristökeskuksen kutsuma yhteistyöryhmä, jossa on edustajat kunnista, 
YTV:stä ja Uudenmaan ympäristökeskuksesta. Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan 
liitot ovat lisäksi nimenneet yhdyshenkilönsä ryhmään.

Bioindikaattoriseurannan toinen yhteinen seurantakierros tehtiin vuosina 
2004 – 2005. Siinä ovat mukana kaikki alueemme 34 kuntaa, YTV sekä Uuden-
maan ympäristökeskus. Teollisuus maksaa lisäksi osan kustannuksista. Käy-
tännön toteuttaja on Jyväskylän yliopiston ympäristöntutkimuskeskus. Metsän-
tutkimuslaitos tallettaa neulasnäytteet sekä primääridatan. Työn tulokset esite-
tään tässä raportissa. Seuraava seurantakierros on tarkoitus toteuttaa vuosina 
2009 – 2010.

Uudenmaan ympäristökeskus kiittää kaikkia, jotka ovat edesauttaneet hankkeen 
toteutumista.

Ympäristökeskuksen johtaja 
Leena Saviranta
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7

Johdanto

• Ashland Finland Oy, Porvoo
• Borealis Polymers Oy, Porvoo
• Componenta Karkkila Oy
• Dynea Chemicals Oy, Porvoo
• E.ON Finland Oyj, Espoo
• Forcit Oy, Hanko
• Fortum Oil and Gas Oy, 
 Porvoon jalostamo
• Fundia Wire Oy, Hanko
• Genencor International Oy, Hanko
• Helsingin Energia
• IDO Kylpyhuone Oy, Tammisaari
• Orion-yhtymä Oyj Fermion, Hanko
• Oy Visko Ab, Hanko
• Porvoon Energia
• Printal Oy, Hanko
• StyroChem Finland Oy, Porvoo
• Vantaan Energia Oy

Lisäksi tutkimusta ovat rahoittaneet 
seuraavat laitokset: 

Ilman epäpuhtauksien vaikutuksia 
Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maa-
kuntien metsissä on tutkittu 1970-
luvulta alkaen useissa erillisissä tutki-
muksissa. Porvoon seudulla näitä tut-
kimuksia tehtiin erityisesti Satu Hut-
tusen johdolla Oulun yliopiston toi-
mesta (Huttunen 1988). 1980-luvun 
lopulla Porvoon seudun bioindikaat-
toriseuranta laajeni kattamaan koko 
Itä-Uudenmaan alueen, minkä jälkeen 
vastaava seurantatutkimus on toteu-
tettu viiden vuoden välein (Manninen 
ym. 1990; Pihlström ja Myllyvirta 1995; 
Pihlström ja Myllyvirta 2001).

Ilmanlaadun bioindikaattoriseu-
ranta aloitettiin pääkaupunkiseudulla 
pysyvillä, mahdollisimman luonnon-
tilaisilla näytealoilla vuonna 1988 (Ruu-
hijärvi ym. 1988). Vuosina 1988 – 1993 
bioindikaattoriseuranta toteutettiin   
vuosittain, minkä jälkeen seurantaa 
 harvennettiin ja sisältöä supistettiin 
(Pihlström ym. 1994; Niskanen 1995; 
Niskanen ym. 1996; Niskanen ja Ello-
nen 1998). Länsi-Uudellamaalla en-
simmäiset laajat bioindikaattoritutki-
mukset tehtiin kuntien ilmansuojelun 
perusselvitysten yhteydessä vuonna 
1985, minkä jälkeen laajoja bioindi-
kaattoritutkimuksia toteutettiin vuo-
sina 1991, 1995 ja 1998 (Holmberg ja 
Pihlström 1992; Niskanen 1995; Nis-
kanen ja Ellonen 1998). 

Vuonna 1998 Uudenmaan ympä-
ristökeskus asetti työryhmän laatimaan 
kattavan ilmanlaadun bioindikaatto-
riseurantaohjelman koko Uudelle-
maalle. Ohjelman laatimisen tavoit-
teena oli tulosten vertailukelpoisuu-
den, raporttien tason ja seurannan 
laadun varmennuksen parantaminen 
sekä erillisten paikallisten ja valtakun-
nallisten seurantojen yhteensovittami-
nen (Airola ja Soininen 2000). Bioin-
dikaattoritutkimus toteutettiin vuosina 
2000 – 2001 uuden seurantaohjelman 

mukaisesti Uudenmaan ja Itä-Uuden-
maan metsissä (Niskanen ym. 2001). 
Tällöin tutkimuksessa olivat mukana 
Mäntsälää ja Pornaista lukuun otta-
matta Uudenmaan maakunnan kaikki 
kunnat sekä Itä-Uudenmaan maakun-
nasta Porvoo, Loviisa ja Ruotsinpyh-
tää. 

Tässä raportissa on esitetty Uu-
denmaan ja Itä-Uudenmaan maakun-
tien alueella (kuva 1) toteutetun il-
manlaadun bioindikaattoriseurannan 
tulokset vuosilta 2004 – 2005. Työ on 
tehty pääosin edellisessä kappaleessa 
mainitun ohjelman mukaisesti. Bioindi-
kaattoriseurannan tilaajina ovat alueen 
kunnat, Pääkaupunkiseudun yhteis-
työvaltuuskunta (YTV) ja Uudenmaan 
ympäristökeskus. 
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Kuva 1. Tutkimukseen osallistuneet kunnat.

Bild 1. Kommuner som deltagit i undersökningen.

Seurannan on tehnyt Jyväskylän yliopis-
ton ympäristöntutkimuskeskus. Maas-
totöihin ovat osallistuneet seuraavat 
henkilöt: tutkijat Anu Haahla ja Katja 
Polojärvi, tutkimusteknikot Tuomo El-
lonen ja Markku Repo sekä tutkimus-
harjoittelijat Jenni Hiekkavirta, Juha 
Luostarinen, Terhi Lylyjärvi ja Juho 
Pohjola. Biologiset näytteet on käsitelty 
ja analysoitu Jyväskylän yliopiston ym-
päristöntutkimuskeskuksen laborato-
riossa. Tutkijat Katja Polojärvi, Ilkka 
Niskanen ja Anu Haahla ovat laatineet 
raportin. 

Seurannassa tehdyillä havainnoil-
la ja neulasten kemiallisilla määrityk-

sillä on selvitetty ilman epäpuhtauk-
sien aiheuttamia muutoksia Uuden-
maan ja Itä-Uudenmaan männiköissä. 
Taajamiin ja niiden läheisyyteen si-
joitetuilla havaintopaikoilla on selvi-
tetty paikallisten päästöjen aiheutta-
mia muutoksia ja niiden vertailukoh-
teina on käytetty tasaisesti maakuntien 
alueelle sijoitettuja havaintopaikkoja. 
Seurannassa on käytetty uutena mene-
telmänä pysyvien isotooppien tutki-
musta, jossa neulasnäytteiden rikin ja 
typen isotooppisuhteiden perusteella 
tarkastellaan eri päästölähteistä peräi-
sin olevan rikin ja typen esiintymistä 
tutkimusalueella. 

Bioindikaattoriseurannan tarkoituksena on saada 
vastauksia mm. kysymyksiin

• Mikä on mäntyjen rungoilla kasvavien jäkälien kunto verrattuna muihin 
 vastaaviin alueisiin, koko maan tuloksiin ja puhtaisiin tausta-alueisiin?
• Mikä on syynä mahdolliseen huonoon kuntoon? Ilman epäpuhtaudet?
• Onko mäntyjen runkojäkälien kunto huononeva, paraneva vai vakaa?
•  Näkyykö päästöjen ja ilman laadun muutos männyissä ja 
 niiden runkojäkälissä? 

Seurannasta saadut tulokset on rapor-
toitu tämän raportin ohella myös verk-
koversiona. Seurannan primääridata 

löytyy verkkoversiosta taulukoituna ja 
on tulostettavissa ympäristöhallinnon 
verkkosivuilta:  

www.ymparisto.fi  > Uusimaa > Palvelut, tuotteet ja lomakkeet > Julkaisut
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2Tutkimusalueen ilmanlaatu

2.1. Ilman 

epäpuhtauksien päästöt 

Ilman epäpuhtauksien päästöt ovat 
Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla 
selvästi pienentyneet 1980-luvun lo-
pun tilanteeseen verrattuna. Tutki-
musalueen päästöjen pienentymiseen 
on vaikuttanut erityisesti merkittä-
vimpien päästölähteiden, Kilpilahden 
teollisuusalueen ja pääkaupunkiseu-
dun energiantuotantolaitosten, päästö-
jen pienentyminen. Kymmenessä vuo-
dessa pääkaupunkiseudun energian-
tuotantolaitosten tuotanto on kasva-
nut 40 %. Pitkällä aikavälillä energian-
tuotantolaitosten rikkidioksidin, typen 
oksidien ja hiukkasten päästömäärät 
ovat kuitenkin laskeneet rikinpoistolai-

tosten käytön sekä polttoaine- ja poltto-
teknisten muutosten ansiosta. Tuotan-
non kasvu ja polttoainevalinnat kuiten-
kin nostivat energiantuotannon pääs-
tömääriä vuonna 2003 (Myllynen ym. 
2004).

Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan rik-
kidioksidipäästöt olivat vuonna 2003 
lähes kokonaan peräisin teollisuus- ja 
energiantuotantolaitoksista. Merkittä-
vimpiä päästökeskittymiä olivat pää-
kaupunkiseudun energiantuotantolai-
tokset, Kilpilahden teollisuusalue Por-
voossa ja Fortum Power and Heat Oy:n 
voimalaitos Inkoossa (kuva 2).

Kuva 2. Teollisuuden ja energiantuotannon sekä tieliikenteen rikkidioksidipäästöt vuonna 
2003. Päästötiedot lähteistä: Uudenmaan ympäristökeskus 2004 ja Mäkelä ym. 2004.

Bild 2. Svaveldioxidutsläpp från industri och energiproduktion samt vägtrafi k år 2003. 
Källor för uppgifter om utsläpp: Nylands miljöcentral 2004 och Mäkelä m.fl . 2004.

Kasvillisuudelle haitallisen rikkidiok-
sidin päästöt olivat Uudellamaalla ja 
Itä-Uudellamaalla vuonna 2003 noin 
neljänneksen vuoden 1987 päästömää-
rästä. Vuosituhannen vaihteessa rik ki-
dioksidin päästömäärä oli tätäkin pie-

nempi (kuva 3). Päästömäärän kas-
vu vuonna 2003 johtui erityisesti pää-
kaupunkiseudun energiantuotantolai-
tosten ja Inkoon voimalaitoksen tuo-
tannon kasvusta. Energiantuotannon 
määrää ovat lisänneet kylmät talvet 



Alueelliset ympäristöjulkaisut 38510

ja vesivoiman niukkuus. Lähes koko 
1990-luvun kestäneen hiljaisen kauden 
jälkeen Inkoon voimalaitoksen käyt-

Kuva 3. Teollisuuden ja energiantuotannon sekä tieliikenteen rikkidioksidipäästöt 
Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla vuosina 1987– 2003. Päästötiedot lähteistä: 
Uudenmaan ympäristökeskus 2004 ja Mäkelä ym. 2004.

Bild 3. Svaveldioxidutsläpp från industri och energiproduktion samt vägtrafi k i Nyland och 
Östra Nyland under åren 1987– 2003. Källor för uppgifter om utsläpp: 
Nylands miljöcentral 2004 och Mäkelä m.fl . 2004.

Typen oksidien päästömäärät ovat tut-
kimusalueella pienentyneet 1990-luvun 
alusta lähtien. 2000-luvulla päästömää-
rät ovat kääntyneet lievään nousuun. 

Vuonna 2003 typen oksidien päästö-
määrä oli noin 60 % vuoden 1987 pääs-
tömäärästä (kuva 4). 

Kuva 4. Teollisuuden ja energiantuotannon sekä tieliikenteen typen oksidien päästöt 
Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla vuosina 1987– 2003. Päästötiedot lähteistä: 
Uudenmaan ympäristökeskus 2004 ja Mäkelä ym. 2004. 

Bild 4. Utsläpp av kväveoxider inom industri och energiproduktion samt vägtrafi k i Nyland 
och Östra Nyland under åren 1987– 2003. Källor för uppgifter om utsläpp: 
Nylands miljöcentral 2004 och Mäkelä m.fl . 2004.

tökapasiteetti on lisääntynyt vuodesta 
1998 lähtien (Fortum 2004).

Vuonna 2003 typen oksidien päästöt 
olivat suuressa osassa tutkimusaluet-
ta pääosin peräisin liikenteestä. Poik-

keuksena tästä olivat Helsinki, Espoo, 
Porvoo, Inkoo, Lohja ja Hanko, joissa 
teollisuus- ja energiantuotanto muo-

vuosi
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dostivat suurimman osan alueen typen 
oksidien päästöistä. Päästömääriltään 
suurimmat kunnat olivat pääkaupun-

Kuva 5. Teollisuuden ja energiantuotannon sekä tieliikenteen typen oksidien päästöt vuonna 
2003. Päästötiedot lähteistä: Uudenmaan ympäristökeskus 2004 ja Mäkelä ym. 2004.

Bild 5. Utsläpp av kväveoxider inom industri och energiproduktion samt vägtrafi k år 2003. 
Källor för uppgifter om utsläpp: Nylands miljöcentral 2004 och Mäkelä m.fl . 2004. 

Typen oksidien päästömäärän lievä 
kasvu 2000-luvulla on johtunut pää-
asiassa pääkaupunkiseudun energian-
tuotantolaitosten ja Inkoon voimalai-
toksen päästömäärien kasvusta. Myös 
Kilpilahden teollisuusalue Porvoossa 
on merkittävä typen oksidien päästö-
lähde, mutta sen päästömäärät eivät 
ole yhtä merkittävästi muuttuneet 
2000-luvun alkuvuosina (Westerholm 

2002; 2003; 2004). Liikenteen typen oksi-
dien kokonaispäästöt ovat tutkimus-
alueella tasaisesti pienentyneet 1990- ja 
2000-luvun aikana.

Myös hiukkasten päästömäärät 
ovat Uudellamaalla ja Itä-Uudella-
maalla selvästi pienentyneet viimeis-
ten vuosikymmenten aikana. Vuoden 
2003 hiukkaspäästöt olivat noin 23 % 
vuoden 1987 päästötasosta (kuva 6). 

Kuva 6. Teollisuuden ja energiantuotannon sekä tieliikenteen hiukkaspäästöt Uudellamaalla 
ja Itä-Uudellamaalla vuosina 1987– 2003. Päästötiedot lähteistä: Uudenmaan ympäristökes-
kus 2004 ja Mäkelä ym. 2004.

Bild 6. Utsläpp av partiklar inom industri och energiproduktion samt vägtrafi k i Nyland och 
Östra Nyland under åren 1987– 2003. Källor för uppgifter om utsläpp: Nylands miljöcentral
2004 och Mäkelä m.fl . 2004. 

kiseudun kaupungit sekä Porvoo ja 
Inkoo (kuva 5).
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2.2. Ilmanlaatu

Uudellamaalla

2.2.1. Ilmanlaatu Uudenmaan
tausta-alueilla 

Lähes kaikkien merkittävimpien ilman 
epäpuhtauksien pitoisuudet Suomen 
tausta-alueilla ovat pienentyneet 1980-
luvun alun tilanteesta. Pitkäaikaisissa 
mittauksissa näkyy erityisen selvästi 
rikin yhdisteiden pitoisuuksien ja las-
keuman pienentyminen viimeisten 
vuosikymmenten aikana. Ilmatieteen 
laitoksen Utön ja Virolahden mitta-
usasemilla ilman rikkidioksidipitoi-
suuksien vuosikeskiarvot ovat pienen-
tyneet 1970-luvun lopun 10 – 13 µg/m3 
tasolta 2 µg/m3 tasolle. Saman suun-

 taisia havaintoja on tehty myös muilta 
Suomessa sijaitsevilta taustamit taus-
asemilta. Suomen tausta-alueiden rik- 
kidioksidipitoisuudet ovat nykyisel-
lään Euroopan alhaisimpia ja lähel-
lä mittausmenetelmien määritysrajoja 
(Kulmala et al. 1998). Luukissa Es-
poossa sijaitsevalla pääkaupunkiseu-
dun tausta-asemalla rikkidioksidipitoi-
suudet ovat olleet samaa tasoa kuin 
Utön ja Virolahden valtakunnallisilla 
tausta-asemilla (kuva 8).

Hiukkaspäästöt olivat tutkimusalu-
eella vuonna 2003 peräisin suurelta osin 
liikenteestä lukuun ottamatta Helsin-
kiä, Porvoota, Inkoota, Hankoa, Loh-
jaa ja Karkkilaa, joissa suurin osa hiuk-

kaspäästöistä oli peräisin teollisuus- 
ja energiantuotannosta. Hiukkaspääs-
töiltään suurimmat kunnat olivat Hel-
sinki, Porvoo, Inkoo ja Hanko (kuva 7).
 

Kuva 7. Teollisuuden ja energiantuotannon sekä tieliikenteen hiukkaspäästöt vuonna 2003. 
Päästötiedot lähteistä: Uudenmaan ympäristökeskus 2004 ja Mäkelä ym. 2004.

Bild 7. Utsläpp av partiklar inom industri och energiproduktion samt vägtrafi k år 2003. 
Källor för uppgifter om utsläpp: Nylands miljöcentral 2004 och Mäkelä m.fl . 2004. 
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Kuva 8. Rikkidioksidin (µg/m3) vuosikeskiarvot Utön, Virolahden, Espoon Luukin ja Porvoon 
Löparön mittausasemilla vuosina 1977– 2003. Kuvan tiedot lähteistä: Kulmala et al. 1998, 
Leinonen 1999, Leinonen 2000, Leinonen 2001, Salmi 2004, Myllynen ym. 2004, Wester-
holm 2004. Luukin mittausasema (pääkaupunkiseudun ilmanlaadun tarkkailu) ja Löparön 
mittausasema (Kilpilahden ilmanlaadun tarkkailu) ovat alueellisia tausta-asemia.

Bild 8. Årsmedelvärden för svaveldioxid (µg/m3) på Utö, Vederlax, Luk i Esbo och Löparö i 
Borgå mätstationer åren 1977– 2003. Källor för uppgifterna på bilden: Kulmala et al. 1998, 
Leinonen 1999, Leinonen 2000, Leinonen 2001, Salmi 2004, Myllynen m.fl . 2004, Wester-
holm 2004. Luks mätstation (kontroll av luftkvaliteten i huvudstadsregionen) och Löparö 
mätstation (kontroll av luftkvaliteten i Sköldvik) representerar de stationer för mätning av 
bakgrundshalter som fi nns på forskningsområdet.

Ilmatieteen laitoksen kaasumaisen 
 typpidioksidin pitoisuuksien aikasar-
jat ovat katkonaisia mittauksissa esiin-
tyneiden vaikeuksien vuoksi. Typpi-
dioksidipitoisuudet eivät ole selvästi 
pienentyneet, vaikka typenoksidien 
päästömäärät ovatkin merkittävästi 
pienentyneet 1980-luvun lopun tilan-
teeseen verrattuna. Typpidioksidipitoi-

suuksien pienentymistä on hidastanut 
mm. ilman otsonipitoisuuden kasvu, 
joka vaikuttaa typpimonoksidin muun-
tumiseen typpidioksidiksi (Laurila et 
al. 2003). Luukin tausta-aseman typ-
pidioksidin pitoisuudet ovat olleet lie-
västi korkeammat kuin Utössä ja Viro-
lahdella (kuva 9). 

vuosi

µg
/m
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Kuva 9. Typpidioksidin (µg/m3) vuosikeskiarvot Utön, Virolahden ja Luukin mittausasemilla 
vuosina 1987– 2003. Kuvan tiedot lähteistä: Kulmala et al. 1998, Leinonen 1999, Leinonen 
2000, Leinonen 2001, Salmi 2004, Myllynen ym. 2004.

Bild 9. Årsmedelvärden för kvävedioxid (µg/m3) på Utö, Vederlax och Luk stationer för 
bakgrundshalter åren 1987– 2003. Källor för uppgifterna på bilden: Kulmala et al. 1998, 
Leinonen 1999, Leinonen 2000, Leinonen 2001, Salmi 2004, Myllynen m.fl . 2004.

Otsonin vuosikeskiarvot ovat vaihdel-
leet Utössä välillä 56 – 77 µg/m3 ja Viro-
lahdella välillä 48 – 67 µg/m3. Luukin 
tausta-asemalla otsonipitoisuudet ovat 
olleet tätä pienempiä vaihdellen välillä 

41 – 55 µg/m3. Kaikilla mittauspaikoilla 
otsonipitoisuuksissa on ollut nähtä-
vissä kasvava trendi pitkällä aikavä-
lillä (kuva 10).

Kuva 10. Otsonin (µg/m3) vuosikeskiarvot Utön, Virolahden, Espoon Luukin ja Porvoon 
Löparön mittausasemilla vuosina 1987– 2003. Kuvan tiedot lähteistä: Kulmala et al. 1998, 
Leinonen 1999, Leinonen 2000, Leinonen 2001, Salmi 2004, Myllynen ym. 2004, Wester-
holm 2004. Luukin mittausasema (pääkaupunkiseudun ilmanlaadun tarkkailu) ja Löparön
mittausasema (Kilpilahden ilmanlaadun tarkkailu) ovat alueellisia tausta-asemia.
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Ilmatieteen laitoksen Utön ja Virolah-
den asemilta mitatut otsonipitoisuu-
det ovat kasvaneet asteittain seuran-
tajakson ajan. Otsonipitoisuudet ovat 
Suomessa kohonneet yleisesti tällä 
ajanjaksolla sekä kaupunki- että tausta-
asemilla. Otsonipitoisuudet ovat usein 
maaseudun tausta-asemilla suurem-
mat kuin lähellä päästölähteitä. Run-
saasti epäpuhtauksia sisältävässä il-
massa jo muodostunutta otsonia hä-
viää ja sen pitoisuudet alenevat. Myös 
Euroopan laajuisesti otsonin korkeim-
mat vuosikeskiarvopitoisuudet esiin-
tyvät harvaanasutuilla seuduilla (Ant-
tila ym. 2003).

EU:n direktiivissä määritelty ter-
veyshaittojen ehkäisemiseksi asetettu 

tavoitearvo 120 µg/m3 (kahdeksan tun-
nin keskiarvo) ja kasvillisuuden suoje-
lussa käytettävä AOT40-indeksi, jonka 
tavoitearvo on 18 000 µg/m3h (viiden 
vuoden keskiarvo), ylittävät vuosit-
tain niille asetetut pitkän ajan tavoi-
tearvot lähes kaikilla ilmatieteen lai-
toksen tausta-asemilla (Ilmatieteen lai-
tos 2004). Kasvillisuuden suojelemi-
seksi annetun kynnysarvon ylitykset 
ovat olleet yleisiä myös Luukissa. 

Happamoittavan laskeuman pie-
nentymisen seurauksena sulfaattirikin 
laskeuma on pienentynyt noin kol-
mannekseen 1980-luvun tasosta. Vuon-
na 2003 rikkilaskeumat olivat Utössä 
noin 0,35 g/m2 ja Virolahdella noin 0,29 
g/m2 (kuva 11). 

Kuva 11. Sulfaattirikin (SO4
-2 -S) vuosilaskeumat Utön ja Virolahden mittausasemilla vuosina 

1977– 2003. Kuvan tiedot lähteistä: Kulmala et al. 1998, Leinonen 1999, Leinonen 2000, 
Leinonen 2001, Salmi 2004.

Bild 11. Årligt nedfall av sulfatsvavel (SO4
-2 -S) på Utö och Vederlax mätstationer åren 

1977– 2003. Källor för uppgifterna på bilden: Kulmala et al. 1998, Leinonen 1999, 
Leinonen 2000, Leinonen 2001, Salmi 2004.

Bild 10. Årsmedelvärden för ozon (µg/m3) på Utö, Vederlax, Luk i Esbo och Löparö i 
Borgå mätstationer åren 1987– 2003. Källor för uppgifterna på bilden: Kulmala et al. 1998, 
Leinonen 1999, Leinonen 2000, Leinonen 2001, Salmi 2004, Myllynen m.fl . 2004, Wester-
holm 2004. Luks mätstation (kontroll av luftkvaliteten i huvudstadsregionen) och Löparö 
mätstation (kontroll av luftkvaliteten i Sköldvik) representerar de stationer för mätning av 
bakgrundshalter som fi nns på forskningsområdet.
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Kuva 13. Nitraattitypen (NO3
- -N) vuosilaskeumat Utön ja Virolahden mittausasemilla 

vuosina 1980 – 2003. Kuvan tiedot lähteistä: Kulmala et al. 1998, Leinonen 1999, 
Leinonen 2000, Leinonen 2001, Salmi 2004.

Bild 13. Årligt nedfall av nitratkväve (NO3
- -N) på Utö och Vederlax mätstationer åren 

1980 – 2003. Källor för uppgifterna på bilden: Kulmala et al. 1998, Leinonen 1999, 
Leinonen 2000, Leinonen 2001, Salmi 2004.

Kuva 12. Ammoniumtypen (NH4
+) vuosilaskeumat Utön ja Virolahden mittausasemilla 

vuosina 1980 – 2003. Kuvan tiedot lähteistä: Kulmala et al. 1998, Leinonen 1999, 
Leinonen 2000, Leinonen 2001, Salmi 2004.

Bild 12. Årligt nedfall av ammoniumkväve (NH4
+) på Utö och Vederlax mätstationer åren

1980– 2003. Källor för uppgifterna på bilden: Kulmala et al. 1998, Leinonen 1999, 
Leinonen 2000, Leinonen 2001, Salmi 2004.

vuosi

m
g/

m
2

Myös typen yhdisteiden (ammonium-
typpi NH4

+ -N ja nitraattityppi NO3 -N) 
laskeuma on pienentynyt seurantajak-
son aikana Utön ja Virolahden mittaus-

asemilla. Näiden yhdisteiden aiheut-
tama typen vuosilaskeuma oli vuonna 
2003 noin 0,2 g/m2 (kuvat 12 ja 13).
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2.2.2. Paikalliset ilmanlaadun 
mittaukset 

Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla 
varsinaisia valtioneuvoston asetuksen 
mukaisia ilmanlaadun mittauksia taa-
jamassa on tehty pääkaupunkiseudun 
lisäksi vain Lohjalla. Lisäksi teollisuu-
den ylläpitämiä mittauksia on tehty 
Kilpilahden teollisuusalueen ympäris-
tössä Porvoossa, Inkoon voimalaitok-
sen ympäristössä, Hangon Koverharin 
terästehtaan ympäristössä sekä Sipoon 
ja Lohjan kalkkitehtaiden ympäristö-
ssä (Koskentalo ja Airola 2003). Mit-
tausasemat sijaitsevat kuormitetuim-
milla alueilla lukuun ottamatta Luu-
kin ja Löparön asemia, jotka edustavat 
alueellista taustaa. Ilmanlaadun mitta-
usten täydentämiseksi Uudellemaalle 
on perustettu uusi mittausasema, jolla 
mitataan hengitettävien hiukkasten ja 
typen oksidien pitoisuuksia vuoden 
jaksoissa suurimmissa kaupungeissa 
Porvoossa, Hyvinkäällä, Järvenpäässä 
ja Keravalla (Myllynen ym. 2004). 

Pääkaupunkiseudulla ilmanlaatu 
on yleensä melko hyvä, mutta epäsuo-
tuisissa säätilanteissa typpidioksidin ja 
hiukkasten pitoisuudet saattavat ajoit-
tain kohota haitallisen korkeiksi. Rikki-
dioksidipäästöt ovat pienentyneet huo-
mattavasti viimeisten vuosikymmen-
ten aikana, joten ilman rikkidioksidi-
pitoisuudet ovat nykyisin varsin alhai-
sia eivätkä ne enää aiheuta ilman-
laatuongelmia pääkaupunkiseudulla. 
Otsonipitoisuudet ovat ajoittain keväi-
sin ja kesäisin korkeita erityisesti taa-
jamien ulkopuolella (Myllynen ym. 
2004). Pääkaupunkiseudun taustamit-
tausasemalla Luukissa ilmanlaatu ei 
juurikaan poikkea Ilmatieteen laitok-
sen taustamittausasemien ilmanlaa-
dusta. Rikkidioksidipitoisuudet ovat 
taustatasoa, typpidioksidipitoisuudet 

lievästi korkeampia ja otsonipitoisuu-
det taustatasoa pienempiä (kuva 8, 9 ja 
10). 

Porvoon seudulla ilmanlaatuun 
ovat vaikuttaneet erityisesti Kilpilah-
den teollisuusalueen päästöt, jotka ovat 
pienentyneet merkittävästi 1980- ja 
1990-luvuilla. Vuonna 2003 rikkidiok-
sidipitoisuudet vastasivat Kilpilahden 
läheisillä Löparön ja Mustijoen mit-
tausasemilla Etelä-Suomen puhtaita 
alueita. Teollisuusalueen suojavyöhyk-
keellä sijaitsevalla Riemarin mittaus-
asemalla rikkidioksidipitoisuudet oli-
vat selvästi suuremmat. Vuonna 2003 
Riemarin mittausaseman rikkidioksi-
din vuosikeskiarvo (11 µg/m3) oli noin 
10 –15 -kertainen Etelä-Suomen tausta-
tasoon verrattuna (Westerholm 2004). 
Typpidioksidin vuosikeskiarvot Mus-
tijoen mittausasemalla ovat vaihdel-
leet vuosina 1991– 2003 välillä 7,2 – 11,0 
µg NO2/m3 eli pitoisuudet ovat samaa 
tasoa kuin Luukissa. Porvoon tuotan-
tolaitosten lähialueella Löparössä mi-
tatut otsonipitoisuudet ovat olleet 
2000-luvulla vähän Luukin ja Suomen-
lahden rannikon tausta-asemien tasoa 
pienempiä (kuva 10).

Lohjan ilmanlaatua on seurattu 
mittauksin vuodesta 1988 lähtien. Rik-
kidioksidin mittaaminen lopetettiin 
Lohjan alueella vuonna 2000 aikaisem-
pina vuosina mitattujen matalien pitoi-
suuksien vuoksi (Nummela ja Kumpu-
lainen 2003). Vuonna 2003 Lohjan kes-
kustassa sijaitsevalla mittausasemalla 
typpidioksidipitoisuuden vuosikeski-
arvo oli 13 µg NO2/m3 (Saari ym. 2004), 
mikä on noin 40 – 50 % Helsingin Val-
lilan ja Töölön liikenneympäristöissä 
mitatuista typpidioksidin vuosikeski-
arvoista.
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Aineisto ja menetelmät3
3.1. Tutkimusalue ja 

havaintoalat

Tutkimusalueena on Uudenmaan ja Itä-
Uudenmaan maakunnat, jotka muo-
dostuvat 34 kunnasta. Edellisen kerran 
vuosina 2000 – 2001 toteutetussa bioin-
dikaattoritutkimuksessa oli mukana 25 
kuntaa. Näin ollen yhdeksän kuntaa 
oli nyt mukana tutkimuksessa ensim-
mäistä kertaa. Kesän 2004 aikana teh-
tiin mäntyjen jäkäläkartoitus ja puus-
toa koskevat havainnot yhteensä 776 
havaintoalalla. Lisäksi kevättalvella 
2005 kerättiin mäntyjen neulasnäyt-
teet 221 havaintoalalta, jotka sijaitse-

vat taajamissa. Taajama-aloiksi luoki-
teltiin seurantaohjelman taajamatason 
havaintoalat sekä alle kahden kilo-
metrin etäisyydellä valtateistä sijait-
sevat näytealat. Lisäksi taajama-aloina 
tarkasteltiin pääkaupunkiseudun taa-
jama-alueiden ulkopuolisia näytealo-
ja, jotka sijaitsevat ilman epäpuhtauk-
sien kuormitusalueella. Vertailuaineis-
ton saamiseksi neulasnäytteitä kerät-
tiin myös 46 taajamien ulkopuoliselta 
havaintoalalta (kuva 14, taulukko 1). 

Taulukko 1. Tutkimuksessa mukana olleet kunnat ja havaintoalojen lukumäärät kunnittain 
(* = tutkimuksessa ensimmäistä kertaa mukana olevat kunnat).

Tabell 1. Kommuner och antalet provytor som varit med i undersökningen kommunvis 
(* = kommuner som varit med i undersökningen för första gången). 

Havaintoalat Erilliset alat Havaintoalat Erilliset alat

Askola* 11  Myrskylä* 12
Espoo 42  Mäntsälä* 33
Hanko 16  Nummi-Pusula 31
Helsinki 23  Nurmijärvi 32
Hyvinkää 32  Pernaja* 25
Inkoo 25  Pohja 19
Järvenpää 8  Pornainen* 9
Karjaa 15  Porvoo 49 10
Karjalohja 9  Pukkila* 7
Karkkila 19  2 Ruotsinpyhtää 18
Kauniainen 1  Sammatti 5
Kerava 6  Sipoo* 27 6
Kirkkonummi 47  Siuntio 18
Lapinjärvi* 22  Tammisaari 67 7
Liljendal* 8  Tuusula 21
Lohja 35 31 Vantaa 32
Loviisa 7  Vihti 45

Kaikki kunnat yhteensä:    776 56
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Maastotöiden aikana tutkimusalueelle 
perustettiin 192 uutta havaintoalaa, 
joista 154 perustettiin uusien kuntien 
alueelle. Tutkimusalueelle vuonna 2000 
perustetuista 622 havaintoalasta 40 
 jouduttiin hakkuiden ja maankäytön 
muutosten vuoksi perustamaan uudel-
leen. Uudet havaintoalat perustettiin 
tutkimusohjelman (Airola ja Soininen 
2000) mukaisesti. Havaintoalojen sijoit-
tamiseksi tutkimusalue jaettiin 4 x 4 km 
hilaruudukkoon, johon kuhunkin ruu-
tuun perustettiin yksi havaintoala. Taa-
jama-alueella hilaruudun koko oli 2 x 2 
km.

Etelä-Suomen metsäkasvillisuus-
vyöhykkeen metsätyyppejä ovat leh-
tomaisten kankaiden käenkaali-mus-
tikkatyyppi OMT (Oxalis, myrtillus), 
tuoreiden kankaiden mustikkatyyppi 
MT (myrtillus), kuivahkojen kankaiden 
puolukkatyyppi VT (Vaccinium), kui-
vien kankaiden kanervatyyppi CT (Cal-
luna) ja karukkokankaiden jäkälätyyppi 
ClT (Cladina). Tutkitut männiköt olivat 
valtaosaltaan puolukkatyypin kuivah-
koa mäntymetsää. Toiseksi yleisimmät 

mustikkatyypin metsiköt painottuivat 
taajamien läheisyyteen. Kanervatyypin 
havaintoalat olivat yleisempiä tutki-
musalueen länsi- ja keskiosissa kuin 
itäosissa (kuva 15). Havaintoalametsi-
köistä noin puolet arvioitiin kehitys-
luokaltaan varttuneeksi ja puolet kyp-
säksi kasvatusmetsiköksi. Lähes kai-
killa havaintoaloilla valtapuulajina oli 
mänty. Kuusi oli valtapuulajina seit-
semällä havaintoalalla ja toisena val-
tapuulajina yli puolessa havainto-
aloista. Koivu oli toisena valtapuu-
lajina noin joka kolmannella havainto-
alalla. Havaintoalametsiköiden puus-
to oli suhteellisen harvaa keskimääräi-
sen pohjapinta-alan ollessa 18 m2/ha. 
Valtapuuston korkeus oli keskimäärin 
18 m ja havaintopuiden keskimää-
räinen ikä 70 – 80 vuotta. Seitsemäl-
lä havaintoalalla havaintopuut olivat 
iältään alle 50 vuotta ja yhdellä havain-
toalalla yli 130 vuotta. Suurin osa ha-
vaintopuista oli keskimääräiseltä hal-
kaisijaltaan 20 – 30 cm 1,3 metrin kor-
keudelta mitattuna (taulukko 2).

Tunnus  kpl %

Metsätyyppi OMT 2 0,3
 MT 140 18,2
 VT 565 73,3
 CT 42 5,4
 ClT 2 0,3
 Muu 20 2,6

Kehitysaste nuori 4 0,5
 varttunut 376 48,8
 kypsä 391 50,7

1. Valtapuulaji mänty 769 99,1
 kuusi  7 0,9

2. Valtapuulaji mänty 7 1,2
 kuusi 403 67,2
 koivu 187 31,2
 haapa 3 0,5

Taulukko 2. Tutkimuksen havainto- ja näytealametsiköitä ja 
havainto- ja näytepuita kuvaavia tunnuslukuja.

Tabell 2. Nyckeltal som beskriver skogdungarna för obser-
vationer och provytor samt observations- och provträd i 
undersökningen.

Tunnus  kpl %

Puuston pohjapinta-ala 
(m2/ha) 0 –10 29 3,7
 11 –20 511 65,9
 21 –30 220 28,4
 31 – 40 16 2,1

Valtapuiden pituus (cm) 0 –15 221 28,7
 16 –20 374 48,5
 21 –25 153 19,8
 26 –30 23 3,0

Havaintopuiden keski-
määräinen ikä (vuotta) 0 – 50 7 0,9
 51 – 70 408 53,4
 71 – 90 335 43,8
 91 –110 13 1,7
 111 –130 1 0,1

Havaintopuiden keski-
määräinen halkaisija (cm) < 20 0 0,0
 20 – 29 406 52,3
 30 – 35 296 38,1
 36 – 40 62 8,0
 > 40 12 1,5
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3.2. Tutkimuksen menetelmät 

3.2.1. Tutkimusryhmä ja 
maastotöiden ajankohta 

Tutkimuksen maastotyöryhmän muo-
dostivat Jyväskylän yliopiston ympä-
ristöntutkimuskeskuksen tutkijat Anu 
Haahla ja Katja Polojärvi, tutkimus-
teknikko Tuomo Ellonen sekä tut-
kimusharjoittelijat Jenni Hiekkavirta, 
Juha Luostarinen ja Terhi Lylyjärvi. 
Tutkimuksen jäkäläkartoitukset tehtiin 
1.6.– 23.7.2004. Neulasnäytteet kerättiin 
1.2.– 25.2.2005. Neulasnäytteet keräsi-
vät tutkimusteknikot Tuomo Ellonen ja 
Markku Repo sekä tutkimusharjoitte-
lija Juho Pohjola.   

3.2.2. Uusien havaintoalojen perus-
taminen ja metsikköhavainnot 

Havaintoalat perustettiin männiköihin, 
joista määritettiin tutkimusohjelman 
mukaisesti metsätyyppi, puuston kehi-
tysluokka ja valtapuulajien pohjapinta-
alat (Airola ja Soininen 2000). Valta-
puulajien keskimääräisen korkeuden 
sekä valtapuuston ja havaintopuiden 
iän määritys perustui silmämääräiseen 
arviointiin. 

Havaintoalan valinnassa pyrittiin 
ottamaan huomioon erityisesti jäkä-
läkartoituksen asettamat vaatimukset, 
jotka rajoittavat paikan valintaa eri-
tyisesti puuston tiheyden ja aluspuus-
ton peittävyyden suhteen (SFS 5670). 
Tämän vuoksi havaintoalat sijaitsivat 
suhteellisen harvoissa männiköissä, 
joissa aluspuuston aiheuttama varjos-
tus oli mahdollisimman vähäistä.

Havaintoalan keskellä sijaitseva 
1. puu valittiin satunnaisesti. Tämän 
puun ympäriltä valittiin yhdeksän lä-
hintä puuta, jotka olivat läpimitaltaan 
vähintään 20 cm ja soveltuivat jäkälä-
kartoitukseen. Puuta ei hyväksytty ha-
vaintopuuksi, jos puun runko oli osit-
tain toisten puiden tai pensaiden peit-
tämä. 

Näytealojen sijainnit paikannet-
tiin GPS -laitteistolla. Havaintoalakaa-
vakkeeseen laadittiin uusille havain-
toaloille etsintäohje, johon merkittiin 
olennaiset kiintopisteet havaintoalan 
löytämiseksi. Puiden sijainnista ja suh-
teellisesta etäisyydestä 1. havaintopuu-
hun sekä numeroinnista laadittiin piir-
ros. Havaintoalat merkittiin maastoon 
maalaamalla 1. havaintopuun tyvelle 
kaksi valkoista täplää. Loput männyt 
numeroitiin järjestyksessä 1. männyltä 
katsottuna pohjoisesta vastapäivään 
kiertäen ja merkittiin maalamalla ty-
velle valkoinen täplä.   

3.2.3. Mäntyjen epifyyttijäkälien 
kartoittaminen 

Mäntyjen rungoilta tehtiin havain to ja 
eri jäkälä laji en esiin tymi sestä ja kun-
nosta. Rungoilta tutkittiin 12 jäkälä-
la jin esiin tymistä pääosin standardin 
SFS 5670 mukaisella mene telmällä (tau-
lukko 3). Tutkimus tehtiin standardia 
laajentaen siten, että havainnot jäkä-
lä lajien esiintymisestä tehtiin kulta-
kin näytealalta kymmeneltä rungolta 
50 – 200 cm:n korkeudelta. Lisäksi eri 
jäkälälajien runsautta arvioitiin neljä-
asteisella luokituksella (taulukko 4). 
Rungoilta arvioitiin myös sormipaisu-
karpeen (Hypogymnia physodes) kunto 
standardin mukaisella viisias teisella 
luoki tuksella (kuva 16, taulukko 5). 
Jäkälien kunto luokiteltiin puolen vau-
rioluokan tarkkuudella.
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Taulukko 5. Sormipaisukarpeen (Hypogymnia physodes) vaurioluokitus (SFS 5670).

Tabell 5. Skadeklassifi cering (SFS 5670) av blåslav (Hypogymnia physodes).

Taulukko 3. Tutkitut jäkälälajit ja niiden herkkyydet rikkidioksidille (Kuusinen et al. 1990).

Tabell 3. Undersökta laverter och dessas känslighet för svaveldioxid (Kuusinen et al. 1990).

Herkkyys   Laji

kestävä, Algae + Scoliciosporum,  leväpeite
hyötyvä Hypocenomyce scalaris,  seinänsuomujäkälä

melko Hypogymnia physodes,  sormipaisukarve
kestävä Parmeliopsis ambiqua,  keltatyvikarve

Cetraria chlorophylla,  ruskoröyhelö
Vulpicida pinastri,  keltaröyhelö

melko Parmeliopsis hyperopta,  harmaa tyvikarve
herkkä Parmeliopsis aleurites,  kalpea tyvikarve

Platismatia glauca,  harmaa röyhelö
Pseudevernia furfuracea,  hankakarve
Parmelia sulcata,  raidanisokarve

herkkä Bryoria spp.,  lupot
Usnea spp.,  naavat

 luokka sekovarsien määrä peittävyys
 kpl %

 1 1 – 2 < 5
 2 2 – 7 5 –  49
 3 > 7 > 50

Taulukko 4. Jäkälien runsauden luokittelu. Leväpeite (Algae
+ Scoliciosporum) ja seinänsuomujäkälä (Hypocenomyce
scalaris) on luokiteltu peittävyytenä (%), muut lajit seko-
varsien lukumäärän perusteella.

Tabell 4. Klassifi cering av förekomsten av lavar. Algbetäck-
ning (Algae + Scoliciosporum) och fl arnlav (Hypocenom-
yce scalaris) har klassifi cerats som täckning av ytan (%) 
andra arter enligt antalet bålar.

 Vaurio Näkyvät muutokset

 I normaali jäkälät terveitä tai lähes terveitä

 II lievä vaurio lievästi kitukasvuisia, lieviä värimuutoksia

 III selvä vaurio kitukasvuiset vihertyneitä tai tummuneita tai kumpiakin

 IV paha vaurio pieniä, ryppyisiä ja vihertyneitä tai tummuneita tai kumpiakin

 V kuollut tai puuttuu
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Lajien esiintymisfrekvenssien ja kun-
toluoki tusten lisäk si jäkä lä kartoi-
tuksen aineis tosta lasket tiin kullekin 
ha vaintopaikalle IAP-indeksi (Index 
of Air Purity, ilman puhtausin dek si), 
joka kuvaa havaintopaikan jäkäläkas-
villisuutta (LeBlanc and DeSloover 
1970). Mitä suuremman arvon indeksi 
saa sitä rikkaampi näytealan jäkälä-
lajisto on ja sitä enemmän sillä esiin-
tyy ilman epäpuh tauksille herkimpiä  
lajeja. Indeksi ottaa huomi oon eri jä-
kä läla jien herk kyyden il man saas teille 
sekä jäkälien runsau den. Indeksit las-
ket tiin kul lekin näy tealal le seuraavalla 
kaavalla:

missä, Qi = jäkälälajin i keskimää räinen seuralaisla jien 
  lu ku määrä run golla 
 fi = lajin i suhteellinen esiintymisfrekvenssi  
  näytealalla (0 – 1)
 n = 10 (= jäkälälajien lukumäärä)

n

i=1

Indeksin laskennassa ei otettu huomi-
oon viherleviä ja seinänsuomujäkälää, 
jotka ovat ilman epäpuhtauksia suosi-
via lajeja. Kunkin jäkälälajin seuralais-
lajien lukumääränä käytettiin Uuden-
maan ja Itä-Uudenmaan vuoden 2000 
bioindikaattoritutkimuksen aineistosta 
(6 230 mäntyä) laskettuja seuralaislajien 
lukumääriä (ks. taulukko 6) (Niskanen 
ym. 2001). 

Kuva 16. Sormipaisukarpeen (Hypogymnia physodes) vaurioluokitus: 
1 = terve, 2 = lievä vaurio, 3 = selvä vaurio, 4 = paha vaurio ja 5 = kuollut tai puuttuu.

Bild 16. Skadeklassifi cering av blåslav (Hypogymnia physodes): 
1 = frisk, 2 = mindre skada, 3 = tydlig skada, 4 = allvarlig skada och 5 = död eller försvunnen.

 1 2 3 4 5

3.2.4. Neulasnäytteiden 
ottaminen ja analysointi

Neulasnäytteet otettiin 1.2.– 25.2.2005 
standardin SFS 5669 mukaisesti merki-
tyistä puista. Neulasnäytteitä kerättiin 
pääosin taajamista, mutta myös vertai-
lupisteistä niiden ulkopuolelta. Kusta-
kin näytepuusta katkaistiin 3 – 4 oksaa 
eri puolilta latvustoa 8 – 12 metrin kor-
keudelta. Näytteet pakattiin muovipus-
seihin ja säilytettiin muovipusseissa 
ulkolämpötilassa näytteiden esikäsitte-
lyyn asti. 

Neulasnäytteistä erotettiin ensim-
mäisen vuoden vuosikasvaimen neu-
laset (vuoden 2004 neulasvuosikerta), 
jotka kuivattiin paperipusseissa noin 
40 °C lämpötilassa viikon ajan. Kui-
vatut neulaset jauhettiin homogeeni-
seksi massaksi ja uutettiin vetyper-
oksidiliuoksessa, minkä jälkeen alku-
aineiden pitoisuudet (Al, B, Ca, Cu, Fe, 
K, Mg, Mn, N, Na, Ni, P, S, Zn) ana-
lysoitiin ICP-OES -laitteistolla (Jobin-
Yvon Ultima 2) lukuun ottamatta kad-
miumia ja kromia, jotka analysoitiin 
atomiabsorptiospektrometrisesti gra-
fi ittiuunimenetelmällä (Perkin-Elmer 
460 ja Perkin Elmer 6000 SIMAA Zee-
man -laitteistot). Neulasten rikkipitoi-
suuden osalta tämä vastaa standardin 
SFS 5781 mukaista menettelyä. Rin-
nakkaismääritysten käytön ohella mää-
ritysten laadunvarmistukseen käytet-
tiin sertifi oituja referenssimateriaaleja 
Pine needles 1575, CRM 101 Spruce 
needles ja CRM 482 Lichen.

Neulasnäytteistä määritettiin li-
säksi rikin ja typen pysyvät isotoopit 
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missä R on raskaamman ja kevyem-
män isotoopin suhde eli typellä 15N/14N 
ja rikillä 34S/32S. Typellä standardina 
on ilmakehän N2 ja rikillä kansain-
välinen referenssiaine CDT (Canyon 
Diablo Troilite (FeS) meteorite stan-
dard). Kun -arvo on positiivinen, näyt-
teessä on enemmän raskaampaa iso-
tooppia kuin standardissa eli näytteen 
isotooppisuhde on standardin isotoop-
pisuhdetta suurempi. Negatiivinen 
-arvo merkitsee, että näytteen isotoop-
pisuhde on pienempi kuin standar-
dissa.

3.2.5. Käytetyt menetelmät 
ilmanlaadun kuvaaji na 

Muutokset epifyyttijäkälissä

Jäkälät koostu vat sieni- ja leväosak-
kaasta, jotka elävät sym bi oosissa. Jäkä-
lien löyhän ra kenteen vuoksi ja suojaa-
van va ha ker rok sen puuttuessa ilman 
ja sadeve den epäpuh taudet pääse vät 
hel posti kiinnittymään sie niosakkaan 
soluseinämien proteii nei hin. Ilman 
epäpuhtaudet muuttavat jäkälälajistoa 
sekä aiheut tavat niissä silmin havaitta-
via muutoksia. Erityisen selvästi nämä 
vauriot voi daan havaita sor mi pai-
sukar pees sa (Hypogym nia physo des). 
Sormipaisukarve sie tää pit kään ilman 

 = (                         -1) * 1000 (‰)
Rnäyte

Rstandardi

isotooppisuhdemassaspektrometrillä 
(SIRMS). Neulasnäytteiden rikki ja 
typpi muutettiin polttamalla rikkidiok-
sidiksi ja typpikaasuksi. Kaasu johdet-
tiin massaspektrometriin, joka erotte-
lee isotoopit niiden massa-varaussuh-
teen perusteella. Näytteen isotooppija-
kaumaa verrattiin kansainväliseen refe-
renssiaineeseen, jonka isotooppisuhde 
tunnetaan. 

Isotooppien suhde määritetään 
jakamalla raskaamman ja harvinaisem-
man isotoopin runsaus kevyemmän ja 
yleisemmän isotoopin runsaudella. Iso-
tooppien suhde ilmoitetaan  (delta) 
-arvona, jonka yksikkönä on promille 
(‰). -arvo lasketaan kaavalla: 

saas teita ja se häviää yleensä vii meisenä 
kestävik si luoki telluis ta lajeista. Sor-
mi paisukarve mahdol lisesti myös hyö-
tyy il man epä puh tauksista tiettyyn 
kuormitus tasoon saakka (Anttonen 
1990). Jäkäläkasvillisuudessa havaitta-
vat muutokset eivät kuitenkaan aina 
ole kovinkaan yksiselitteisiä. Jäkäliin 
ja niiden kasvualustaan vaikuttavat 
samanaikaisesti useat eri yhdisteet. 
Nämä vaikutukset saattavat olla suo-
raan jäkäliä vaurioittavia, toisaalta ne 
voivat myös olla niiden kasvua kiihdyt-
täviä. Ilmasta tuleva kuormitus vaikut-
taa myös jäkälien kasvualustan välityk-
sellä, minkä vuoksi vaikutukset voivat 
heijastua vielä pitkään, vaikka kuormi-
tus olisikin loppunut.

Eri jäkälälajien esiintyminen vaih-
telee luon taisten ympäristöolosuhtei-
den ja lajin saasteherkkyyden mukaan, 
minkä vuoksi eri lajien indikaattoriar-
vot ovat erilai sia. Taulukossa 6 on luon-
nehdittu stan dar din SFS 5670 mukai-
sia jäkälälajeja ilman laadun indikaat-
toreina. Jatkossa lajeista käytetään nii-
den suomenkielisiä nimiä.

Jäkälälajiston perusteella laskettua 
IAP-indeksiä käytetään yleisesti ilman 
laadun bioindikaattori tut ki muk sis sa, 
koska tämä indeksi summaa eri jäkä-
lälajien esiintymisfre kvenssit yhteen 
lukuar voon ottamalla huomioon myös 
eri lajien herkkyydet. IAP-indeksin las-
kentatavasta ei ole yhdenmu kaista käy-
täntöä, joten eri tutkimusten vertailu 
ei useinkaan ole mahdollista. Erilaisten 
menette lyjen ja aineistojen vuoksi IAP-
indeksille ei ole esitetty yleisesti käy-
tettävää luokitus ta. Täs sä selvi tyk ses sä 
indek sin arvo on luokiteltu taulukon 7 
mukaisesti.

Ilmansaasteiden aiheuttamat vau-
riot jäkälissä ja muutokset lajistoissa 
saattavat syntyä nopeasti, mikäli jäkä-
lät altistuvat aikaisempaa suuremmille 
epäpuhtauspitoisuuksille. Kuormituk-
sen pienentyessä muu tok set ovat sitä 
vastoin hyvin hitaita, koska pitkäai-
kainen kuormitus on muuttanut myös 
kaarnan koostumusta. Ilmanlaadun 
parantuminen havaitaan todennäköi-
sesti varsin hitaasti jäkälien kunnossa 
tai lajistossa.



Alueelliset ympäristöjulkaisut 38526

Laji luonnehdinta

Hypogymnia physodes +++ Sormipaisukarve on käytetyistä indikaattorilajeista kestävin ja yleisin laji, joka sietää eniten ilman epäpuhtauksia. Sormipaisu-
 karpeen esiintymisfrekvenssit (tai peittävyys) pienentyvät vasta voimakkaasti kuormitetuilla alueilla. Sormipaisukarve on hyvä
 ilmanlaadun indikaattori, sillä myös sekovarren näkyvät vauriot kuvastavat ilman epäpuhtauksien kuormitusta. Seuralaislajien 
 lukumäärä 3,39.

Parmeliopsis ambiqua +++ Keltatyvikarve sietää myös hyvin ilman epäpuhtauksia ja sen esiintymisfrekvenssit noudattavat ilman epäpuhtauksien kuormitus-
 vyöhykkeitä. Keltatyvikarve viihtyy parhaiten sulkeutuneissa kosteissa metsissä (Pihlström ja Myllyvirta 1995). Keltatyvikarvetta
 esiintyy hyvin yleisesti ja se on ilman epäpuhtauksia kestävä, hyvä indikaattorilaji. Seuralaislajien lukumäärä 4,02.

Parmeliopsis hyperopta &  Tuhkakarve ja harmaatyvikarve sijoittuvat kestävyydeltään kolmanneksi. Tämä sijoitus sopii yleensä hyvin näiden lajien esiinty-
Imshaugia aleurites +++ misfrekvenssin alueelliseen jakaantumiseen, sillä kahta edellistä lajia herkempänä näiden lajien pienentyneet esiintymisfrek-
 venssit ulottuvat vähemmän kuormitetuille alueille kuin sormipaisu- ja keltatyvikarpeella. Tuhka- ja harmaatyvikarve ovat 
 ilmansaasteita sietäviä, hyviä indikaattorilajeja, jotka tosin suosivat kuivia ja valoisia kalliomänniköitä. Seuralaislajien luku-
 määrä 4,49.

Hypocenomyce scalaris ++ Seinänsuomujäkälää kasvaa luontaisesti vanhojen mäntyjen rungoilla. Se pystyy myös käyttämään hyväkseen ilmassa olevia 
 epäpuhtauksia ja sen esiintyminen lisääntyy ilman saasteiden kuormituksen lisääntyessä. Seinänsuomujäkälä on kohtalaisen 
 hyvä ilman epäpuhtauksien positiivinen indikaattori eli sen esiintyminen kuvastaa lähinnä typpilaskeuman rehevöittävää vaiku-
 tusta. Seuralaislajien lukumäärä 4,84.

Bryoria spp.+++ Lupoilla on keskimäärin eniten seurannaislajeja rungoilla, mikä osoittaa sen herkkyyttä ilman epäpuhtauksille. Luppojen esiin-
 tymisfrekvenssit noudattavat yleensä ilmansaasteiden kuormitusta ja luppojen pituuksia voidaan myös käyttää kuormitusta 
 kuvaavana tunnuksena. Lupot ovat hyviä ilman laadun indikaattoreita. Seuralaislajien lukumäärä 5,12.

Usnea spp.++ Naavojen esiintymisfrekvenssit vaihtelevat ilmansaastekuormituksen mukaan yleensä samalla tavalla kuin lupoillakin. Naavojen
 seurannaislajien määrä on yleensä samaa tasoa kuin lupoilla eli osoittaa näiden jäkälälajien herkkyyttä ilman epäpuhtauksille.
 Naavojen pituuksia voidaan myös käyttää kuormitusta kuvaavana tunnuksena. Rannikon läheisyys suosii naavojen esiintymistä, 
 minkä vuoksi sen indikaattoriarvo jää kohtalaiseksi. Seuralaislajien lukumäärä 5,12.

Platismatia glauca ++ Harmaaröyhelö on seurannaislajien määrän perusteella suhteellisen herkkä indikaattorilaji ja myös sen esiintymisfrekvenssit
 ovat yleensä loogisia: laji puuttuu kuormitetuilta alueilta ja eniten sitä todetaan puhtailla alueilla. Harmaaröyhelö on herkkä
 ilman epäpuhtauksille, mutta sen luontainen esiintyminen voi kuitenkin vaihdella suuresti, minkä vuoksi sen indikaattoriarvo 
 jää kohtalaiseksi. Seuralaislajien lukumäärä 4,51.

Vulpicida pinastri + Keltaröyhelön esiintyminen on usein varsin satunnaista, sitä voidaan löytää voimakkaasti kuormitetuilta alueita ja toisaalta
 se saattaa puuttua tausta-alueilla. Keltaröyhelön luontainen esiintyminen vaihtelee suuresti, mutta mahdollisesti myös ilman 
 epäpuhtauksilla on vaikutusta sen esiintymiseen. Keltaröyhelön arvo ilman laadun indikaattorina jää kuitenkin pieneksi. Seura-
 laislajien lukumäärä 4,39.

Cetraria chlorophylla - Ruskoröyhelö on yleensä 12 indikaattorilajin joukossa yksi harvinaisimmista lajeista. Sen esiintyminen vaihtelee usein hyvin 
 satunnaisesti ja sitä voidaan löytää voimakkaasti kuormitetuiltakin alueilta. Ilman laadun indikaattorina ruskoröyhelö on huono.
 Seuralaislajien lukumäärä 5,10.

Pseudevernia furfuracea ++ Hankakarve on hyvin yleinen jäkälälaji männyn rungolla. Keskimääräisen seurannaislajien määrän perusteella hankakarve voi
 daan katsoa olevan herkkä ilman epäpuhtauksille, myös sen esiintymisfrekvenssien alueellinen jakauma vastaa yleensä ilman 
 epäpuhtauksien kuormituksen jakaantumista. Ilmansaasteet aiheuttavat selvästi havaittavia muutoksia hankakarpeen sekovar-
 ressa. Rannikon läheisyys suosii hankarpeen esiintymistä, sillä se viihtyy valoisissa, kuivissa kalliomänniköissä, indikaattorina
 kohtalainen. Seuralaislajien lukumäärä 4,41.

Parmelia sulcata +  Raidanisokarve on harvinainen jäkälälaji männyn rungolla. Raidanisokarve on ravinneisuudesta hyötyvä jäkälälaji, jota esiintyy
 yleensä mm. kalkkipölyalueiden liepeillä. Raidanisokarve soveltuu kalkkipölyn indikaattoriksi. Yleensä raidanisokarve on niin 
 harvinainen, että sen indikaattoriarvo jää pieneksi. Seuralaislajien lukumäärä 4,27.

Algae & Scoliciosporum +++ Viherleväpeite lisääntyy lähinnä kasvaneen typpilaskeuman vaikutuksesta eli se on ilman epäpuhtauksien positiivinen indikaat-
 tori. Viherleväpeite ja vihersukkulajäkälä ovat hyviä typpikuormituksen indikaattoreita. Seuralaislajien lukumäärä 3,98.
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Neulasten alkuainepitoisuudet

Neulasten alkuainepitoisuuksien mää-
rittämisellä pyritään selvittämään il-
man kautta leviävien epäpuhtauksien 
kuormituksen alueellisia eroja. Toi-
saalta neulasten ravinnepitoisuudet 
kuvastavat mahdollisia ravinteiden 
puutostiloja tai haitallisen korkeita pi-
toisuuksia.

Neulasten rikki- ja typpipitoisuu-
det kuvastavat osittain ilman kautta 
tulevaa kuormitusta. Nämä aineet kul-
keutuvat neulasiin myös maaperästä, 
joten myös kasvupaikka vaikuttaa nii-
den pitoisuuksiin neulasissa. Havupui-
den neulasten normaalina kokonais-
rikkipitoisuutena pidetään 900 mg/kg. 
Männyn neulasten normaalina typ-
pipitoisuutena pidetään 11 g/kg, jota 
alemmissa pitoisuuksissa puun katso-

Taulukko 6. Standardin SFS 5670 mukaiset jäkälälajit 
ilmanlaadun indikaattoreina. 
Indikaattoriarvon luokitus: 
+++ hyvä
++ kohtalainen
+ pieni
- huono
Tabell 6. Lavarter enligt standarden SFS 5670 
som indikatorer på luftkvaliteten. 
Klassifi cering av indikatorvärdet: 
+++  god
++  ganska god
+  låg
-  dålig

Taulukko 7. Havaintoalojen jäkäläkasvillisuuden luokitus 
IAP-indeksin perusteella. 

Tabell 7. Klassifi cering av lavförekomsten på observation-
sområdena på basen av IAP-indexet.

IAP-indeksi Kuvaus jäkäläkasvillisuudesta

 > 3,0 jäkälälajisto vastaa tausta-alueiden 
 lajistoa, mukana yleisesti herkimpiä lajeja

2,0 - 3,0 lajistossa on lieviä muutoksia, 
 herkimpiä lajeja puuttuu yleisesti

1,0 - 2,0 lajisto on köyhtynyt, herkimpiä lajeja voi 
 esiintyä yksittäisillä rungoilla

0,5 - 1,0 lajisto on erittäin selvästi köyhtynyt,
 herkimmät lajit puuttuvat yleisesti,
 rungoilla esiintyy yleisesti ilmansaasteista 
 hyötyviä lajeja

< 0,5 jäkäläautio tai lähes jäkäläautio

taan kärsivän typen puutteesta (tau-
lukko 8).

Puhtailla alueilla neulasten rikki-
pitoisuus vähenee neulasten vanhe-
tessa. Kuormitetuilla alueilla pitoisuus 
sen sijaan kasvaa neulasten vanhetessa 
(Jussila ym. 1999). Näytteenottojaksoa 
edeltävät sääolosuhteet vaikuttavat 
neulasten rikkipitoisuuteen. Talvella 
neulaset keräävät pinnalleen rikkiä, 
mikä voi nopeasti huuhtoutua sateiden 
vaikutuksesta (Huttunen et al. 1985). 
Huttunen totesi voimakkaasti kuor-
mitetulla alueella neulasten rikkipitoi-
suuksien pienentyvän sateiden vaiku-
tuksesta 30 – 50 % (Huttunen 1982). 

Ravinteiden pitoisuuden määrit-
tämisellä pyritään selvittämään onko 
ravinteista puutosta, esiintyykö myr-

Ravinnetila typpi fosfori kalium boori
 g/kg g/kg g/kg mg/kg

alhainen  < 11,0 (< 12,0) < 1,2 (< 1,4) < 3,5 < 5,0
välttävä 11,0 – 13,9 1,2 – 1,44 (1,4 – 1,59) 3,5 – 3,9 5,0 – 7,9
sopiva ≥ 14,0 ≥ 1,45 ( ≥ 1,60) ≥ 4,0 ≥ 8,0

Taulukko 8. Männyn neulasten ravinnepitoisuuksien ohjearvoja kuivahkoille ja kuiville kankaille. 
Suluissa on esitetty pitoisuudet tuoreille ja lehtomaisille kankaille (Jukka 1988).

Tabell 8. Riktvärden för näringsämneshalterna i tallbarr på torrare och torra moar. 
Inom parentes koncentrationerna för frisk moskog och lundartad skog (Jukka 1988).
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Taulukko 9. Männyn neulasten alkuainepitoisuuksien luokiteluarvot YK/ECE:n mukaan.

Tabell 9. Fördelningsvärden för grundämnen enligt FN/ECE.

 Luokkaraja N P K Ca Mg S
  g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg mg/kg

 alin arvo 12,0 1,0 3,5 1,5 0,6 1 100
 ylin arvo 17,0 2,0 10,0 4,0 1,5 1 800

kyllisen korkeita pitoisuuksia ja onko 
eri ravinteita sopivissa suhteissa. Usei-
den ravinteiden kohdalla puutostilan 
tai myrkyllisen korkean tilan raja on 
liukuva ja monista seikoista riippuva 
(Kärenlampi 1990). Tärkeimpien ravin-
teiden suhteen on annettu ravinnepi-
toisuuksien ohjearvoja (taulukko 8).

Keski-Euroopan metsiin sovellet-
tavissa luokitusarvoissa on annettu 
joidenkin alkuaineiden pitoisuuksille 
myös pitoisuuksien ylärajat (taulukko 
9). Keski-Euroopan olosuhteisiin laa-
ditut luokitteluarvot eivät välttämättä 
päde Suomessa, koska luonnonolosuh-
teet ovat erilaiset (Jussila ym. 1999).

Neulasten rikin ja typen 
pysyvät isotoopit

Isotooppeja ovat keskenään saman 
alkuaineen atomit, joilla on eri määrä 
neutroneja ytimessään. Esimerkiksi 
typpiatomien ytimessä on kaikissa 7 
protonia, mutta neutroneja voi olla 6, 
7, 8 tai 9 kappaletta. Useilla alkuai-
neilla on sekä pysyviä isotooppeja et-
tä pysymättömiä radioisotooppeja. 
Pysyvien isotooppien käyttö tutkimuk-
sessa perustuu siihen, että alkuaineiden 
eri isotoopit käyttäytyvät ympäristös-
sä samalla tavalla, mutta niillä on vä-
häisiä eroja reaktionopeuksissa. Tästä 
johtuen pysyvien isotooppien suhteet 
vaihtelevat luonnossa. Pysyvien iso-
tooppien runsauteen luonnossa vai-
kuttavat biologiset ja biogeokemialli-

set prosessit, jotka suosivat joko ras-
kaampia tai kevyempiä isotooppeja. 
Lisäksi runsauteen vaikuttaa ihmisen 
toiminta.

Typen pysyviä isotooppeja ovat 
14N ja 15N. Isotoopeista yleisemmän 
14N:n suhteellinen runsaus luonnossa 
on 99,64 % ja harvinaisemman isotoo-
pin 15N:n runsaus 0,36 %. Isotoopin 
15N esiintymiseen kasvillisuudessa vai-
kuttaa paitsi maankäyttö ja typen kierto 
ekosysteemissä, myös kasvin kyky 
sitoa typpeä. Lisäksi ihmistoiminnan 
aiheuttamat typpipäästöt vaikuttavat 
typen isotooppien esiintymiseen (Ru-
benstein and Hobson 2004). Ihmistoi-
minnasta peräisin olevien typpiyhdis-
teiden 15N-arvot vaihtelevat suuresti 
lähteestä riippuen (taulukko 10). 

näyte päästölähde tai alue  15N (‰)

männyn neulaset Kaupungit ja teollisuusalueet, Leipzig-Halle, Saksa -4,9 – +0,4
männyn neulaset Metsäiset tausta-alueet, Leipzig-Halle, Saksa -4,8 – -9,6
Kuusen neulaset  Moottoritie (etäisyys 5 m), Sveitsi +2
Kuusen neulaset Moottoritie (etäisyys 980 m), Sveitsi -3
N2 Ajoneuvojen polttoaine ja pakokaasu (ilmakehän N2) 0 
NOx Ajoneuvojen pakokaasu (pakoputkessa) -13 – -2
ilmakehän N2 + hiilen typpi Hiilivoimala -2 – +3
NOx Hiilivoimaloiden kattilat  +6 – +13

Taulukko 10. Eri tutkimuksissa määritettyjä neulasten 15N-arvoja (‰).
Tiedot viitteistä: Jung et al. 1997, Ammann et al. 1999, Heaton 1990.

Tabell 10.   15N-värden i tallbarr enligt olika studier (‰).
Källor för uppgifterna: Jung et al. 1997, Ammann et al. 1999, Heaton 1990).
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Havumetsien kasvillisuudesta määri-
tettyjen 15N -arvojen on useiden tut-
kimusten perusteella todettu olevan 
välillä -5 – +2 ‰ (esim. Högberg 1990; 
Fry 1991; Gebauer and Schulze 1991), 
mutta myös muita arvoja on havaittu 
satunnaisesti. Puista ja maaperän pin-
takerroksesta määritettyjen 15N -ar-
vojen on todettu vastaavan toisiaan. 
Maankäytön muutokset ja maaperän 
pintakerroksen käsittely vaikuttavat 
typen kiertoon ja sitä kautta kasvilli-
suuden 15N -arvoihin (esim. Emmett et
al. 1998). Joskus 15N -arvoissa on eroja 
typpeä sitovilla ja typen sidontaan ky-
kenemättömillä kasvilajeilla. Maape-
rän typessä on usein runsaammin 
raskaampaa 15N-isotooppia verrattuna 
ilmasta peräisin olevaan typpeen, jossa 
kevyemmät 14N-isotoopit ovat yleisem-
piä. Ilmakehän typen sidontaan kyke-
nemättömät kasvit ottavat kaiken tar-
vitsemansa typen maaperästä, kun taas 
ilmasta typpeä sitovat kasvit käyttävät 
sekä maaperästä että ilmasta peräisin 
olevaa typpeä. Metsäekosysteemeissä 
kasvikudosten ja maaperän pienet 15N 
-arvot kuvastavat varhaista vaihetta 
maaperän kehityksessä, sadannan tär-
keää merkitystä typen tuojana, vähäistä 
typen kiertoa sekä pientä typen pois-
tumaa. Suuremmat 15N -arvot viit-
taavat puolestaan siihen, että typen 
kierto ja typen poistuma on tehok-
kaampaa, sadannalla on vähäisempi 
merkitys kasvien typenotossa ja kasvit 
hyödyntävät yleisemmin sekä maape-
rästä että ilmasta peräisin olevaa typ-
peä (Nadelhoffer and Fry 1994). 

Neulasten suuremmat 15N-arvot 
ja typpipitoisuudet päästölähteiden 
läheisyydessä johtuvat typen yhdistei-

den akkumuloitumisesta, kun typpi ei 
enää ole puun kasvua rajoittava tekijä 
(Jung et al. 1997). Tällöin kasvin käytet-
tävissä olevien typpiyhdisteiden käyttö 
on epätäydellistä ja typpeä voi hävitä 
nitraattien huuhtouduttua pohjaveteen 
(Durka et al. 1994) tai lisääntyneen 
denitrifi kaation kautta. Pitkällä aikavä-
lillä typen häviäminen aiheuttaa sen, 
että jäljelle jääneen typen 15N -isotoop-
pien määrä lisääntyy, koska poistuvissa 
typpiyhdisteissä on yleensä vähän 15N 
-isotooppeja (Shearer and Kohl 1986). 
Myös havumetsien lannoituskokeet 
ovat osoittaneet, että runsaasta typen 
virtaamisesta metsäekosysteemiin ja 
lisääntyneestä typen poistumisesta seu-
raa 15N -isotooppien runsastuminen 
kasveissa (Högberg 1990; Högberg and 
Johannisson 1993; Nommik et al. 1994; 
Högberg et al. 1996).

Rikin pysyviä isotooppeja ovat 
32S, 33S, 34S ja 36S. Isotoopeista 34S:n run-
saus luonnossa on 4,22 % ja 32S:n run-
saus 95,02 %. Raskaamman isotoopin 
34S esiintymiseen luonnossa vaikuttaa 
kevyiden ja raskaiden sulfi ittien jakau-
tuminen kallioperässä, kasvin kasvu-
olosuhteet (aerobinen vs. anaerobinen) 
sekä luonnollinen ilmakehän kautta 
tuleva laskeuma. Lisäksi esiintymiseen 
vaikuttaa ihmistoiminnan aiheuttamat 
päästöt (Rubenstein and Hobson 2004). 
Tietystä päästölähteestä peräisin ole-
van rikin isotooppisuhteet voivat kul-
keutuessaan muuttua biologisissa, fysi-
kaalisissa ja kemiallisissa prosesseissa 
ja muutokset voivat olla luonteen-
omaisia juuri tietyille päästöille. Näin 
ollen eri päästölähteistä peräisin ole-
vien rikkiyhdisteiden isotooppikoostu-
muksissa on eroja (taulukko 11). 
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Taulukko 11. Eri tutkimuksissa määritettyjä neulasten 34S-arvoja (‰). Tiedot viitteistä: Bericnik-Vrbovsek et al. 2002, 
Takala et al. 1991, Caritat et al. 1997, Rees et al. 1978, Krouse et al. 1991, Krouse et al. 1984, Norman et al. 2004.

Tabell 11.  34 S-värden i tallbarr enligt olika studier (‰). Källor för uppgifterna: Bericnik-Vrbovsek et al. 2002, 
Takala et al. 1991, Caritat et al. 1997, Rees et al. 1978, Krouse et al. 1991, Krouse et al. 1984, Norman et al. 2004.   

Metsäekosysteemissä rikki on 
pääosin peräisin ilmakehästä, mutta si-
tä tulee ekosysteemiin myös mine-
raalien rapautumisen kautta. Rikin 
isotooppisuhteisiin vaikuttavista pro-
sesseista kasvien sulfaattien yhteyttä-
misen on todettu vaikuttavan vain 
vähän 34 S -arvoihin (Krouse et al. 
1991). Useissa tutkimuksissa epifyyt-
tijäkälien ja monien sammalten iso-
tooppikoostumuksen on todettu ole-
van lähellä ilmakehän rikkiyhdistei-
den koostumusta, mikä kertoo rikki-
yhdisteiden melko suorasta kaasujen-
ottomekanismista, jossa isotooppise-
lektiivisyys on vähäistä (esim. Winner 
et al. 1978; Krouse 1989). Neulasilla se-
lektiivisemmästä kaasujenotosta joh-
tuen isotooppikoostumus ei vastaa suo-
raan ympäröivän ilman rikkiyhdistei-
den koostumusta eikä siten indikoi 
suoraan päästölähteiden vaikutusta. 
Päästölähteiden läheisyydessä neulas-
ten 34 S -arvojen on todettu olevan 

pienemmät ympäröivään ilmaan näh-
den, mikä voi johtua osittain neulasten 
isotooppiselektiivisyydestä ja osittain 
siitä, että rikki on peräisin kahdesta 
lähteestä, ilmakehästä ja maaperästä 
(Bericnik-Vrbovsek et al. 2002). Pääs-
tölähteiden läheisyydessä ympäröivää 
ilmaa pienemmät 34 S -arvot viittaavat 
siihen, että neulaset suosivat kaa-
sujenotossa ja aineenvaihdunnassaan 
kevyempää 32S-isotooppia. Neulasten 

34 S-arvojen ja neulasten pinnalla ole-
van hiukkasaineksen määrän välillä on 
todettu yhteys. 34 S-arvot ovat suurem-
pia, jos hiukkasaines neulasten pin-
nalla heikentää neulasten kaasunvaih-
toa (Jedrysek et al. 2002). 

Useissa tutkimuksissa rikin 34 S 
-arvojen on todettu olevan päästöläh-
teiden läheisyydessä pienemmät kuin 
alueilla, joilla päästökuormitus on vä-
häisempää (esim. Bericnik-Vrbovsek et 
al. 2002; Takala et al. 1991). Tietyn 
tyyppisten rikkipäästöjen vaikutukses-

näyte päästölähde tai alue  34 S (‰)
Kuusen neulaset Lämpövoimala, Slovenia +1,8 – +2
Kuusen neulaset Lämpövoimala, Slovenia +2,5 – +2,8
Ligniitti Lämpövoimala, Slovenia +8
Ruskohiili Lämpövoimala, Slovenia +11
SO2 Lämpövoimala, Slovenia +8,5 – +14
Kuusen neulaset Kansallispuisto, Slovenia +2,8
Kuusen neulaset Kansallispuisto, Slovenia +2,9
Ilma Kansallispuisto, Slovenia +3,9
Sormipaisukarve Kaupunki- ja teollisuusalueet,  < +2                       
 Keski-, Kaakkois- ja Lounais-Suomi 
Sormipaisukarve Teollisuusalue, Kuopio +2,4
Sormipaisukarve Teollisuusalue, Siilinjärvi +1,6
 Merellinen lähde +20 – +21
SO2 Sähköntuotantolaitos (öljy/hiili), USA +2,4 (0 – +4)
SO4 Sähköntuotantolaitos (öljy/hiili), USA +5 (+3 – +8)
Rikkikaasu Kaasuvoimala, Kanada +22
SO2 , SO4

-2  Ajoneuvojen päästöt, Kanada +9
SO2 , SO4

-2  Kaasuvoimala, Kanada +20
SO2 , SO4

-2 Öljynjalostusteollisuus -8
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ta rikin 34 S-arvot voivat olla kuiten-
kin päästölähteen läheisyydessä taus-
ta-alueeseen verrattuna myös selvästi 
positiivisemmat (Schulz et al. 1998). 
Esimerkiksi Kanadassa kaasuvoima-
lan rikkikaasun 34 S-arvoksi on määri-
tetty +22 ‰ (Krouse et al. 1984). Suo-
messa tehdyssä isotooppitutkimukses-
sa sormipaisukarvejäkälän pienimmät 

34 S-arvot on määritetty kaupunki- ja 
teollisuusalueilta. Tutkimuksessa mää-
ritettyjen 34 S-arvojen ja rikkipitoisuuk-
sien on todettu olevan pienemmät Lou-
nais-Suomessa kuin Kaakkois-Suomes-
sa. Kaakkois-Suomen pienimpien 34 S
-arvojen on arveltu johtuvan sulfi ittia 
sisältävien öljyliuskeiden polttamisesta 
Virossa (Takala et al. 1991). 

3.2.6. Menetelmien virhelähteet 
ja luotettavuus 

Jäkäläkartoitus

Tutkimuksessa käytetty menetelmä on 
kuvattu standardissa SFS 5670 (Ilman-
suojelu. Bioindikaatio. Jäkäläkar toitus). 
Jäkäläkartoituksen tulosten luotetta-
vuuteen vaikuttaa erityisesti kartoi-
tuksen tekijöiden lajituntemus sekä ko-
kemus bioindikaattoritutkimusten te-
kemisessä. Standardissa esitettyjen 12 
indikaattorilajin tunteminen ei yksis-
tään riitä, sillä lajituntemuksen ollessa 
suppea voivat indikaattorilajit sekoit-
tua muihin lajeihin. Ilman epäpuhtau-
det voivat aiheuttaa lajien ulkonäköön 
huomattavia muutoksia, minkä vuoksi 
luonnontilaisten jäkälien tunteminen ei 
yksistään riitä.

Eri jäkälälajien esiintymisen kir-
jaaminen voi vaihdella eri arvioitsi-
joiden kesken. Leväpeitteen ja seinän-
suomujäkälän kasvutavan vuoksi nii-
den havainnointi on erityisen hankalaa. 
Leväpeitettä voi esiintyä hyvinkin pie-
ninä vihertävinä laikkuina. Myös kaar-
nan kastuminen voi hankaloittaa levä-
peitteen havaitsemista. Seinänsuomu-
jäkälä kasvaa yksittäisinä alle 1 mm:n 
kokoisina suomuina. Tämä suomupeite 
voi olla lähes yhtenäinen, selvästi ha-

vaittava peite kaarnalla, mutta seinän-
suomujäkälä voi kasvaa myös lähes 
yksittäisinä suomuina. Vastaavia ongel-
mia voi olla myös tyvikarpeiden esiin-
tymisen kirjaamisessa. Tässä tutkimuk-
sessa lajien esiintyminen on kirjattu 
vasta, kun tyvikarpeella on ollut sel-
västi erottuva sekovarsi. Kaarnan pin-
nalla olevaa kellertävää tai vaaleaa 
jauhomaista kasvustoa ei ole kirjattu 
tyvikarpeeksi. Edellä esitettyjen syi-
den vuoksi näiden epifyyttien havain-
nointiin ja runsauden arviointiin liittyy 
erityisen suuret virhelähteet, kun ver-
rattaan eri tutkijoiden tuloksia keske-
nään.

Jäkälien näkyvien vaurioiden ar-
viointi ja luokittelu on osa jäkäläkar-
toitusta. Nämä luokitukset ovat kartoi-
tuksen tekijän subjektiivisia arvioita, 
minkä vuoksi tuloksissa saattaa olla 
eroja eri tekijöiden välillä. Jäkäläkartoi-
tukseen liittyvien virhelähteiden pie-
nentämiseksi maastoryhmä koulutet-
tiin ja arviointitaidot testattiin ennen 
maastotöiden aloittamista. Havainnoit-
sijoiden arviointitaso saatettiin samalle 
tasolle testien avulla. Lisäksi maasto-
ryhmä työskenteli pareittain siten, että 
Jyväskylän yliopiston bio- ja ympä-
ristötieteiden opiskelijaharjoittelijoiden 
parina oli aina kokeneempi tutkija tai 
tutkimusteknikko.   

Männyn epifyyttijäkälien ja sormi-
paisukarpeen vaurioiden havainnoin-
tiin liittyviä virhelähteitä tutkittiin Jy-
väskylän yliopiston ympäristöntutki-
muskeskuksen toimesta vuonna 2004. 
Tutkimuksessa kolme havainnoitsijaa 
teki jäkälähavainnot kolme kertaa kym-
menellä mäntyalalla (10 mäntyä/ala). 
Näin ollen jokaiselta havaintoalalta oli 
yhteensä yhdeksän havaintoa. Havain-
noitsijoiden tekemät arviot sormipaisu-
karpeen vaurioista eivät eronneet tilas-
tollisesti merkitsevästi havainnoitsijoi-
den omien eikä eri havainnoitsijoiden 
arvioiden välillä. Havainnoitsijoiden 
omien arviointikertojen välillä arvioin-
titarkkuus oli 95 %:n luottamusvälillä 
keskimäärin ± 10 –16 % vastaten käy-
tännössä 0,2 – 0,4 vaurioluokkaa. Ala-
kohtaisesti tarkasteltuna (9 havaintoa/
ala) sormipaisukarpeen vaurioiden ar-
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viointitarkkuus oli 95 %:n luottamus-
välillä keskimäärin ± 5 % (± 3 – 12 %) 
vastaten käytännössä 0,1 (0,1 – 0,2) vau-
rioluokkaa (Polojärvi ym. 2005a). 

Havainnot ilman epäpuhtauksista 
kärsivien jäkälälajien lukumäärästä ei-
vät eronneet tilastollisesti merkitsevästi 
havainnoitsijoiden omien havaintoker-
tojen välillä. Mittaustarkkuus oli 95 
%:n luottamusvälillä ± 11 – 23 %, mikä 
vastasi käytännössä 0,9 – 1,6 jäkäläla-
jia. Eri havainnoitsijoiden välillä todet-
tiin muutamia tilastollisesti merkitseviä 
eroja havaintokertojen välillä. Alakoh-
taisesti tarkasteltuna jäkälälajien ha-
vainnoinnin tarkkuus oli 95 %:n luot-
tamusvälillä ± 9 % (± 0 – 15 %), mikä 
vastasi keskimäärin 0,7 (0 – 0,9) jäkälä-
lajia.   

Sormipaisukarpeen suhteellisissa 
peittävyyksissä todettiin tilastollisesti 
merkitseviä eroja sekä havainnoitsijoi-
den omien että eri havainnoitsijoiden 
tekemien mittausten välillä. Havain-
noitsijoiden omien mittauskertojen 
tarkkuus oli 95 %:n luottamusvälillä 
± 32 – 42 %, mikä vastasi 3,3 – 4,0 pro-
senttiyksikön eroa suhteellisissa peit-
tävyyksissä. Menetelmän tarkkuus ha-
vaintoalaa kohden oli 95 %:n luot-
tamusvälillä keskimäärin ± 15 % (± 
11 – 22 %) vastaten keskimäärin 1,4 
(0,7 – 4,9) prosenttiyksikön eroa suh-
teellisissa peittävyyksissä.

Jäkälähavainnoista leväpeitteen  
havainnointi osoittautui tarkkuudel-
taan epävarmimmaksi. Leväpeitteen 
esiintymisen arvioinnissa todettiin ti-
lastollisesti merkitseviä eroja sekä ha-
vainnoitsijoiden omien havaintokerto-
jen välillä että eri havainnoitsijoiden 
havaintokertojen välillä. Arviot levä-
peitteen esiintymisestä poikkesivat ha-
vaintoaloilla, joilla leväpeitettä esiin-
tyi mäntyjen rungoilla hyvin pieninä 
vihertävinä laikkuina. Leväpeitteestä 
poiketen seinänsuomujäkälän havain-
noinnissa ei todettu tilastollisesti mer-
kitseviä eroja havainnoitsijoiden omien 
havaintojen välillä eikä eri havainnoit-
sijoiden havaintojen välillä. 

Neulasten alkuainepitoisuuksien 
kartoittaminen

Jyväskylän yliopiston ympäristöntutki-
muskeskus tutki vuonna 2004 neulas-
näytteiden keräämiseen ja analysoin-
tiin liittyviä virheitä kymmenellä män-
tyalalla. Kun mittausta toistettiin jokai-
sella näytealalla (10 mäntyä/ala) viisi 
kertaa, menetelmän keskimääräiseksi 
mittaustarkkuudeksi saatiin 95 %:n 
luottamusvälillä neulasten rikkipitoi-
suuksien osalta ± 5 % ja typpipitoi-
suuksien osalta ± 7 %. Menetelmän mit-
taustarkkuus, joka käsittää sekä näyt-
teenottoon että analyysiin liittyvät vir-
heet, oli heikoimmillaan rikillä ± 14 % 
ja typellä ± 12 % näytealalla, joka sijait-
see suuren pistepäästölähteen vaiku-
tusalueella. Tällaisilla näytealoilla näyt-
teenoton merkitys virhelähteenä kas-
vaa. Näytteenoton mittausepävarmuu-
den vähentämiseksi näytteet otetaan 
eri puolilta näytepuita, jolloin kokoo-
manäytteeseen tulee neulasia sekä näy-
tepuun päästökohteiden puolelta että 
suojapuolelta. Tutkimuksessa testattiin 
myös menetelmän toistettavuutta tut-
kimusalueella. Koko tutkimusaluetta 
(10 näytealaa) tarkasteltaessa mittauk-
sen suorittaminen alueella viisi kertaa 
tuotti viisi näyteryhmää, jotka eivät 
rikkipitoisuuksien suhteen eronneet 
toisistaan tilastollisesti merkitsevästi. 
Neulasten typpipitoisuuksien osalta 
viidestä näyteryhmästä neljän välillä ei 
todettu tilastollisesti merkitseviä eroja 
(Polojärvi ym. 2005b).

Neulasten rikkipitoisuuksien kar-
toittamisen mittaustarkkuutta on arvi-
oitu aikaisemmin pääkaupunkiseudun 
bioindikaattoriseurannan yhteydessä 
vuosina 1995 ja 1996. Vuonna 1995 neu-
lasten rikkipitoisuuksien kartoittami-
sen mittaustarkkuudeksi arvioitiin 95 
%:n luottamusvälillä ± 7 %, kun mit-
tausta toistettiin samalla näytealalla 
(5 mäntyä/ala) (Niskanen 1995). Met-
sikön eri kohdissa eri puilla toistet-
tuna rikkipitoisuuksien mittaustark-
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kuudeksi arvioitiin 95 %:n luottamus-
välillä ± 14 % (Niskanen ym. 1996).

Neulasten rikki- ja typpipitoisuu-
den kartoituksessa käytetty menetelmä 
ei ole kovinkaan tarkka varsinkin, jos 
pitoisuudet tutkimusalueella vaihtele-
vat pienellä välillä ja sääolosuhteet vai-
kuttavat pitoisuuksiin. Tuloksia ei pidä 

siis tulkita liian tarkasti ja samoja puita 
käyttämällä saadaan parempi kuva pi-
toisuuksien muutoksesta samalla näy-
tealalla. 

Neulasnäytteistä määritettyjen 
alkuaineiden laboratorioanalyyseihin 
liittyvät mittausepävarmuudet ja mää-
ritysrajat on esitetty taulukossa 12. 

Alkuaine mittaus- määritysraja
 epävarmuus %  mg/kg

Al 20 5
B 20 1
Ca 15 10
Cd 20 0,05
Cr 20 0,3
Cu 15 1
Fe 10 3
K 10 30
Mg 10 10
Mn 15 0,2
N 6 100
Na 15 30
Ni 20 0,3
P 10 10
S 10 15
Zn 20 1

Taulukko 12. Neulasten alkuainepitoisuuksien analysointiin liittyvä mit-
tausepävarmuus (%) ja määritysrajat (mg/kg). Kadmium- ja kro-
mipitoisuudet on analysoitu GFAAS-menetelmällä ja muut pitoisuudet 
ICP-OES-menetelmällä.

Tabell 12. Mätosäkerhet och detektionsgränser för analys av grundäm-
neshalterna i barren. Kadmium- och kromhalterna analyserades med 
GFAAS-metoden och de övriga med ICP-OES-metoden.
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4 Tulokset

4.1.1. Mäntyjen runkojäkälät 

Tutkituista jäkälälajeista yleisin oli sor-
mipaisukarve yli 98 %:n esiintymis-
frekvenssillä. Myös keltatyvikarvetta 
esiintyi yli 90  %:lla tutkituista run-
goista. Seuraavaksi yleisimpiä olivat 
hankakarve, harmaaröyhelö, seinän-
suomujäkälä sekä tuhka- ja harmaa-
tyvikarve, joiden esiintymisfrekvens-
sit olivat yli 50  %. Raidanisokarve ja 

4.1. Seurantatutkimus 2004 – 2005

ruskoröyhelö olivat tutkituista jäkälä-
lajeista harvinaisimpia. Typpilaskeu-
masta hyötyvä viherleväpeite oli yleis-
tynyt alueella selvästi. Sen esiintymis-
frekvenssi oli noin 40  % (kuva 17). Vi-
herleväpeitteen arviointiin liittyy kui-
tenkin suuret virhelähteet, sillä kasvu-
tavasta johtuen sen havainnointi on eri-
tyisen vaikeaa. 

Kuva 17. Jäkälälajien esiintymisfrekvenssit (%) tutkituilla rungoilla (7760 runkoa).

Bild 17. Frekvens för förekomst av lavarter (%) på undersökta stammar (7760 stammar).

Ruskoröyhelöllä, lupoilla ja naavoilla 
oli eniten seuralaislajeja tutkituilla 
havaintopuilla. Niiden seurana run-
goilla kasvoi keskimäärin viisi muuta 
tutkittua jäkälälajia. Vähiten seuralais-
lajeja oli sormipaisu- ja keltatyvikar-

peella, jotka tutkituista ilman epäpuh-
tauksista kärsivistä jäkälälajeista sie-
tävät ilman epäpuhtauksia parhaiten. 
Niillä oli seuranaan keskimäärin alle 
neljä seuralaislajia (kuva 18).
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Kuva 18. Jäkälälajien keskimääräiset seuralaislajien lukumäärät.

Bild 18. Antalet ledsagararter till lavar i medeltal.

Havaintoaloilta löydettiin enimmillään 
kymmenen ja keskimäärin seitsemän 
jäkälälajia kymmenestä ilman epäpuh-
tauksista kärsivästä indikaattorilajista. 
Tarkastelusta on jätetty pois ilman epä-
puhtauksista hyötyvät lajit seinänsuo-
mujäkälä ja viherleväpeite. Kaikilta 
havaintoaloilta löydettiin vähintään 
yksi ilman epäpuhtauksista kärsivä 
jäkälälaji. Havaintoalat, joilta löydet-
tiin enimmillään yksi indikaattorilaji, 
sijaitsivat Helsingissä (5 havaintoalaa), 
Vantaalla (1) ja Hyvinkäällä (1). Näistä 
havaintoaloista jäkäläautioina voidaan 
pitää Helsingin neljää havaintoalaa ja 
Hyvinkään alaa, joissa sormipaisukar-
peen peittävyys oli alle 1 %. Jäkäläla-
jistoltaan selvästi köyhtyneitä havain-
toaloja sijaitsi taajamien ja pääteiden 
läheisyydessä Helsingissä (7), Espoossa 
(2), Vantaalla (1), Sipoossa (2), Por-
voossa (1), Lohjalla (2) ja Inkoossa (1). 
Jäkälälajisto oli köyhtynyt taajamien ja 
pääteiden läheisyydessä useilla havain-
toaloilla ympäri tutkimusaluetta (kuva 
19). 

Yhtenäinen jäkäläautio 
tai lähes jäkäläautio 
alue, jossa jäkälälajis-
toa kuvaava IAP-in-
deksi oli  alle 0,5, 
muodostui  Helsin
kiin (9).  Vastaavia 
havaintoaloja si-
jaitsi myös Van-
taalla (1), Hyvin-
käällä (1) ja Inkoossa 
(1). IAP-indeksin mukaan 
erittäin selvästi köyhtyneitä ha-
vaintoaloja sijaitsi Helsingin (5) lisäksi 
Espoossa (6), Vantaalla (1), Porvoossa 
(3), Tuusulassa (2), Järvenpäässä (1), 
Hyvinkäällä (2), Kirkkonummella (1), 
Lohjalla (2) ja Tammisaaressa (1). Lie-
vemmin köyhtyneitä havaintoaloja 
sijaitsi eri puolilla tutkimusaluetta 
erityisesti taajamien ja pääteiden 
läheisyydessä (kuva 20).

Sormipaisukarve puuttui tai oli 
kuollutta kolmella Helsingissä sijait-
sevalla havaintoalalla. Sormipaisu-
karpeen vauriot arvioitiin pahoiksi 
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neljällä Hyvinkään keskustan lähei-
syydessä sijaitsevalla havaintoalalla. 
Pahoja vaurioita todettiin myös Helsin-
gissä (1), Porvoossa (1), Järvenpäässä 
(1), Lohjalla (1), Inkoossa (1) ja Tam-
misaaressa (1). Sormipaisukarpeen sel-
viä vaurioita todettiin eri puolilla tut-
kimusaluetta taajamien ja pääteiden 
läheisyydessä. Tervettä sormipaisu-
karvetta esiintyi yleisimmin tutkimus-
alueen länsilaidalla Tammisaaressa ja 
Pohjassa. Myös Vihdissä ja Mäntsälässä 
sijaitsi runsaasti havaintoaloja, joilla 
sormipaisukarve oli tervettä (kuva 
21).

Jäkälien lajilukumäärän, IAP-
indeksin ja sormipaisukarpeen vauri-
oiden perusteella arvioituna lajistol-
taan köyhimmät ja vaurioituneimmat 
havaintoalat sijoittuivat Helsingin kes-
kustan läheisyyteen. Pääkaupunkiseu-
dulla jäkälälajisto oli köyhtynyt ja sor-
mipaisukarpeen vauriot olivat selvät 
lähes koko Helsingin alueella sekä 
useilla havaintoaloilla Espoon ja Van-
taan itäosissa. Muuta tutkimusaluetta 
tarkasteltaessa esiin nousee selvimmin 
Helsingistä Tuusulaan ja Järvenpää-
hän ulottuva alue sekä Hyvinkään taa-
jama-alue. Sormipaisukarpeen pahat 
vauriot sijoittuivat pääosin havainto-

aloille, joilla myös jäkälälajisto oli köyh-
tynyt. IAP-indeksin mukaan lajistol-
taan köyhtyneitä havaintoaloja esiin-
tyi eri puolilla tutkimusaluetta selvästi 
yleisemmin kuin sormipaisukarpeen 
selviä vaurioita. Näin ollen useimmilla 
lajistoltaan köyhtyneillä aloilla sormi-
paisukarve oli lievästi vaurioitunutta 
tai tervettä.

Jäkälälajien lukumäärän perus-
teella laskennallisesti arvioiduista vyö-
hykkeistä laajin yhtenäinen vyöhyke, 
jossa jäkälälajisto oli erittäin selvästi 
köyhtynyt, muodostui Helsinkiin. Pie-
nempiä vastaavia alueita muodostui 
Espoon ja Vantaan itäosiin sekä Loh-
jalle. Laajimmat alueet, joilla jäkäläla-
jisto oli selvästi köyhtynyt, muodos-
tuivat pääkaupunkiseudulle sekä Loh-
jan ja Inkoon väliselle alueelle (kuva 
22). Lohjan seudulla jäkälälajiston selvä 
köyhtyminen ei kuitenkaan näkynyt 
sormipaisukarpeen selvien vaurioiden 
vyöhykkeissä. Selvien ja pahojen vau-
rioiden vyöhyke sijoittui lähinnä Hel-
sinkiin. Pienemmät selvien vaurioiden 
alueet muodostuivat Inkoon ja Hyvin-
kään taajamien läheisyyteen sekä Kil-
pilahden teollisuusalueen länsipuolelle 
(kuva 23).
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4.1.2. Mäntyjen tuhot, taudit ja 
neulasten värimuutokset

Edellisessä bioindikaattoritutkimuk-
sessa vuonna 2000 tutkituista 6 230 
havaintomännystä 29 todettiin kuol-
leeksi kesällä 2004. Kaikissa tapauk-
sissa puiden kuolinsyytä ei voitu tun-
nistaa. Tervasroso (Cronartium fl acci-
dum, Peridermium pini), männyntyviter-
vastauti (Heterobasidion annosum) ja kui-
vuus olivat yleisimmin syynä havain-
tomäntyjen kuolemiseen. Puista tun-
nistettiin melko vähän selviä tuho-
jen aiheuttajia. Tervasroso oli yleisin 
männyissä todettu tauti (taulukko 13). 
Suomessa eri-ikäisistä männyistä noin 
2 – 4 % on tervasrosoisia (Metla 2000), 
joten tutkimusalueella sen esiintymi-
nen jäi vähän keskiarvon alapuolelle. 
Tutkituissa puissa tavattiin tuhohyön-
teisistä ytimennävertäjiä (Tomicus sp.), 
mutta niiden esiintyminen ei ollut ko-
vin yleistä tutkimusalueen havainto-
puissa. 

Tutkituissa puissa noin kahdessa pro-
sentissa todettiin neulasten kellas-
tumista (taulukko 14). Neulasten kellas-
tumisen aiheuttajia voivat olla ravinne-
puutokset tai ruskopilkkukariste (Uo-
tila ja Kankaanhuhta 1999). Ruskistu-
neita neulasia oli tutkituissa puissa 
selvästi vähemmän kuin kellastuneita. 
Neulasten ruskistumista voivat aiheut-
taa mm. tervasroso, männyntyvitervas-
tauti, versosurma ja männynharmaa-

4.1.3. Neulasten 
alkuainepitoisuudet 

Neulasten alkuainepitoisuudet on mää-
ritetty havaintoverkon taajamatason 
näytealoilta ja niiden ulkopuolisilta 
tausta-aloilta kerätyistä neulasnäyt-
teistä. Neulasten alkuainepitoisuuksien 
vertailu taajama- ja tausta-alueiden 
välillä perustuu pääosin seurantaohjel-
man mukaiseen taajamaluokitukseen. 
Seurantaohjelmasta poiketen taajama-
alueisiin luokiteltiin myös taajamien 
ulkopuolella valtateiden läheisyydessä 
sijaitsevat näytealat. Lisäksi pääkau-
punkiseudulla osa taajamien ulkopuo-
lisista näytealoista sijaitsee ilman epä-
puhtauksien kuormitusalueella eivätkä 
ole siten luokiteltavissa tausta-aloiksi. 
Tämän luokituksen mukaan näyte-
aloista noin 83 % sijaitsee taajamissa tai 
valtateiden läheisyydessä ja noin 17 % 
sijaitsee tausta-alueilla. 

Mäntyjen nuorimpien neulasten 
rikkipitoisuus oli tutkimusalueella kes-
kimäärin 1 071 mg/kg vaihdellen vä-
lillä 863 – 1 383 mg/kg. Neulasten rik-
kipitoisuudet olivat tutkimusalueella 
yleisesti tasoa 1 000 – 1 100 mg/kg eli 
luontaista rikkipitoisuustasoa lievästi 
korkeampia. Näytealat, joissa rikkipi-

Taulukko 14. Tutkittujen mäntyjen (n = 7760) neulasissa 
todettuja värimuutoksia.

Tabell 14. Färgförändringar som kunnat konstateras hos de 
undersökta tallarna (n = 7760).

Aiheuttaja puu lkm %

tervasroso 70 0,90
ytimennävertäjä 47 0,61
tyvitervastauti 14 0,18
kuivuus 6 0,08
tykkylumi 13 0,17
runkovaurio 3 0,04
latva poikki 6 0,08

Värimuutos puu lkm %

Kellastuneita neulasia 175 2,26
Ruskistuneita neulasia 32 0,41

Taulukko 13. Tutkittujen puiden (n = 7760) tauteja, 
tuholaisia ja muita vaurioiden aiheuttajia.

Tabell 13. Sjukdomar, skadedjur och andra 
skadeförorsakare hos de undersökta träden (n = 7760). 

kariste. Puiden sijaitseminen lähellä 
päästölähdettä (rikki- tai typpiyhdis-
teet) voi myös aiheuttaa neulasten kel-
lastumista tai ruskistumista (Uotila ja 
Kankaanhuhta 1999). Kaikkiaan väri-
vioista kärsivien puiden osuus koko 
aineistossa oli 2,6 %. Kasvukaudet 2002 
ja 2003 olivat erityisen kuivia, mikä on 
todennäköisesti aiheuttanut värimuu-
toksia havaintopuissa.
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toisuudet olivat tasoa 1 100 – 1 200 mg
/kg, painottuivat taajamien ja päätei-
den läheisyyteen. Yli 1 200 mg/kg rik-
kipitoisuuksia määritettiin Helsingissä 
(6), Espoossa (2), Vantaalla (2), Tuusu-
lassa (1), Nurmijärvellä (1), Porvoossa 
(2), Myrskylässä (1), Lohjalla (2) ja Kirk-
konummella (1). Näistä näytealoista 
kahdella Helsingissä sijaitsevalla näyte-

alalla neulasten rikkipitoisuudet olivat 
yli 1 300 mg/kg ylittäen selvästi normaa-
lina pidettävän tason (kuva 24). Neu-
lasten rikkipitoisuudet olivat taaja-ma-
aloilla keskimäärin 1 079 mg/kg (vaih-
teluväli 863 – 1 383 mg/kg) ja tausta-
aloilla 1 029 mg/kg (vaihteluväli 866 –  
1 219 mg/kg) (taulukko 15). 

Taulukko 15. Männyn nuorimpien neulasten alkuainepitoisuudet Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan 
taajama- ja tausta-alueilla vuonna 2005.

Tabell 15. Koncentrationerna av grundämnen i de yngsta tallbarren på tätors- och bakgrundsområdena 
i Nyland och Östra Nyland år 2005.

Taajama-alueet n suurin pienin keskiarvo keskihajonta

S mg/kg 221 1383 863 1079 83
N g/kg 221 22,4 7,0 13,6 1,6
B mg/kg 221 60,2 13,0 20,5 5,0
Ca g/kg 221 5,1 1,9 2,8 0,5
K g/kg 221 7,8 4,6 5,9 0,5
Mg g/kg 221 1,4 0,9 1,2 0,1
P g/kg 221 2,1 1,0 1,5 0,2
Al mg/kg 221 457 102 265 56,7
Cd mg/kg 221 0,4 0,1 0,2 0,1
Cr mg/kg 221 0,5 <0,3 0,2 0,0
Cu mg/kg 221 5,4 2,4 3,3 0,4
Mn mg/kg 221 874 105 419 141
Na mg/kg 221 419 <30,0 72,0 48,3
Ni mg/kg 221 5,0 0,6 1,7 0,7
Fe mg/kg 221 180 31,7 54,2 19,8
Zn mg/kg 221 99,2 33,4 48,4 7,0

Tausta-alueet n suurin pienin keskiarvo keskihajonta

S mg/kg 46 1219 866 1029 71,6
N g/kg 46 18,4 10,7 13,2 1,5
B mg/kg 46 29,3 13,7 19,5 3,0
Ca g/kg 46 5,4 1,7 2,7 0,6
K g/kg 46 6,9 4,6 5,8 0,6
Mg g/kg 46 1,4 0,9 1,1 0,1
P g/kg 46 1,7 1,0 1,5 0,1
Al mg/kg 46 506 171 252 65,6
Cd mg/kg 46 0,3 0,1 0,2 0,1
Cr mg/kg 46 0,7 <0,3 0,2 0,1
Cu mg/kg 46 4,0 2,0 2,9 0,4
Mn mg/kg 46 927 223 456 154
Na mg/kg 46 102 <30,0 53,5 21,2
Ni mg/kg 46 2,1 0,4 1,2 0,4
Fe mg/kg 46 64,8 28,5 39,7 7,0
Zn mg/kg 46 66,2 35,2 48,4 6,0
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Neulasten typpipitoisuudet olivat 
tutkimusalueella välillä 7-22 g/kg kes-
kimääräisen typpipitoisuuden ollessa 
13,6 g/kg. Suurimmassa osassa näyte-
aloista neulasten typpipitoisuudet oli-
vat puuston kasvun kannalta välttä-
vällä tasolla eli 11-14 g/kg. Neljällä näy-
tealalla neulasten typpipitoisuus oli 
alle 11 g/kg, missä pitoisuudessa puun 
katsotaan kärsivän typen puutteesta. 
Nämä näytealat sijaitsivat Espoossa, 
Vihdissä ja Loviisassa. Näytealat, joissa 
neulasten typpipitoisuudet olivat pui-
den kasvun kannalta sopivaa tasoa 
eli 14 – 17 g/kg, sijoittuivat pääsään-
töisesti taajamiin. Kymmenellä näyte-
alalla neulasten typpipitoisuudet olivat 
tasoa 17 – 22 g/kg eli selvästi kohon-
neita (kuva 25, taulukko 16). Neulasten 
typpipitoisuuksille annetut raja-arvot 
vaihtelevat kuitenkin jonkin verran läh-
teestä riippuen. Esimerkiksi kangas-
metsien mäntyjen ylälatvuksesta kerä-
tyillä neulasnäytteillä tasoa 15 – 21 g/kg 
olevat typpipitoisuudet on luokiteltu 
puuston kasvun kannalta sopiviksi 
(Reinikainen ym. 1998). 

Neulasten typpipitoisuudet olivat 
taajama- ja tausta-aloilla keskimäärin 
lähes samaa tasoa. Neulasten keski-
määräinen typpipitoisuus oli taajama-
aloilla 13,6 g/kg (vaihteluväli 7 – 22 
g/kg) ja tausta-aloilla 13,2 g/kg (vaih-
teluväli 11 – 18 g/kg). Näin ollen myös 
tausta-aloilla todettiin puuston kasvun 
kannalta selvästi kohonneita neulasten 
typpipitoisuuksia (taulukko 15).

 B Ca K Mg N P
 mg/kg g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg

keskiarvo 20,3 2,8 5,9 1,2 13,6 1,5
suurin 60,2 5,4 7,8 1,4 22,4 2,1
pienin 13,0 1,7 4,6 0,9 7,0 1,0

puutos 0 0 0 0 4 4
ylitys 0 5 0 0 10 1

Taulukko 16. Eräiden alkuaineiden keskimääräiset pitoisuudet tutkituissa näytteissä ja rajapitoisuuksien ylittäneiden havaintojen
lukumäärät. Pitoisuuksia on verrattu taulukoiden 8 ja 9 pitoisuuksiin.

Tabell 16. Medelvärde för några grundämnen i de undersökta proven och antalet observationer som överskrider gränsvärden. 
Koncentrationerna har jämförts med värden i tabellerna 8 och 9.

Neulasten booripitoisuudet vaihte-
livat tutkimusalueella välillä 13 – 60 mg
/kg keskimääräisen pitoisuuden olles-
sa 20,3 mg/kg (taulukko 16). Edellisellä 
seurantakierroksella Uudenmaan ja Itä-
Uudenmaan varsin korkeiden boori-
pitoisuuksien yhtenä syynä pidettiin 
meren läheisyyttä (Rautjärvi ja Raitio 
2003). Taajama- ja tausta-aloilla boo-
ripitoisuudet olivat keskimäärin lähes 
samaa tasoa. Neulasten keskimääräi-
nen booripitoisuus oli taajama-aloilla 
20,5 mg/kg ja tausta-aloilla 19,5 mg/kg 
(taulukko 15). 

Neulasten kalium- ja magnesium-
pitoisuudet olivat kaikilla näytealoilla 
normaalina pidettävällä tasolla. Pitoi-
suudet eivät poikenneet merkittävästi 
taajama- ja tausta-alueilla. Neulasten 
kalsiumpitoisuudet ylittivät korkean 
pitoisuuden rajan 4 g/kg viidellä näy-
tealalla, jotka sijaitsivat Lohjalla (3), 
Helsingissä (1) ja Myrskylässä (1). Loh-
jan seudulla neulasten kalsiumpitoi-
suudet olivat yleisesti tasoa 3 – 4 g/kg. 
Samaa tasoa olevia kalsiumpitoisuuk-
sia määritettiin kuitenkin koko tutki-
musalueella useilla näytealoilla, jotka 
painottuivat Lohjan lisäksi pääkaupun-
kiseudulle, Kirkkonummelle, Tuusu-
laan, Vihtiin ja Hyvinkäälle (kuva 26). 
Kalsiumpitoisuudet olivat samaa tasoa 
taajama- ja tausta-alueilla (taulukot 15 
ja 16). 
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Neulasten fosforipitoisuus oli 
alhainen kolmella Espoossa ja yhdellä 
Sipoossa sijaitsevalla näytealalla. Neu-
lasten fosforipitoisuus ylitti niukasti 
korkean pitoisuuden rajan 2 g/kg 
yhdellä Helsingissä sijaitsevalla näyte-
alalla. Muilla näytealoilla fosforipitoi-
suudet olivat puuston kasvun kannalta 
välttävällä ja sopivalla tasolla (kuva 
27, taulukko 16). Myöskään neulasten 
fosforipitoisuuksissa ei todettu merkit-
täviä eroja taajama- ja tausta-alueiden 
välillä (taulukko 15). 

Neulasten keskimääräisissä alu-
miini-, kadmium-, kromi, kupari- ja 
sinkkipitoisuuksissa ei todettu mer-
kittäviä eroja taajama- ja tausta-aluei-
den välillä. Neulasten sinkkipitoisuus 
ei alittanut kivennäismaiden männi-
köiden puutosrajana pidettävää pitoi-
suutta 20 mg/kg (Rautjärvi ja Raitio 
2003) yhdelläkään näytealalla. Neulas-
ten keskimääräiset natrium-, nikkeli- ja 
rautapitoisuudet olivat tausta-alueilla 
pienemmät kuin taajamissa (taulukko 
15).

Neulasten alkuainepitoisuuksien 
välistä riippuvuutta testattiin ei-para-
metrisella Spearmanin korrelaatioana-
lyysillä, jossa korrelaatiokertoimen las-
keminen perustuu havaintolukujen jär-
jestykseen. Thelin et al. (1998) mukaan 
typpilaskeuman lisääntyminen muut-
taa puuston ravinnetasapainoa muut-
tamalla ainesuhteita ja voi johtaa mui-
den ravinteiden puutokseen tai hei-
kentää puiden ravinteidenottokykyä. 
Neulasten typpipitoisuuden ja mää-
ritettyjen alkuainepitoisuuksien väli-
nen riippuvuus ei kuitenkaan todettu 
tilastollisesti merkitseväksi yhdenkään 
alkuaineen kohdalla. Neulasten alkuai-
nepitoisuuksien väliset korrelaatiot on 
esitetty taulukossa 17. 

4.1.4. Neulasten typen ja rikin 
pysyvät isotoopit

Typen isotooppisuhteet

Suurimmat  15  N-arvot määritettiin lä-
hes yksinomaan taajama-alueiden puis-
tomaisissa ja pinta-alaltaan pienissä 
männiköissä, joihin taajamaliikenteen 

päästöjen aiheuttama kuormitus koh-
distuu. Näillä näytealoilla  15  N-arvot 
olivat suuremmissa taajamissa tasoa 
-3,2 – +2,3 ‰ ja pienemmissä taajamissa 
tasoa -4,4 – -0,3 ‰. Suurimmat yli -2 ‰ 

15 N-arvot sijoittuivat Helsinkiin (2), 
Vantaalle (2), Espooseen (1), Tuusu-
laan (1), Nurmijärvelle (1), Lohjalle (1), 
Askolaan (1) ja Ruotsinpyhtäälle (1) 
(kuva 28). 

Pienissä kuntakeskuksissa  15  N
-arvot olivat pääsääntöisesti pieniä 
vastaten metsäisempien tausta-alojen 
tasoa. Pienistä kuntakeskuksista suh-
teellisen suuret  15  N-arvot määritet-
tiin Askolan taajamassa, jossa avoi-
mella puistomaisella näytealalla neu-
lasten  15  N-arvo oli -0,3 ‰, ja Ruot-
sinpyhtään taajamassa, jossa  15  N-ar-
vo oli -1,0 ‰. Tuusulassa Siippoon 
ja Nummen kylässä  15  N-arvot olivat
-0,7 ‰ ja -2,9 ‰. Selvää syytä suurille 

 15  N-arvoille ei näytealojen sijainnin 
perusteella voida sanoa. Esimerkiksi 
Askolassa näytealan avoimuus ja si-
jainti taajama-alueen läheisyydessä ei 
selitä koko tutkimusalueeseen nähden 
suhteellisen suurta  15  N-arvoa. 

Neulasten pienimmät  15  N-arvot 
sijoittuivat selvästi metsäisemmille 
näytealoille, joita sijaitsi paitsi kauem-
pana kuntien taajama-alueista myös 
aivan taajama-alueiden läheisyydessä. 
Näillä näytealoilla  15  N-arvot olivat 
välillä -7,9 – -4,4 ‰. Taajama-alueiden 
läheisyydessä sijaitsevissa laajemmis-
sa metsiköissä  15  N-arvot olivat taaja-
maliikenteen läheisyydestä huolimatta 
selvästi pienemmät kuin aivan taajama-
alueen keskellä sijaitsevissa pienissä 
männiköissä. Kun pääkaupunkiseutu 
jätetään tarkastelun ulkopuolelle, muu-
tamalta taajama-alueiden ulkopuoli-
silta näytealoilta määritettiin selvästi 
tausta-aloja suurempia  15  N-arvoja. 
Osa näistä sijaitsi aivan valtateiden 
läheisyydessä.  15  N-arvojen perusteel-
la valtateiden liikenteen typpipäästö-
jen vaikutus ei kuitenkaan ulotu kauas 
tiestä, sillä liikenteen päästöt eivät 
näkyneet neulasten tausta-tasoa suu-
rempina  15  N-arvoina näytealoilla, 
jotka sijaitsivat noin 100  –  500 metrin 
etäisyydellä valtateistä. Toisin sanoen 
pääkaupunkiseudun ulkopuolella val-
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tateiden liikenne todettiin typen iso-
tooppikoostumusten perusteella neu-
lasten typen todennäköiseksi alkupe-
räksi vain niillä näytealoilla, jotka sijait-
sivat aivan valtatien vieressä. Koska 
useimmat alat sijaitsivat hieman kau-
empana valtateistä, valtateiden liiken-
teen vaikutus neulasten typen isotoop-
pikoostumukseen jäi vähäiseksi taa-
jama-alueiden ulkopuolella. 

Pääkaupunkiseudulla suurimmat 
 15  N-arvot määritettiin taajama-aluei-

den keskelle sijoittuvissa pienissä män-
niköissä ja pääväylien läheisyydessä. 
Helsingissä suurimmat  15  N-arvot oli-
vat tasoa -3,4 – +2,3 ‰. Näistä näyte-
aloista kolme sijoittui Kehä I:n lähei-
syyteen. Lahden moottoritien ja Kehä 
I:n liittymän lähellä sijaitsevalla näy-
tealalla  15  N-arvo oli +0,3 ‰. Vuosaa-
ressa Skatanniemessä sijaitsevalla näy-
tealalla neulasten  15  N-arvo oli -3,4 
‰. Näytealan pohjoispuolella sijaitsee 
Vuosaaren voimalaitos, jossa energiaa 
tuotetaan yhdistetyllä kaasu- ja höyry-
turbiiniprosessilla. Neulasten  15  N
-arvo ei kuitenkaan todennäköisesti 
viittaa voimalaitoksesta peräisin ole-
vaan typpeen, sillä  15  N-arvo on varsin 
pieni ja näytealan luoteispuolella noin 
kilometrin etäisyydellä sijaitsee toinen 
näyteala, jossa  15  N-arvo oli -5,5 ‰. 
Molemmat näytealat ovat osa laajem-
paa metsikköä. Tämän aineiston perus-
teella ei voida selvästi päätellä, mitkä 
seikat vaikuttavat Skatanniemestä 
määritettyyn  15  N-arvoon. 

Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan 
maakuntien alueella suurin  15  N-arvo 
+2,3 ‰ määritettiin Helsingin Hieta-
niemessä sijaitsevalta näytealalta, joka 
on avoin ja vähäpuustoinen havainto-
ala. Positiivinen  15  N-arvo voi johtua 
siitä, että puustoltaan avoimeen näy-
tealaan kohdistuu Helsingin keskusta-
liikenteen typpikuormitus. Neulasten 
typpi voi mahdollisesti olla peräisin 
myös näytealan lounaispuolella sijait-
sevasta Salmisaaren hiilivoimalasta. 

 15  N-arvo ei ole kuitenkaan niin suuri, 
että se selvästi osoittaisi hiilivoimalan 
typpiyhdisteiden alkuperäksi.

Espoossa suurin  15  N-arvo mää-
ritettiin Matinkylässä Länsiväylän vie-
ressä, jossa neulasten  15  N-arvo oli -0,6 

‰. Espoon itäosissa Turun moottori-
tien läheisyydessä neulasten  15  N-arvo 
oli suurimmillaan -3,8 ‰. Vantaalla 
suurimmat  15  N-arvot määritettiin 
kaupungin itäosissa Tuusulan ja Lah-
den moottoritien sekä Tikkurilan ja 
Korson välisellä alueella. Neulasten 

 15  N-arvot olivat tällä alueella välillä 
-4,1 – -0,9 ‰. Kehä III:sta lähimmät noin 
kilometrin etäisyydellä sijainneet näy-
tealat sijaitsivat suhteellisen laajoissa 
metsiköissä eikä Kehä III:n vaikutus 
näin ollen näkynyt neulasten typen iso-
tooppikoostumuksissa. Vantaan länsi-
puolella Petikon teollisuus- ja kauppa-
alueen pohjoispuolella noin kahden 
kilometrin etäisyydellä Kehä III:sta 

 15  N-arvo oli -2,4 ‰. Näyteala sijait-
see noin 2,5 kilometrin etäisyydellä 
Martinlaakson voimalaitoksesta, mikä 
voi osittain selittää suuremman  15  N
-arvon verrattuna muualla Vantaan län-
siosissa ja Espoon itäosissa vallitsevaan 
tasoon.

Neulasten  15  N-arvojen ja typpipi-
toisuuksien välistä riippuvuutta testat-
tiin ei-parametrisellä Spearmanin kor-
relaatioanalyysillä. Analyysin perus-
teella näiden muuttujien välinen riip-
puvuus todettiin tilastollisesti erit-
täin merkitseväksi (merkitsevyystaso 
0,000). Neulasten  15  N-arvojen ja typ-
pipitoisuuksien välinen riippuvuus ei 
ole kuitenkaan havaintojen hajonnan 
perusteella selvästi lineaarinen ja varsin 
pieni korrelaatiokerroin (0,347) viittaa 
yleensä siihen, ettei riippuvuudella ole 
suurta käytännön merkitystä. Tähän 
vaikuttaa merkittävästi neulasten typ-
pipitoisuuksien vähäinen hajonta ja se, 
että taajamissa, joihin suurimmat typpi-
pitoisuudet keskittyivät, todettiin sekä 
suuria  15  N-arvoja että taustatasoa ole-
via arvoja. 

Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan 
maakuntien alueella neulasten  15  N
-arvot viittaavat lähinnä liikenteestä 
peräisin olevaan typpeen. Yhdelläkään 
näytealalla ei todettu selvästi positii-
visia  15  N-arvoja, jotka olisivat vii-
tanneet selvästi muista päästölähteistä 
peräisin olevaan typpeen. Suurimpien 

 15  N-arvojen sijoittuminen pääsääntöi-
sesti aivan taajamien keskelle tai val-
tateiden viereen ja pienimpien arvojen 
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sijoittuminen metsäisemmille tausta-
alueille tai taajama-alueiden laajem-
piin metsiköihin kuvastaa sitä, että näy-
tealaa ympäröivä metsä suojaa neu-
lasia liikenteen päästöiltä eikä taaja-
ma- ja valtatieliikenteen vaikutus näin 
ollen ulotu kauas päästölähteistä. 
Taajama-alueisiin nähden pienemmät 

 15  N-arvot syrjäisemmillä ja metsäi-
semmillä alueilla tukee havaintoja, joi-
ta on tehty yleisesti myös muissa 
isotooppitutkimuksissa. Päästölähtei-
den läheisyydessä mm. typen poistu-
minen lisääntyy, kun typpi ei ole enää 
puun kasvua rajoittava tekijä. Lisään-
tyneestä typen poistumisesta joh-
tuen  15 N -isotooppi runsastuu kasvei-
ssa, sillä poistuvissa typpiyhdisteissä 
on todettu olevan vähän tätä raskaam-
paa isotooppia. Tuloksia tarkastel-
taessa on muistettava, että typen 
isotooppisuhteisiin vaikuttavat mo-
net luontaiset tekijät ja esimerkiksi 
maaperän vaikutusta todettuihin 

 15  N-arvoihin ei pystytä tämän tutki-
muksen puitteessa tarkastelemaan. 
 
Rikin isotooppisuhteet

Neulasnäytteistä määritetyt rikin   34 S
-arvot vaihtelivat Uudenmaan ja Itä-
Uudenmaan maakuntien alueella vä-
lillä -5,4 – +8,7 ‰. Osasta neulasnäyt-
teitä rikin isotooppisuhteiden määri-
tystä ei voitu luotettavasti tehdä näyt-
teessä olevien analyysiä haittaavien 
tekijöiden vuoksi. Nämä näytealat on 
merkitty karttaan tähdellä (kuva 29). 
Tausta-aloilla sekä osassa taajamien 
lähimetsien näytealoista   34 S-arvot oli-
vat pääasiassa tasoa +4 – +6 ‰, mutta 
myös +3 ‰ ja yli +6 ‰ arvoja mää-
ritettiin. Suurimmat yli +6 ‰ sijoit-
tuivat pääasiassa kuormitettujen alu-
eiden läheisyyteen kuten Vantaan itä-
osiin, Porvoon Kilpilahteen sekä Loh-
jan ja Kirkkonummen taajamiin. Toi-
saalta samaa suuruusluokkaa olevia 

  34 S-arvoja määritettiin myös tausta-
aloilta. Näiden suurimpien arvojen 
osalta ei ole aivan selvää, vaikuttaako 
arvoihin tietyn tyyppinen päästölähde 
vai kuvastavatko arvot lähinnä tausta-
tasoa. 

Taajamissa   34 S-arvot olivat ylei-
sesti tausta-arvoja pienempiä. Taaja-
ma-aloilla todettiin sekä positiivisia 
että selvästi negatiivisia   34 S-arvoja. 
Taajamissa positiiviset   34 S-arvot olivat 
tasoltaan lähellä nollaa arvojen vaih-
dellessa välillä 0 – +4 ‰. Näillä näyte-
aloilla neulasten   34 S-arvot kuvastavat 
todennäköisimmin yleistä taajama-alu-
eiden rikkikuormitusta, joka on peräi-
sin liikenteen ohella useista muista läh-
teistä. Tasoa 0 – +2 ‰ olevia   34 S-arvoja 
todettiin myös hyvin pienissä kunta-
keskuksissa. 

Taajama-alueilla ja muutamilla 
taajamien ulkopuolisilla näytealoilla 
todettiin selvästi negatiivia   34 S-arvoja. 
Näytealat sijaitsivat pääsääntöisesti 
voimalaitosten, lämpökeskusten ja teol-
lisuusalueiden läheisyydessä. Näillä 
näytealoilla   34 S-arvot olivat tasoa 
-6,7 – -0,5 ‰ ja kuvastavat todennä-
köisimmin polttoöljyn ja kivihiilen 
 polttamisessa syntyviä rikkipäästöjä. 
Pääkaupunkiseudulla polttoöljyä ja 
kivihiiltä pääasiallisena tai lisäpolt-
toaineenaan käyttävät voimalaitokset 
ja lämpökeskukset osoittautuivat   34 S
-arvojen perusteella todennäköiseksi 
neulasten rikin alkuperäksi Helsingis-
sä kahdella, Espoossa yhdellä ja Van-
taalla kolmella näytealalla. Helsingin 
Lassilassa ja Kivihaassa sijaitsevilla 
näytealoilla, jotka sijaitsevat noin puo-
len kilometrin etäisyydellä läheisistä 
lämpökeskuksista,   34 S-arvot olivat -3,3 
ja -4,2 ‰. Helsingissä määritettiin nega-
tiiviset   34 S-arvot myös Malminkarta-
nossa ja Mustikkamaalla sijaitsevilla 
näytealoilla. Molemmat näytealat sijait-
sevat teollisuusalueen läheisyydessä ja 
1 – 2,5 kilometrin etäisyydellä lähim-
mästä voimalaitoksesta tai lämpökes-
kuksesta. 

Espoon Viiskorvessa, jonka itä-
puolella noin kahden kilometrin etäi-
syydellä sijaitsee Juvanmalmin läm-
pökeskus, neulasten   34 S-arvo oli -2,2 
‰. Lisäksi Espoossa Puolarmetsän 
pohjoispuolella sijaitsevalla näytealalla 

  34 S-arvo oli -4,4 ‰. Suomenojan hii-
livoimala sijaitsee näytealan eteläpuo-
lella noin kolmen kilometrin etäi-
syydellä, mutta neulasten rikin alku-
peräksi voimalaitoksen päästöjä ei 
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voida täydellä varmuudella sanoa. 
Vantaalla neulasten   34 S-arvo oli Mar-
tinlaakson voimalaitoksen luoteispuo-
lella noin 2,5 kilometrin etäisyydellä 
lähimmällä näytealalla -4,3 ‰. Voi-
malaitoksessa käytetään polttoaineena 
maakaasun ohella kivihiiltä. Korsossa 
sijaitsevan lämpökeskuksen vaikutus 
näkyi kahdella lähimmällä näytealalla, 
joissa neulasten   34 S-arvot olivat -5,4 
ja -1,0 ‰. Lisäksi Vantaan Satomäessä 
määritettyyn   34 S-arvoon -1,5 ‰ on 
voinut vaikuttaa lämpökeskus, joka 
sijaitsee Honkanummessa noin kahden 
kilometrin etäisyydellä näytealasta.

Negatiivisia   34 S-arvoja määritet-
tiin pääkaupunkiseudun ulkopuolella 
pääasiassa taajamien läheisyydessä. 
Useimmat näistä näytealoista sijait-
sivat lämpökeskusten ja teollisuus-
alueiden läheisyydessä. Esimerkiksi 
Inkoon Betesmarkenissa   34 S-arvo oli 
-3,1 ‰ näytealalla, joka sijaitsee alle 
kilometrin etäisyydellä kaukolämpö-
laitoksesta, jossa käytetään poltto-
aineena pääasiassa raskasta polttoöl-
jyä. Neulasten   34 S-arvot olivat nega-
tiivisia teollisuusalueiden läheisyy-
dessä muun muassa Kirkkonummen, 
Vihdin, Hyvinkään ja Tuusulan taa-
jaman lähiympäristössä. Negatiivisia 

  34 S-arvoja määritettiin myös muuta-
malta kuntakeskusten ulkopuoliselta 
alalta. Näillä näytealoilla neulasten 
rikki voi olla peräisin pienemmistä pai-
kallisista päästölähteistä kuten öljy-
lämmitteisten kiinteistöjen öljykatti-
loista. 

Neulasten   34 S-arvot ja rikkipitoi-
suudet eivät korreloineet keskenään 
(merkitsevyystaso 0,269), kun muuttu-
jien välistä riippuvuutta testattiin ei-
parametrisellä Spearmanin korrelaatio-
analyysillä. Tulos oli odotusten mukai-
nen, sillä neulasten suurimmat rikki-
pitoisuudet painottuivat pääsääntöi-
sesti taajamiin, mutta näillä kuormi-
tetuimmilla alueilla määritettiin sekä 
selvästi positiivisia että selvästi nega-
tiivisia   34 S-arvoja riippuen näytealan 
sijainnista suhteessa suurimpiin rikin 
pistepäästölähteisiin.    

Rikin isotooppikoostumuksen pe-
rusteella neulasten rikin alkuperän jäl-
jittäminen ei ole täysin yksiselitteistä 
vaan eri päästöille ominaiset vaiku-

tukset isotooppisuhteisiin tuottavat 
  34 S-arvoja, jotka ovat osittain samaa 

tasoa. Esimerkiksi pääkaupunkiseu-
dulla havaitut selvästi pienimmät nega-
tiiviset arvot sijoittuivat voimalaitos-
ten ja lämpökeskusten läheisyyteen. 
Osassa voimalaitosten lähimmistä näy-
tealoista, esimerkiksi Helsingin Salmi-
saaren voimalaitoksen läheisyydessä, 

  34 S-arvot olivat tasoa 0 – +1 ‰. Myös 
muiden vastaavien laitosten läheisyy-
dessä todettiin paitsi selvästi negatii-
visia   34 S-arvoja, myös tasoa -1 – +1 
‰ olevia   34 S-arvoja. Lähellä nollaa 
olevat   34 S-arvot voivat viitata siihen, 
että neulasten rikki on ainakin osittain 
peräisin läheisistä lämmön- ja energian-
tuotantolaitoksista, mutta rikki lienee 
kuitenkin todennäköisimmin peräisin 
useammasta päästölähteestä. Neu-
lasten   34 S-arvoja tarkasteltaessa on 
myös muistettava, että neulasten rikki 
on peräisin suurelta osin maaperästä, 
jossa esiintyy runsaammin raskaampaa 
34S-isotooppia. Myös erilaiset luonnon-
prosessit ja näytealojen luontaiset omi-
naisuudet vaikuttavat neulasten rikki-
pitoisuuteen ja rikin isotooppisuhtei-
siin.

4.2. Seurantatutkimusten 

2000 – 2001 ja 2004 – 2005 

tulosten vertailu 

Eri seurantatutkimusten välisessä ver-
tailussa on mukana 622 havaintoalaa. 
Tarkastelussa ovat mukana vain ne 
kunnat, jotka olivat mukana seuran-
nassa vuonna 2000 (Niskanen ym. 
2001). Vuosien välistä vertailua heiken-
tää se, etteivät kaikki havaintoalat ole 
säilyneet muuttumattomina seuranta-
vuosien aikana. Vuonna 2004 joudut-
tiin perustamaan 40 uutta havainto-
alaa hakkuiden ja maankäytön muu-
tosten takia. Uudet havaintoalat ovat 
mukana vertailussa, mikä on otettava 
huomioon eri vuosien tuloksia ver-
tailtaessa. Lisäksi tuloksia tarkastelta-
essa on otettava huomioon, että jäkä-
lälajistossa yhden jäkälälajin muutos 
ja vaurioiden osalta puolen vaurioluo-
kan muutos voi osassa havaintoaloista 
johtua myös jäkälähavainnointiin liit-
tyvästä mittausepävarmuudesta. 
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4.2.1. Mäntyjen runkojäkälät 

Mäntyjen runkojäkälistöä kuvaavien 
muuttujien tilastolliset tunnusluvut 
vuosilta 2000 ja 2004 on esitetty taulu-
kossa 18. Muuttujien perusteella las-
kennallisesti arvioituja vyöhykkeitä 
tarkasteltaessa jäkälälajistoltaan erit-
täin selvästi köyhtynyt alue oli pie-

nentynyt Helsingissä, samalla kun sel-
västi köyhtynyt alue oli hieman laa-
jentunut vuoteen 2000 verrattuna. Jä-
kälälajistoltaan köyhtynyt alue oli laa-
jentunut Helsingin ja Keravan sekä 
Inkoon ja Lohjan välisellä alueella. 
Myös muualla Uudenmaan ja Itä-Uu-

Kuva 30. Jäkälälajien lukumäärän perusteella laskennallisesti arvoidut vyöhykkeet Uudella-
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Taulukko 18. Jäkälälajien lukumäärää, sormipaisukarpeen vaurioluokkaa ja sormipaisukarpeen peittävyyttä kuvaavat tun-
nusluvut Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla vuosina 2000 ja 2004. Lajimäärissä on mukana standardin SFS 5670 mukaiset 
lajit ilman viherleväpeitettä ja seinänsuomujäkälää.

Tabell 18. Parameter som beskriver antalet lavarter samt blåslavs skadeklass och täckning i Nyland och Östra Nyland åren 
2000 och 2004. Arter enligt SFS 5670 standarden är med i observationerna utom grönalgsbeläggning och fl arnlav.   

 näytealoja
vuosi kpl suurin pienin keskiarvo

Jäkälälajien lukumäärä (0 – 10) 2000 622 10 1 7,1
 2004 622 10 1 6,6

Sormipaisukarpeen vaurioluokka (1 – 5) 2000 622 5,0 1,0 2,0
 2004 622 4,8 1,1 2,2

Sormipaisukarpeen peittävyys (%) 2000 622 48 0 6,5
 2004 622 27 0 4,3
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denmaan alueella lajistoltaan köyhät 
alueet olivat hieman laajentuneet 
(kuva 30).

Aikaisempaan tutkimukseen ver-
rattuna Helsingin lisäksi yhdeltä Hy-
vinkään taajamassa ja yhdeltä Vantaa 
itäosissa sijaitsevalta havaintoalalta
löydettiin enimmillään yksi ilman epä-
puhtauksista kärsivä jäkälälaji. Hy-
vinkään taajamassa jäkälälajistossa to-

dettu vähennys oli tällä havaintoalalla 
käytännössä yksi jäkälälaji. Vantaan 
itäosissa sijaitsevalla havaintoalalla 
vähennystä aikaisempaan oli kolme 
jäkälälajia. Tulos ei ole kuitenkaan suo-
raan verrannollinen aikaisempaan tut-
kimukseen, sillä havaintoala jouduttiin 
hakkuiden vuoksi perustamaan uudel-
leen. 

Kuva 31. Sormipaisukarpeen vaurioiden perusteella laskennallisesta arvioidut vyöhykkeet 
Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla vuosina 2000 ja 2004. Vaurioiden luokitus on esitetty 
taulukossa 5.

Bild 31. Zoner som är uppskattade enligt beräkningar utförda på basen av skador hos blåslav 
i Nyland och Östra Nyland åren 2000 och 2004. Klassifi cering av skadorna fi nns beskriven 
i tabell 5. 
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maalla ja Itä-Uudellamaalla vuosina 2000 ja 2004. Mukana tarkastelussa ovat standardin 
SFS 5670 mukaiset lajit lukuun ottamatta viherleväpeitettä ja seinänsuomujäkälää.

Bild 30. Zoner som är uppskattade enligt beräkningar utförda på basen av antalet lavar i 
Nyland och Östra Nyland åren 2000 och 2004. Arter enligt SFS 5670 standarden är med i 
observationerna utom grönalgsbeläggning och fl arnlav.  
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Lohjan ja Inkoon välisellä alueella 
todettu lajistoltaan köyhtyneen alueen 
laajentuminen oli seurausta jäkäläla-
jiston vähenemisestä useilla Lohjan taa-
jama-alueen läheisillä havaintoaloilla. 
Useilla näistä havaintoaloista ilman 
epäpuhtauksista kärsivien jäkälälajien 
lukumäärä oli vähentynyt aikaisem-
paan nähden kahdella jäkälälajilla.        

Sormipaisukarpeen vaurioiden alu-
eellisessa jakaantumisessa selvin muu-
tos vuoden 2000 tilanteeseen verrattu-
na oli pahimman vaurioalueen pienen-
tyminen Helsingissä ja lievien vaurioi-
den vyöhykkeen suurentuminen tutki-
musalueella. Pääkaupunkiseudulla sel-
vien vaurioiden vyöhyke oli pienen-
tynyt. Selvien vaurioiden vyöhyke pai-
nottui vuonna 2000 pääkaupunkiseu-
dulle, kun taas vuonna 2004 pieniä 
selvien vaurioiden alueita muodostui 
Porvoon ja Inkoon lisäksi myös Hyvin-
käälle, Järvenpään pohjoispuolelle ja 
Hankoon (kuva 31). 

Pistefrekvenssillä mitatut sormi-
paisukarpeen peittävyydet (%) olivat 
suuressa osassa tutkimusaluetta pie-
nempiä kuin vuonna 2000. Vyöhyke, 
jolla sormipaisukarpeen peittävyys oli 
alle 1 %, oli pysynyt Helsingin kes-
kustan läheisyydessä liki samansuu-
ruisena. Vyöhykkeiden avulla tarkas-
teltuna alle 1 %:n peittävyydet keskit-
tyivät vuonna 2000 Helsingin keskus-
tan läheisyyteen, kun taas vuoden 2004 
kartoituksessa pieniä alle 1 %:n peit-
tävyysalueita muodostui myös Tam-
misaareen, Inkooseen, Lohjalle, Espoo-
seen ja Porvooseen. Selvin muutos sor-
mipaisukarpeen peittävyyksien alueel-
lisessa jakautumisessa oli 1– 5 %:n peit-
tävyysvyöhykkeen selvä laajentumi-
nen ja 5 –15 %:n vyöhykkeiden selvä 
supistuminen. Myös alue, jossa peittä-
vyydet olivat yli 15 %, oli pienentynyt 
(kuva 32).

Kuva 32. Sormipaisukarpeen peittävyyden (%) perusteella laskennallisesta arvioidut 
vyöhykkeet Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla vuosina 2000 ja 2004.

Bild 32. Zoner som är uppskattade enligt beräkningar utförda på basen av täckning av 
blåslav (%) i Nyland och Östra Nyland åren 2000 och 2004. 
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4.2.2. Neulasten alkuaine-
pitoisuudet

Neulasten rikkipitoisuudet olivat lä-
hes koko tutkimusalueella suuremmat 
kuin vuonna 2001. Edellisellä seuran-
takierroksella neulasten rikkipitoisuu-
det olivat suuressa osassa tutkimusalu-
etta alle 1 000 mg/kg näytealojen kes-
kimääräisen rikkipitoisuuden ollessa 
947 mg/kg. Vuonna 2005 neulasten rik-
kipitoisuudet olivat yleisesti tasoa 
1 000 – 1 100 mg/kg eli lievästi kohon-
neita. Keskimääräinen rikkipitoisuus 
oli 1 073 mg/kg, kun tarkastelussa on 
mukana vain vuonna 2001 tutkimuk-
sessa mukana olleet kunnat. Laajim-
mat vyöhykkeet, joissa neulasten rik-
kipitoisuudet olivat tasoa 1 100 – 1 200 
mg/kg, muodostuivat pääkaupunki-
seudulle, Porvooseen, Tuusulan ja Nur-

mijärven väliselle alueelle sekä Tam-
misaareen. Lisäksi pienempiä vyöhyk-
keitä muodostui Keravalle, Kirkko-
nummelle, Vihtiin, Lohjalle, Karjaloh-
jalle sekä Inkoon ja Karjaan väliselle 
alueelle. Pienet yli 1 200 mg/kg rik-
kipitoisuusvyöhykkeet muodostuivat 
Helsinkiin, Porvooseen sekä Tuusulan 
ja Nurmijärven rajalle (kuva 33). 

Taajama-alueilla neulasten keski-
määräinen rikkipitoisuus oli 128 mg/
kg suurempi kuin vuonna 2001. Neu-
lasten rikkipitoisuudet vaihtelivat taa-
jama-aloilla välillä 863 – 1 383 mg/kg 
(keskiarvo 1 083 mg/kg), kun vuonna 
2001 vaihteluväli oli 826 – 1 150 mg/kg 
(keskiarvo 955 mg/kg). Tausta-alueilla 
neulasten keskimääräinen rikkipitoi-
suus oli 110 mg/kg suurempi kuin 
edellisellä seurantakierroksella. Neu-
lasten rikkipitoisuudet olivat tausta-

Kuva 33. Neulasten rikkipitoisuuksien perusteella laskennallisesta arvioidut vyöhykkeet 
Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla vuosina 2001 ja 2005.

Bild 33. Zoner som är uppskattade enligt beräkningar utförda på basen av svavelhalterna 
i tallbarr i Nyland och Östra Nyland åren 2000 och 2004.
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aloilla välillä 866 – 1 171 mg/kg (keski-
arvo 1 017 mg/kg), kun vuonna 2001 
pitoisuudet vaihtelivat välillä 798 – 995 
mg/kg (keskiarvo 907 mg/kg) (tau-
lukko 19). 

Neulasten typpipitoisuudet olivat 
keskimäärin samaa tasoa kuin vuonna 
2001. Edellisestä tutkimuksesta poike-
ten selvästi kohonneita yli 17 g/kg typ-
pipitoisuuksia määritettiin kymme-
nellä alalla eri puolilla tutkimusalu-
etta. Neulasten keskimääräiset typpi-
pitoisuudet olivat taajama- ja tausta-
alueilla lievästi suuremmat kuin edel-
lisellä seurantakierroksella. Taajama-
alueilla neulasten typpipitoisuus oli 
vuonna 2005 keskimäärin 13,7 g/kg 
(vaihteluväli 7 – 22 g/kg) ja vuonna 
2001 keskimäärin 13,1 g/kg (vaihtelu-
väli 11– 16 g/kg). Tausta-alueilla neu-
lasten typpipitoisuus oli vuonna 2005 
keskimäärin 13,2 g/kg (vaihteluväli 
11– 18 g/kg) ja vuonna 2001 keskimää-
rin 12,5 g/kg (vaihteluväli 11– 14 g/kg) 
(taulukko 19).

Keskimääräistä korkeampia kalsi-
umpitoisuuksia todettiin selvästi laa-
jemmalla alueella kuin vuonna 2001. 
Kalsiumpitoisuudet olivat tasoa 3 – 4 g/
kg useilla näytealoilla Lohjalla, pääkau-
punkiseudulla, Kirkkonummella, Tuu-
sulassa, Vihdissä ja Hyvinkäällä sekä 
yksittäisillä näytealoilla eri puolilla tut-
kimusaluetta. Neulasten keskimääräi-
nen kalsiumpitoisuus ei kuitenkaan poi-
kennut merkittävästi vuoden 2001 kes-
kimääräisestä tasosta. Neulasten kal-
siumpitoisuuksien ohella kalium-, 
magnesium-, fosfori-, kupari- ja rauta-
pitoisuudet eivät taajama- ja tausta-
alueilla merkittävästi poikenneet vuo-
den 2001 tasosta. Neulasten kalsium- 
ja rautapitoisuudet olivat taajama-alu-
eilta kerätyissä näytteissä keskimäärin 
hieman suuremmat kuin tausta-alu-
eilla. Neulasten kalium-, magnesium- ja
fosforipitoisuuksissa ei sen sijaan to-
dettu merkittäviä eroja taajama- ja 
tausta-alueiden välillä kumpanakaan 
seurantavuotena. Neulasten natrium- 
ja sinkkipitoisuudet olivat sekä taa-
jama- että tausta-aloilla keskimäärin 
suuremmat kuin vuonna 2001 (tau-
lukko 19).       

Vuoden 2005 neulasten typpipi-
toisuuden ja muiden alkuainepitoi-
suuksien välinen riippuvuus ei todet-
tu tilastollisesti merkitseväksi yhden-
kään alkuaineen kohdalla, kun muut-
tujien välisiä korrelaatioita tutkittiin 
ei-parametrisellä Spearmanin korrelaa-
tioanalyysillä. Vuonna 2001 neulasten 
typpipitoisuuksien ja tutkittujen alku-
ainepitoisuuksien välillä todettiin posi-
tiivinen korrelaatio kaikkien muiden 
paitsi kadmium- ja mangaanipitoi-
suuksien kanssa (Rautjärvi ja Raitio 
2003).

Edellisellä seurantakierroksella 
männyn nuorimpien neulasten typpi-
pitoisuuksien suhde neulasten kalium-, 
fosfori- ja magnesiumpitoisuuksiin to-
dettiin olevan lähes samaa tasoa Uudel-
lamaalla ja Itä-Uudellamaalla kuin suo-
malaisissa vertailututkimuksissa. Ver-
tailun tuloksena typpilaskeuman vai-
kutuksen neulasten ainesuhteisiin ei 
todettu olevan tutkimusalueella mer-
kittävästi voimakkaampaa vertailu-
alueisiin nähden (Rautjärvi ja Raitio 
2003). Neulasten typpipitoisuuden ja 
muiden alkuainepitoisuuksien suhteet 
olivat muuttuneet varsin vähän vuo-
teen 2001 verrattuna. Suhteessa typ-
peen neulasten kalium-, fosfori- ja rau-
tapitoisuudet olivat hieman pienem-
mät kuin vuonna 2001, kun taas kal-
sium-, magnesium-, rikki-, boori-, man-
gaani- ja sinkkipitoisuudet olivat typ-
pipitoisuuteen suhteutettuna suurem-
mat kuin edellisellä seurantakierrok-
sella (taulukko 20). 

Taulukko 20. Männyn nuorimpien neulasten typpipitoisuus 
suhteessa muiden alkuaineiden pitoisuuksiin.

Tabell 20. Kvävehalterna i de yngsta tallbarren jämfört med 
koncentrationerna av de övriga grundämnena.

 2001 2005

N/K 2,22 2,30
N/P 8,73 8,84
N/Ca 5,31 4,85
N/mg 12,17 11,81
N/Fe 257,46 262,42
N/S 13,73 12,70
N/B 716,67 668,04
N/Mn 36,20 32,27
N/Zn 311,74 280,34
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5 Tulosten tarkastelu

5.1. Taustamuuttujien tarkastelu 

Mitatut ja arvioidut taustamuuttujat 
jaettiin luokkiin ja luokkien keskimää-
räisiä tunnuslukuja tarkasteltiin tilas-
tollisesti Kruskall-Wallisin ei-paramet-
risella varianssianalyysillä. Kruskall-
Wallisin testissä kaikki havainnot ase-
tetaan kasvavaan suuruusjärjestykseen 
ja korvataan järjestysluvuillaan. Jokai-
sesta vertailtavasta havaintoryhmästä 
lasketaan havaintojen järjestyslukujen 
summa. Jos havaintoryhmien havain-
not ovat keskimäärin samaa suuruus-
luokkaa, ovat myös järjestyslukujen 
summat keskenään yhtä suuria. Järjes-
tyslukusummien välisten erojen mit-
taamisessa käytettävä testisuure on pie-
nimmillään silloin, kun järjestysluku-
summat ovat yhtä suuria.  

Varianssianalyysissä luokittelevi-
na muuttujina käytettiin metsätyyp-
piä, metsikön kehitysastetta, metsikön 
puuston pohjapinta-alaa ja havainto-

puiden keskimääräistä läpimittaa. Ti-
lastollisessa tarkastelussa on kuitenkin 
otettava huomioon, ettei tutkimusai-
neisto ollut riittävä havaintomääriltään 
tasaisten luokkien aikaansaamiseksi. 
Havaintojen epätasainen jakautuminen 
luokkien kesken heikentää taustamuut-
tujaluokkien välisten erojen tilastol-
lista merkitsevyyttä. Varianssianalyy-
sin perusteella voitiin todeta, että 
taustamuuttujien luokkien välillä on 
tilastollisesti merkitseviä eroja useiden 
muuttujien suhteen. Ainoastaan neu-
lasten pysyvien isotooppien  34 S-arvot 
eivät korreloineet taustamuuttujien 
suhteen. Tämä johtuu siitä, että 
 34 S-arvot vaihtelivat tutkimusalueella 

ominaisuuksiltaan tai kuormitustasoil-
taan samanlaisilla näytealoilla selvästi 
negatiivisten ja positiivisten arvojen 
välillä (taulukko 21).  

Taulukko 21. Taustamuuttujien perusteella tarkasteltujen muuttujien ei-parametrisen Kruskall-Wallisin varianssianalyysin 
testisuureet ja niiden merkitsevyystasot (p). Tilastolliset merkitsevyystasot: *** = erittäin merkitsevä (p < 0,001), ** 
= merkitsevä (p < 0,01), * = melkein merkitsevä (p < 0,05). Muuttujien selitteet: Hpv = sormipaisukarpeen vauriot, 
IAP = IAP-indeksi, Lajimäärä = jäkälälajien lukumäärä.

Tabell 21. Testvärden från den icke-parametriska Kruskall-Wallis variansanalysen för variabler studerade med bakgrundsva-
riabler som bas och nivåer av signifi kans (p) för dessa värden. Statistiska nivåer av signifi kans: *** = mycket signifi kant, 
** = signifi kant, * = nästan signifi kant.

TAUSTAMUUTTUJAT

Tarkasteltu Metsätyyppi Kehitysaste Pohjapinta-ala Puiden paksuus
muuttuja testisuure p testisuure p testisuure p testisuure p

Hpv 24,927 0,000*** 31,203 0,000*** 9,567 0,008** 16,292 0,000***
IAP 68,506 0,000*** 17,704 0,000*** 0,165 0,921 23,323 0,000***
Lajimäärä 30,501 0,000*** 22,504 0,000*** 0,550 0,759 8,968 0,011*
Neulasten N-pitoisuus 13,691 0,003** 0,702 0,402 2,944 0,229 4,797 0,091
Neulasten S-pitoisuus 34,026 0,000*** 0,004 0,951 7,144 0,028 4,838 0,089
Neulasten  15 N-arvot 36,034 0,000*** 0,152 0,696 1,730 0,421 18,027 0,000***
Neulasten  34 S-arvot 7,181 0,066 0,830 0,362 0,505 0,777 4,038 0,133
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Aineisto luokiteltiin havaintoalo-
jen metsätyyppien perusteella leh-
tomaisiin ja tuoreisiin metsiköihin 
(OMT/MT), kuivahkoihin metsiköihin 
(VT) sekä kuiviin ja karuihin metsiköi-
hin (CT/ClT), joiden lisäksi muu-luok-
kaan luokiteltiin havaintoalat, joita ei 
voitu luokitella yhteenkään metsätyyp-
piin kuuluvaksi. Luokitellussa aineis-
tossa todettiin eri metsätyyppien välillä 
eroja useiden muuttujien arvoissa. 
Jäkälälajien keskimääräinen lukumäärä 
ja lajistoa kuvaava IAP-indeksi olivat 
pienempiä käenkaali-mustikkatyypin 
(OMT) ja mustikkatyypin (MT) tuo-
reissa metsiköissä ja muu-luokkaan 
luokitelluissa metsätyypeissä. Näissä 
metsätyypeissä myös sormipaisukar-
peen keskimääräinen vaurioaste oli 
suurempi kuin kuivemmilla havainto-

aloilla. Muu-luokassa sormipaisukar-
peen keskimääräinen vaurioaste oli yli 
puoli vaurioluokkaa suurempi kuin 
muissa metsätyypeissä. Luokka sisältää 
mm. taajamien puistometsiköt, mikä 
osaltaan selittää selvästi korkeammat 
sormipaisukarpeen vaurioluokat (kuva 
34). Myös neulasten typpi- ja rikkipitoi-
suuksissa sekä neulasten pysyvien iso-
tooppien  15 N-arvoissa todettiin tilas-
tollisesti merkitseviä eroja eri metsä-
tyyppien välillä. Taajamien puistomet-
siköissä pitoisuudet ja  15 N-arvot olivat 
selvästi suuremmat kuin muissa met-
sätyyppiluokissa. Tilastotarkastelussa 
on kuitenkin otettava huomioon, että 
havainnot jakautuvat eri metsätyyp-
pien kesken hyvin epätasaisesti (kuva 
35).

Kuva 35. Neulasten rikki- ja typpipitoisuudet havaintoalan metsätyypin mukaan luokiteltuina.

Bild 35. Svavel- och kvävehalterna i tallbarr indelade på basen av observationsytans skogstyp.

Kuva 34. Sormipaisukarpeen keskimääräiset vaurioasteet ja jäkälälajien lukumäärät
havaintoalan metsätyypin mukaan luokiteltuina.

Bild 34. Graden av skador i medeltal på blåslav och antalet lavarter indelade på basen 
av observationsytans skogstyp.
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Myös havaintometsiköiden eri kehi-
tysasteet (luokat: nuori/varttunut kas-
vatusmetsikkö, kypsä kasvatusmetsik-
kö) poikkesivat toisistaan tarkasteltu-
jen jäkälämuuttujien suhteen. Nuorissa 

ja varttuneissa kasvatusmet-siköissä 
jäkälälajeja oli keskimäärin enemmän, 
mutta sormipaisukarpeen vauriot oli-
vat pahemmat kuin uudistuskypsissä 
metsiköissä (kuva 36). 

Havaintopuiden iän perusteella luoki-
tellussa (luokat: 0 – 60 vuotta, > 60
vuotta) aineistossa ikäluokkien väliset 
erot jäkälämuuttujien suhteen eivät 
olleet tilastollisesti merkitseviä. 

Havaintoalan puuston pohjapin-
ta-alan mukaan luokitellussa (< 10 m2

/ha, 11– 20 m2/ha, > 20 m2/ha) aineis-
tossa todettiin luokkien välisiä tilastol-
lisesti merkitseviä eroja vain sormipai-
sukarpeen vaurioiden suhteen. Vau-
riot arvioitiin pienemmiksi puustol-
taan harvemmilla havaintoaloilla (kuva 
37).
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Kuva 36. Sormipaisukarpeen keskimääräiset vaurioasteet ja jäkälälajien lukumäärät havain-
tometsikön kehitysasteen mukaan luokiteltuina.

Bild 36. Graden av skador i medeltal på blåslav och antalet lavarter indelade på basen av 
observationsskogens utvecklingsgrad. 
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Kuva 37. Sormipaisukarpeen keskimääräiset vaurioasteet havaintoalojen puuston 
pohjapinta-alan (m2/ha) mukaan luokiteltuina. 

Bild 37. Graden av skador i medeltal på blåslav indelade enligt basarealerna för
trädbestånden (m2/ha) på observationsytorna.
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Havaintoalojen puiden keskimääräis-
ten läpimittojen mukaan luokitellussa 
(luokat: < 30 cm, 30 – 35 cm, > 35 cm) 
aineistossa jäkälälajistoa kuvaavat kes-
kimääräiset IAP-indeksit olivat sitä pie-
nempiä ja sormipaisukarpeen keski-
määräiset vauriot sitä pahempia mitä 
paksumpia havaintoalojen puut olivat 
(kuva 38). Myös neulasten pysyvien 
isotooppien  15 N-arvoissa todettiin ti-
lastollisesti merkitseviä eroja eri luo-
kissa. Mitä paksumpia havaintoalojen 
puut olivat, sitä suurempia neulasten 

 15 N-arvot olivat. Todetut erot luok-
kien keskimääräisissä  15 N-arvoissa 
olivat kuitenkin käytännön kannalta 
merkityksettömät.  

Taustamuuttujien tarkastelu osoit-
taa, että havaintoalojen ominaisuuk-
silla saattaa olla vaikutusta tutkittui-
hin muuttujiin. Taustamuuttujien alu-
eellisessa jakaantumisessa on kuiten-
kin havaittavissa painottumista tietylle 
alueelle. Esimerkiksi luokkien väliset 
erot metsätyyppien mukaan luokitel-
lussa aineistossa johtuvat osin tutki-
musalojen metsätyyppien alueellisesta 
painottumisesta. Mustikkatyypin met-
siköt painottuivat taajamien läheisyy-
teen, erityisesti Helsinkiin ja Espoon 
eteläosiin, ja karummat kanervatyypin 
havaintoalat olivat yleisempiä tutki-
musalueen länsi- ja keskiosissa kuin itä-
osissa. Tämän vuoksi luokkien väliset 
erot eivät kuvasta pelkästään kasvupai-

kasta johtuvia eroja vaan myös ilman 
epäpuhtauksien kuormituksesta johtu-
via eroja. Myös läpimitaltaan paksuim-
mat havaintopuut painottuivat alueel-
lisesti kuormitetuille alueille kuten taa-
jamien puistometsiköihin, mikä osal-
taan vaikuttaa luokkien välisiin eroihin 
puiden paksuuden perusteella luoki-
tellussa aineistossa. 

5.2. Neulasten alkuainepitoi-

suuksien ja jäkälämuuttujien 

välinen riippuvuus 

Neulasten alkuainepitoisuuksien ja 
keskeisimpien jäkälämuuttujien välis-
tä riippuvuutta testattiin ei-paramet-
risellä Spearmanin korrelaatioanalyy-
sillä, jossa korrelaatiokertoimen laske-
minen perustuu ainoastaan havainto-
jen järjestykseen eikä muuttujien arvo-
jen etäisyyksiä oteta huomioon. Neu-
lasten alkuainepitoisuuksia tarkastel-
tiin lähemmin sormipaisukarpeen vau-
rioasteiden ja jäkälälajistoa kuvaavan 
IAP-indeksin suhteen. Lähempään tar-
kasteluun otettiin vain ne muuttujat, 
joiden välinen riippuvuus oli tilastolli-
sesti erittäin merkitsevä (merkitsevyys-
taso 0,000) ja riippuvuuden suuntaa ja 
intensiteettiä kuvaava korrelaatioker-
roin (r) oli suurempi kuin 0,3. Korrelaa-
tiokertoimen ollessa alle 0,3, ei riippu-

Kuva 38. Sormipaisukarpeiden keskimääräiset vaurioasteet ja jäkälälajistoa kuvaavat IAP-
indeksit havaintoalojen puiden keskimääräisten läpimittojen mukaan luokiteltuina. 

Bild 38. Graden av skador i medeltal på blåslav och IAP-indexen indelade enligt omfånget i 
medeltal på träden på observationsytorna.
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vuudella yleensä ole käytännön merki-
tystä.

Muuttujien välisen riippuvuuden 
olemassaoloa, voimakkuutta ja muo-
toa pyrittiin tarkastelemaan myös reg-
ressioanalyysin avulla. Menetelmällä 
mitataan muuttujien välistä lineaarista 
riippuvuutta. Regressioanalyysin käyt-
tö edellyttää havainnoilta tiettyjä kri-
teerejä, jotka liittyvät muun muas-
sa muuttujien normaalijakautuneisuu-
teen. Regressioanalyysi tuottaa residu-
aalit eli jäännöstermit, joilla tarkoite-
taan regressiomallin mukaisen arvon 
ja havaitun arvon erotusta. Regres-
siomallin sopivuutta aineistoon voi-
daan tarkastella residuaalien hajon-
takuviolla. Regressioanalyysin tuotta-

mien residuaalien hajontakuvioiden 
perusteella sormipaisukarpeen vaurio-
asteiden ja IAP-indeksin riippuvuus 
neulasten alkuainepitoisuuksista ei ole 
lineaarista vaan käyräviivaista. Havain-
tojen logaritmimuunnosten käyttöä ei 
kuitenkaan katsottu tarkoituksenmu-
kaiseksi regressiomallin sopivuuden 
parantamiseksi.

Sormipaisukarpeen vaurioastei-
den ja neulasten alkuainepitoisuuksien 
välillä todettiin positiivinen korrelaa-
tio eli neulasten alkuainepitoisuuksien 
kasvaessa sormipaisukarpeen vauriot 
lisääntyvät. IAP-indeksin ja alkuaine-
pitoisuuksien välinen korrelaatio oli 
negatiivinen. IAP-indeksin arvot pie-
nenevät eli jäkälälajien lukumäärä pie-
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Kuva 39. Näytealojen mäntyjen nuorimpien neulasten rikki- ja fosforipitoisuudet suhteessa 
sormipaisukarpeen vaurioasteisiin ja IAP-indeksiin vuosina 2004 – 2005. Hajontakuvioin on 
esitetty ainoastaan ne muuttujat, joiden välinen riippuvuus on tilastollisesti erittäin merkit-
sevä (merkitsevyystaso 0,000) ja Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroin (r) on suurempi 
kuin 0,3.

Bild 39. Svavel- och fosforhalterna i de yngsta tallbarren i jämförelse med skadegraden av 
blåslaven och IAP-indexet åren 2004 – 2005. Endast de variabler med mycket hög statistisk 
signifi kans och vars Spearman korrelationskoeffi cient är större än 0,3, har presenterats med 
hjälp av spridningsmönster.
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nenee ja ilmanepäpuhtauksille herkim-
pien lajien esiintyminen taantuu alku-
ainepitoisuuksien kasvaessa. Suurim-
mat korrelaatiokertoimet ja tilastolli-

set merkitsevyydet todettiin tarkastel-
tavien jäkälämuuttujien ja neulasten 
rikki-, fosfori-, kupari- ja rautapitoi-
suuksien välillä (kuvat 39 ja 40). 
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Kuva 40. Näytealojen mäntyjen nuorimpien neulasten kupari- ja rautapitoisuudet suhteessa 
sormipaisukarpeen vaurioasteisiin ja IAP-indeksiin vuosina 2004 – 2005. Hajontakuvioin on 
esitetty ainoastaan ne muuttujat, joiden välinen riippuvuus on tilastollisesti erittäin merkit-
sevä (merkitsevyystaso 0,000) ja Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroin (r) on suurempi 
kuin 0,3.

Bild 40. 39.Koppar- och järnhalterna i de yngsta tallbarren i jämförelse med skadegraden av 
blåslaven och IAP-indexet åren 2004 – 2005. Endast de variabler med mycket hög statistisk 
signifi kans och vars Spearman korrelationskoeffi cient är större än 0,3, har presenterats med 
hjälp av spridningsmönster.

Taulukossa 22 on esitetty kaikkien mää-
ritettyjen neulasten alkuainepitoisuuk-
sien ja jäkälämuuttujien väliset korre-
laatiokertoimet tilastollisesti merkitse-
vien korrelaatioiden osalta. Neulasten 
alkuainepitoisuuksien ja jäkälämuut-
tujien välisen riippuvuuden tarkaste-
lua heikentää se, että neulasten alkuai-
nepitoisuudet kuvastavat alle vuoden 
aikaista kehitystä, kun taas jäkäläla-
jisto ilmentää alueen olosuhteita 10 – 20 

vuoden ajalta. Ilmasta tuleva kuormi-
tus vaikuttaa jäkäliin myös kasvualusta 
välityksellä, minkä vuoksi vaikutukset 
voivat heijastua jäkälälajistossa vielä 
pitkään, vaikka kuormitus olisikin lop-
punut. Lisäksi jäkälälajistoon vaikutta-
vat kasvupaikan ominaisuudet kuten 
kasvualustan ravinteisuus, ilmankos-
teus ja valon määrä, samalla kun neu-
lasten alkuainepitoisuuksiin vaikutta-
vat sääolosuhteet ja maaperä. 

67



Alueelliset ympäristöjulkaisut 385

Neulasten typpipitoisuuksien ja 
jäkälämuuttujien ei todettu korreloivan 
keskenään tilastollisesti merkitsevästi. 
Jäkälälajistoltaan köyhimmät ja jäkälä-
vaurioiltaan pahimmat näytealat pai-
nottuivat kuormitetuimmille alueille, 
kun taas suurimmat typpipitoisuudet 
määritettiin tasaisemmin eri puolilta 
tutkimusaluetta. Neulasten fosfori-, ka-
lium-, rauta-, rikki-, kupari-, nikkeli- 
ja alumiinipitoisuuksien kasvaessa sor-
mipaisukarpeen vaurioiden ja leväpeit-
teen esiintyminen lisääntyy samalla 
kun ilman epäpuhtauksista kärsivi-
en jäkälälajien määrä vähenee. Alku-
ainepitoisuuksista neulasten rautapi-
toisuudet korreloivat jäkälämuuttuji-
en kanssa voimakkaimmin. Kalium- ja 
alumiinipitoisuuksien ja jäkälämuuttu-
jien väliset korrelaatiokertoimet olivat 
alle 0,3, joten muuttujien välisellä riip-
puvuudella ei liene käytännön merki-

tystä. Neulasten kalsium- ja magne-
siumpitoisuudet korreloivat tilastolli-
sesti erittäin merkitsevästi ainoastaan 
sormipaisukarpeen vaurioiden kanssa. 
Neulasten mangaanipitoisuuksien ja 
jäkälämuuttujien väliset korrelaatioker-
toimet olivat varsin pienet, mutta suun-
taa antavasti voidaan todeta, että man-
gaanipitoisuuksien kasvaessa jäkälä-
lajien määrä lisääntyy ja sormipaisu-
karpeen vauriot ja leväpeitteen esiin-
tyminen vähenevät. Neulasten kad-
mium- ja kromipitoisuudet eivät kor-
reloineet jäkälämuuttujien kanssa käy-
tännön kannalta merkittävästi. Sen 
sijaan jäkälämuuttujien voimakkaampi 
korrelaatio neulasten rauta- ja nikke-
lipitoisuuksien kanssa kuvastaa mah-
dollisesti taajamien ja pääteiden vai-
kutusta näihin alkuainepitoisuuksiin 
(taulukko 22). 

Taulukko 22. Männyn nuorimpien neulasten alkuainepitoisuuksien ja keskeisimpien jäkälämuuttujien välistä riippuvuutta 
kuvaavat Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimet. Taulukossa on esitetty vain tilastollisesti merkitsevät riippuvuudet. 
Tilastolliset merkitsevyystasot: *** = erittäin merkitsevä (p < 0,001), ** = merkitsevä (p < 0,01), * = melkein 
merkitsevä (p < 0,05). Muuttujien selitteet: Hpv = sormipaisukarpeen vauriot, IAP = IAP-indeksi, Lajimäärä = 
jäkälälajien lukumäärä, Leväpeite = leväpeitteen esiintymisfrekvenssi, Lupot = luppojen esiintymisfrekvenssi, Naavat = 
naavojen esiintymisfrekvenssi.

Tabell 22. Spearmans korrelationskoeffi cienter som beskriver beroendet mellan grundämneshalterna i de yngsta tallbarren 
och de centrala variablerna för lavar. I tabellen har man presenterat endast teststorheter med statistisk signifi kans. 
Statistiska nivåer av signifi kans: *** = mycket signifi kant, ** = signifi kant, * = nästan signifi kant. Förklaringar 
till variablerna: Hpv = skador på blåslav, IAP = IAP-index, Lajimäärä = antalet lavarter, Leväpeite = frekvens för 
algsbeläggning, Lupot = frekvens för tagellavar, Naavat = frekvens för skägglavar.

Alkuaine Hpv IAP Lajimäärä Leväpeite Lupot Naavat

N
P 0,403*** -0,369*** -0,280*** 0,270***  -0,275***
K 0,231*** -0,232*** -0,230*** 0,184** -0,182** -0,212***
Ca 0,287*** -0,141*    -0,127*
Mg 0,238***     
Fe 0,628*** -0,464*** -0,342*** 0,420*** -0,266*** -0,464***
S 0,384*** -0,409*** -0,332*** 0,307*** -0,185** -0,333***
B 0,125*   0,148*  
Cu 0,419*** -0,408*** -0,334*** 0,322*** -0,180** -0,460***
Zn  0,122*  -0,169**  0,124*
Mn -0,159**  0,152* -0,154* 0,162**
Cd    -0,196** 0,122*
Cr
Ni 0,304*** -0,370*** -0,313*** 0,299*** -0,161** -0,380***
Na 0,404*** -0,208** -0,153*   -0,170**
Al 0,251*** -0,134*  0,167** -0,139* -0,186**
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5.3. Vertailu muualla Suomessa 

tehtyihin tutkimuksiin

5.3.1. Mäntyjen runkojäkälät

Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla 
jokaisella havaintoalalla todettiin vä-
hintään yksi ilman epäpuhtauksista 
kärsivä jäkälälaji. Seitsemältä havain-
toalalta löydettiin vain yksi ilman epä-
puhtauksista kärsivä indikaattorilaji. 
Näistä havaintoaloista viisi sijoittui 
Helsinkiin ja yksi havaintoala Van-
taalle ja Hyvinkäälle. Vertailututkimuk-
sissa Kanta-Hämeessä, Pohjois-Karja-
lassa, Vaasan ja Jyväskylän seuduilla 
sekä Kuopion kaupungissa on todettu 
vähimmillään 2 – 3 jäkälälajia, kun taas 
Kokkolan seudulla ja Kotkan kaupun-
gissa on myös havaintoaloja, joilla ei 
ole havaittu yhtään ilman epäpuhtauk-
sista kärsivää jäkälälajia (taulukko 23). 

Tutkimusalueella havaintoalojen 
keskimääräinen jäkälälajien lukumäärä 
6,7 oli samaa tasoa kuin on todettu Vaa-
san seudulla vuonna 2000 ja hieman 
pienempi kuin Kanta-Hämeen maa-
kunnassa vuonna 2002 ja Kuopion 
kaupungissa vuonna 1999. Ilman epä-
puhtauksista kärsiviä jäkälälajeja oli 

tutkimusalueella keskimäärin selvästi 
vähemmän kuin Pohjois-Karjalan maa-
kunnassa ja Jyväskylän seudulla vuon-
na 1998. Vertailututkimuksista Kokko-
lan seudulla ja Kotkan kaupungissa 
vuonna 2002 jäkälälajien lukumäärä 
oli keskimäärin vähäisempää kuin tut-
kimusalueella (taulukko 23). Esimer-
kiksi Kokkolaan on keskittynyt run-
saasti teollisuutta ja vaikka teollisuu-
den päästömäärät ovat sielläkin mer-
kittävästi pienentyneet, ilman epäpuh-
tauksien vaikutukset näkyvät yhä sel-
västi jäkälälajistossa (Niskanen ym. 
2003b). Turun seudun kuormitetulla 
alueella vuosina 2000 – 2001 toteute-
tussa seurantatutkimuksessa havainto-
alojen keskimääräinen jäkälälajimää-
rä oli 6,2 ja lajeja todettiin vähimmil-
lään 2 ja enimmillään 9, kun tarkaste-
lussa olivat mukana myös ilman epä-
puhtauksista hyötyvät lajit viherlevä-
peite ja seinänsuomujäkälä (Jussila ja 
Ojanen 2002).   

Taulukko 23. Jäkälien lajimääriä ja niiden perusteella arvioitujen vyöhykkeiden pinta-aloja eri puolilla Suomea tehdyissä 
tutkimuksissa. Mukana tarkastelussa ovat standardin SFS 5670 mukaiset lajit, lukuun ottamatta viherleväpeitettä ja 
seinänsuomujäkälää (arvot välillä 0-10). Muiden paikkakuntien tulokset viitteistä: Niskanen ym. 2003a, Niskanen ym. 
1999a, Niskanen ym. 2003b, Niskanen ym. 2003c, Raitio ym. 2002, Niskanen ym. 1999b, Niskanen ja Ellonen 1999.

Tabell 23. Antalet lavarter och den uppskattade arealen hos zonerna på basen av lavarternas förekomst från undersökningar 
gjorda på olika ställen runt om i Finland. Arter enligt SFS 5670 standarden är med i observationerna utom grönalgsbelägg-
ning och fl arnlav (värdena mellan 0 och 10). Resultat från andra orter fi nns i Niskanen m.fl . 2003a, Niskanen m.fl . 1999a, 
Niskanen m.fl . 2003b, Niskanen m.fl . 2003c, Raitio m.fl . 2002, Niskanen m.fl . 1999b, Niskanen och Ellonen 1999. 

Vyöhykkeiden laajuudet
N. aloja Lajimäärä havaintoalalla (arvot 0 – 10) < 2 lajia 2 – 3 lajia

 kpl suurin pienin keskiarvo mediaani km2 % km2 %

Uusimaa 776 10 1 6,7 7 49 < 1 132,0 1
Kanta-Häme 152 10 2 7,0 7 0 0 0,7 < 1
Pohjois-Karjala 611 10 3 7,7 8 0 0 1,0 < 1
Kokkolan seutu 100 9 0 6,1 7 12 <1 26,0 1
Kotka 125 9 0 6,1 7 8 2 23,0 6
Vaasan seutu 45 10 2 6,7
Jyväskylä 144 10 3 7,8 8 0 0 0,5 < 1
Kuopio 50 9 2 7,0 7 0 0 1,0 < 1
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Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaal-
la seitsemän havaintoalaa, joilta löy-
dettiin vain yksi ilman epäpuhtauksis-
ta kärsivä jäkälälaji, muodostivat jäkä-
läaution tai lähes jäkäläaution alueen, 
jonka pinta-ala oli noin 49 km2. Tämä 
vastaa alle yhtä prosenttia tutkimusalu-
een laskennallisesti arvioidusta pinta-
alasta. Havaintoaloja, joilla todettiin 
kaksi tai kolme jäkälälajia, oli yhteen-
sä 16 ja ne muodostivat jäkälälajistol-
taan selvästi köyhtyneen alueen, jonka 
pinta-alan arvioitiin olevan 132 km2. 
Näiden jäkälälajistoltaan erittäin sel-
västi ja selvästi köyhtyneiden alueiden 
laajuus oli absoluuttisena pinta-alana 
suurempi kuin on todettu muualla 
Suomessa, mutta suhteellisena pinta-
alana pienempi kuin on todettu Kok-
kolan seudulla ja Kotkan kaupungissa 
vuonna 2002 (taulukko 23).

Tässä tutkimuksessa sormipaisu-
karve arvioitiin terveeksi noin 9  % ha-
vaintoaloista. Suurimmalla osalla ha-
vaintoaloista vauriot olivat lieviä. Sor-
mipaisukarve oli selvästi vaurioitu-
nutta 174 havaintoalalla ja pahasti vau-
rioitunutta tai kuollutta 13 havain-
toalalla. Vertailututkimuksista Kanta-
Hämeessä ja Pohjois-Karjalassa sormi-
paisukarve on arvioitu keskimäärin 
hieman terveemmäksi kuin Uudella-
maalla ja Itä-Uudellamaalla. Tutkimus-

alueen havaintoalojen keskimääräinen 
vaurioaste 2,1 oli samaa tasoa kuin 
on todettu Kokkolan ja Jyväskylän 
seuduilla sekä Kuopion kaupungissa, 
mutta hieman pienempi kuin Kotkan 
kaupungissa. Vaasan seudulla sormi-
paisukarpeen kunto on arvioitu sel-
västi huonommaksi kuin muissa ver-
tailututkimuksissa. Uudellamaalla ja 
Itä-Uudellamaalla selvien vaurioiden 
alueen laajuudeksi arvioitiin lasken-
nallisesti 158 km2 ja pahojen vaurioi-
den alueen laajuudeksi 18 km2. Näi-
den alueiden suhteellinen pinta-ala oli 
suurempi kuin on todettu esimerkiksi 
Kanta-Hämeessä, Pohjois-Karjalassa ja 
Kokkolan seudulla, mutta pienempi 
kuin Kotkan kaupungissa (taulukko 
24).

Kanta-Hämeen ja Pohjois-Karja-
lan maakunnissa jäkälälajisto on to-
dettu runsaammaksi ja terveemmäksi 
kuin Uudellamaalla ja Itä-Uudella-
maalla, jossa ilmapäästöjen kuormitus 
on voimakkaampaa ja painottuu sel-
västi laajemmalle alueelle kuin vertai-
lumaakunnissa. Absoluuttisena pinta-
alana tarkasteltuna ilmapäästöjen kuor-
mituksen vaikutus jäkälälajistossa 
näkyy tutkimusalueella selvästi laajem-
malla alueella kuin Kanta-Hämeessä ja 
Pohjois-Karjalassa. Eri puolilla Suomea 
tehtyjä bioindikaattoritutkimuksia ver-

Taulukko 24. Sormipaisukarpeen vaurioasteita ja niiden perusteella arvioitujen vyöhykkeiden pinta-aloja eri puolilla Suomea 
tehdyissä tutkimuksissa. Vaurioiden luokitus on esitetty taulukossa 5. Muiden paikkakuntien tulokset viitteistä: Niskanen ym. 
2003a, Niskanen ym. 1999a, Niskanen ym. 2003b, Niskanen ym. 2003c, Raitio ym. 2002, Niskanen ym. 1999b, Niskanen 
ja Ellonen 1999.

Tabell 24. Graden av skador på blåslav och de uppskattade zonernas arealer gjorda på basen av skadorna förekomst från 
undersökningar gjorda på olika ställen runt om i Finland. Klassifi cering av skadorna fi nns presenterad i tabell 5. Resultat 
från andra orter fi nns i Niskanen m.fl . 2003a, Niskanen m.fl . 1999a, Niskanen m.fl . 2003b, Niskanen m.fl . 2003c, Raitio m.fl . 
2002, Niskanen m.fl . 1999b, Niskanen och Ellonen 1999. 

 Vauriovyöhykkeet
N. aloja Vaurioasteet (arvot 1-5) selvä vaurio paha vaurio

 kpl suurin pienin keskiarvo mediaani km2 % km2 %

Uusimaa 776 4,8 1,1 2,1 2,1 158 2 18 < 1
Kanta-Häme 152 3,9 1,0 1,5 1,4 3 < 1 0 0
Pohjois-Karjala 611 4,3 1,0 1,6 1,5 8 0 0 0
Kokkolan seutu 100 5,0 1,0 2,0 1,7 27 1 10 < 1
Kotka 125 5,0 1,0 2,4 2,1 33 9 21 6
Vaasan seutu 45 4,0 2,0 3,0
Jyväskylä 144 4,4 1,0 1,9 1,8 8 1 0 0
Kuopio 50 4,4 1,0 2,2 2,1 9 1 1 < 1
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tailtaessa keskisuurissa kaupungeissa 
kuten Kokkolassa ja Kotkassa, joihin on 
keskittynyt runsaasti teollisuutta, jäkä-
lälajistoltaan köyhimmät ja vaurioitu-
neimmat alueet ovat pinta-alaltaan var-
sin suuret sekä absoluuttisena että suh-
teellisena pinta-alana tarkasteltuna.   

5.3.2. Männyn neulasten rikki- ja 
typpipitoisuudet

Tutkimusalueella neulasten keskimää-
räinen rikkipitoisuus 1 071 mg/kg oli 
samaa tasoa kuin on todettu Kanta-
Hämeessä vuonna 2002 ja Kuopion 
kaupungissa vuonna 1996. Sekä Uudel-
lamaalla että Kanta-Hämeessä näyte-
alojen sijainti painottuu taajamiin ja nii-
den läheisyyteen. Tutkimusalueeseen 
verrattuna neulasten rikkipitoisuudet 
olivat keskimäärin selvästi pienem-
mät Pohjois-Karjalassa vuonna 1998 se-
kä Vaasan seudulla ja Seinäjoella 
vuonna 2000. Neulasten keskimääräi-
nen rikkipitoisuus oli tutkimusaluee-
seen verrattuna noin 100 mg/kg pie-
nempi Kotkan kaupungissa, Turun, 
Kokkolan ja Jyväskylän seuduilla, Pori

-Harjavallan alueella sekä Itä-Uu-
denmaan, Päijät-Hämeen ja Kymen-
laakson alueella vuosien 1997– 2002 
aikana toteutetuissa bioindikaattoritut-
kimuksissa (taulukko 25). 

Uudellamaalla ja Itä-Uudella-
maalla suurin määritetty neulasten 
rikkipitoisuus oli 1 383 mg/kg. Ver-
tailututkimuksissa suurimmat neulas-
ten rikkipitoisuudet ovat olleet samaa 
tasoa tai hieman suurempia Kanta-
Hämeessä, Kokkolan seudulla, Kuo-
pion kaupungissa ja Pori-Harjavallan 
alueella.  Vaasan seudulla ja Seinäjoella 
suurimmat määritetyt pitoisuudet ovat 
olleet tasoa 969 ja 1 030 mg/kg. Muil-
la vertailualueilla neulasten suurim-
mat rikkipitoisuudet ovat olleet tasoa 
1 170 – 1 250 mg/kg (taulukko 25). 

Neulasten keskimääräinen typpi-
pitoisuus 13,6  g/kg oli samaa tasoa 
kuin on todettu esimerkiksi Kotkassa 
(13,7 g/kg, Niskanen ym. 2003c), Vaa-
san seudulla (12,2 g/kg, Raitio ym. 
2002) ja Turun seudulla (14,0 g/kg, Jus-
sila ja Ojanen 2002), mutta pienempi 
kuin on todettu Kanta-Hämeessä (15,0 
g/kg, Niskanen ym. 2003a).

Taulukko 25. Männyn neulasten kokonaisrikkipitoisuuksia (mg/kg) eri puolilla Suomea tehdyissä ilmanlaadun bioindikaat-
toritutkimuksissa. * = 1. neulasvuosikerta, muissa tutkimuksissa 2. neulasvuosikerta. Muiden paikkakuntien tulokset 
viitteistä: Niskanen ym. 2003a, Niskanen ym. 1999a, Niskanen ym. 2003b, Niskanen ym. 2003c, Niskanen ym. 1999b, 
Niskanen ja Ellonen 1999, Jussila ja Ojanen 2002, Raitio ym. 2002, Raitio 2001, Jussila 1997, Pihlström ja Myllyvirta 2001.

Tabell 25. Totala svavelhalten i tallbarr (mg/kg) i bioindikatorforskningar som gjorts på olika orter i Finland kring 
luftkvaliteten. * = de yngsta barren, i övriga undersökningar två år gamla barr. Resultat från andra orter fi nns i Niskanen 
m.fl . 2003a, Niskanen m.fl . 1999a, Niskanen m.fl . 2003b, Niskanen m.fl . 2003c, Niskanen m.fl . 1999b, Niskanen och Ellonen 
1999, Jussila och Ojanen 2002, Raitio m.fl . 2002, Raitio 2001, Jussila 1997, Pihlström och Myllyvirta 2001. 

Vuosi Havaintoja Keskiarvo Suurin Pienin
kpl mg/kg mg/kg mg/kg

Uusimaa* 2005 242 1 071 1 383 863
Kanta-Häme 2002 151 1 033 1 361 774
Pohjois-Karjala 1998 101 888 1 170 698
Kokkolan seutu 2002 98 974 1 400 790
Kotka 2002 125 983 1 200 790
Jyväskylä 1997 148 990 1 250 782
Kuopio 1996 50 1 075 1 390 889
Turun seutu 2001 97 1 002 1 190 838
Vaasan seutu* 2000 50 899 1 030 798
Seinäjoki* 2000 31 802 969 681
Pori-Harjavalta 1997 175 975 1 450 826
Itä-Uusimaa, Päijät-Häme,
Kymenlaakso 2000 450 980
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6 Johtopäätökset

Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla 
rikkidioksidipäästöt ovat pienentyneet 
pitkällä aikavälillä. Kylmän talven ja 
vesivoiman niukkuuden seurauksena 
rikkidioksidin päästömäärät kasvoivat 
vuonna 2003 erityisesti pääkaupun-
kiseudun energiantuotantolaitosten ja 
Fortum Power and Heat Oy:n Inkoon 
voimalaitoksen tuotannon kasvaes-
sa. Rikkidioksidipäästöt olivat vuonna 
2003 lähes kokonaan peräisin teol-
lisuus- ja energiantuotantolaitoksista, 
joista pääkaupunkiseudun energian-
tuotantolaitokset, Kilpilahden teolli-
suusalue Porvoossa ja Inkoon voima-
laitos muodostivat merkittävimmät 
päästökeskittymät.

Tutkimusalueella typen oksidien 
päästöt ovat pienentyneet 1990-luvulla, 
mutta 2000-luvulla päästömäärät ovat 
kääntyneet lievään nousuun. Päästö-
määrän kasvu on johtunut pääasiassa 
pääkaupunkiseudun energiantuotan-
tolaitosten ja Inkoon voimalaitoksen 
päästömäärien kasvusta. Näiden pis-
tepäästölähteiden vaikutusalue ei ole 
kuitenkaan kovin laaja, joten koko tut-
kimusaluetta tarkasteltaessa liikenne 
ja liikennemäärien kasvu erityisesti 
pääkaupunkiseudun lähikunnissa on 
lisännyt typpikuormituksen määrää 
aikaisempaa laajemmalla alueella. 

Ilman epäpuhtauksien vaiku-
tukset näkyivät tutkittujen mäntyjen 
runkojäkäläkasvillisuudessa. Selvim-
piä muutokset olivat alueilla, joilla 
myös ilman epäpuhtauksien kuormi-
tus on suurin. Selvimmät muutokset 
painottuivat suhteellisen pienelle alu-
eelle, vaikka tutkimusalueen väestöti-
heys on suuri muuhun Suomeen ver-
rattuna.

Jäkälälajistossa havaittu kehitys 
jossa jäkälämuutoksiltaan pahin alue 
on pienentynyt, mutta lievempien 

muutosten alue on laajentunut, kuvas-
taa alueella vallitsevaa päästökehity-
stä, jossa kokonaispäästöt ovat pitkäl-
lä aikavälillä pienentyneet, mutta pääs-
töt levittäytyvät laajemmalle alueelle. 
Helsingissä todettu jäkälälajiston elpy-
minen on seurausta erityisesti rikki-
dioksidipäästöjen pienentymisestä ja 
siten jäkäliin kohdistuvan rikin myrk-
kyvaikutuksen vähenemisestä pitkällä 
aikavälillä. Jäkälälajiston elpyminen 
tapahtuu hyvin hitaasti ja kuvastaa 
siten pitkäaikaisen päästökehityksen 
vaikutusta. Liikenteen typpipäästöjen 
määrä pysyy sen sijaan vakaana lii-
kennemäärien kasvun seurauksena ja 
asutuksen levittäytymisen myötä lii-
kenteen typpipäästöjen vaikutusalue 
on laajentunut. Tämä näkyy tutkimus-
alueella erityisesti taajamissa ja pää-
teiden läheisyydessä jäkälälajiston lie-
vänä köyhtymisenä ja sormipaisukar-
peen lievinä tai selvinä vaurioina. Myös 
typpilaskeumasta hyötyvä viherlevä-
peite oli yleistynyt tutkimusalueella, 
mikä on ilmeisesti osoitus vakaana 
pysyneen typpikuormituksen aiheut-
tamasta vaikutuksesta.

Tutkimusalueella todettiin neulas-
ten selvästi kohonneita typpipitoisuuk-
sia, mikä osaltaan ilmentää tutkimus-
alueella tapahtuvaa kehitystä, jossa 
kasvillisuudelle myrkyllisten rikkiyh-
disteiden kuormitus on vaihtunut typ-
pikuormitukseen. Neulasten typen iso-
tooppikoostumusten perusteella typpi-
kuormitus painottuu taajamiin ja eri-
tyisesti pääkaupunkiseudulla päätei-
den läheisyyteen. Typen isotooppisuh-
teet viittasivat koko tutkimusalueella 
lähinnä liikenteestä peräisin olevaan 
typpeen.

Männyn nuorimpien neulasten 
rikkipitoisuuksien todettiin kohonneen 
lähes koko tutkimusalueella vuoteen 

72



Alueelliset ympäristöjulkaisut 385

2001 verrattuna, jolloin rikkipitoisuu-
det olivat poikkeuksellisen pieniä. Pää-
kaupunkiseudun energiantuotantolai-
tokset, Kilpilahden teollisuusalue Por-
voossa ja Inkoon voimalaitos ovat tut-
kimusalueen merkittävimmät päästö-
keskittymät. Neulasten rikkipitoisuuk-
sien ei kuitenkaan todettu kohonneen 
pelkästään suurimpien päästökeskitty-
mien läheisyydessä, vaan lähes koko 
tutkimusalueella. Tämä viittaa siihen, 
ettei kohonneisiin rikkipitoisuuksiin 
ole vaikuttanut niinkään rikkipäästö-
jen kasvu, vaan mahdollisesti tasoerot 
alkuainepitoisuuksien analysoinnissa.

Neulasten rikin isotooppisuhteet 
poikkesivat tutkimusalueella yleisesti 
vallitsevasta tasosta useiden poltto-
öljyä ja kivihiiltä polttoaineena käyt-
tävien energiantuotantolaitosten lähei-
syydessä. Tulokset osoittavat, että näil-

lä näytealoilla rikki on todennäköi-
sesti peräisin läheisestä pistepäästöläh-
teestä. Neulasten rikin isotooppien suh-
teet kuvastavat herkästi paikallisten 
päästölähteiden vaikutuksia, sillä iso-
tooppien suhteet muuttuvat merkittä-
västi, vaikka rikin kokonaispitoisuudet 
eivät olisikaan selvästi kohonneita.

Neulasten alkuainepitoisuuksien 
ja jäkälämuuttujien välinen riippuvuus 
todettiin tilastollisesti merkitseväksi 
useiden muuttujien kohdalla. Muuttu-
jien väliset riippuvuudet eivät olleet 
kuitenkaan kovin voimakkaita ja nii-
den käytännön merkitys jää vähäiseksi. 
Suuntaa antavasti voidaan kuitenkin 
todeta, että sormipaisukarpeen vauriot 
lisääntyvät ja ilman epäpuhtauksille 
herkkien jäkälälajien lukumäärä piene-
nee, kun neulasten alkuainepitoisuu-
det kasvavat.
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7 Yhteenveto

Tässä selvityksessä on tutkittu Uu-
denmaan ja Itä-Uudenmaan maakun-
tien ilmanlaatua bioindikaattoreiden 
avulla. Indikaattoreina on käytetty 
männyn neulasia ja mäntyjen rungoilla 
kasvavia jäkäliä. Seuranta toteutettiin 
Uudenmaan ympäristökeskuksen laa-
timan seurantaohjelman mukaisesti 
ensimmäisen kerran vuosina 2000 ja 
2001, jolloin seuranta kattoi Mäntsälää 
ja Pornaista lukuun ottamatta Uuden-
maan maakunnan sekä Itä-Uudenmaan 
maakunnasta Porvoon, Loviisan ja 
Ruotsinpyhtään. Seurantatutkimuksen 
toinen kierros toteutettiin vuosina 2004 
ja 2005 kattaen kokonaan molemmat 
maakunnat. Bioindikaattoriseurannan 
tilaajina ovat alueen kunnat, Pääkau-
punkiseudun yhteistyövaltuuskunta 
(YTV) ja Uudenmaan ympäristökeskus, 
joiden lisäksi seurannan kustannuk-
siin ovat osallistuneet useat maakun-
tien teollisuus- ja energiantuotantolai-
tokset. Seurantatutkimuksen on tehnyt 
Jyväskylän yliopiston ympäristöntutki-
muskeskus.

Seurannassa tehdyillä havain-
noilla ja neulasten kemiallisilla mää-
rityksillä on selvitetty ilman epäpuh-
tauksien aiheuttamia muutoksia Uu-
denmaan ja Itä-Uudenmaan männi-
köissä sijaitsevilla havainto- ja näyte-
aloilla. Taajamiin ja niiden läheisyyteen 
sijoitetuilla havaintopaikoilla on sel-
vitetty paikallisten päästöjen aiheutta-
mia muutoksia ja niiden vertailukoh-
teina on käytetty tasaisesti maakuntien 
alueelle sijoitettuja havaintopaikkoja. 
Seurannassa on käytetty uutena mene-
telmänä pysyvien isotooppien tutki-
musta, jossa neulasnäytteiden rikin ja 
typen isotooppisuhteiden perusteella 
tarkastellaan eri päästölähteistä peräi-
sin olevan rikin ja typen esiintymistä 
tutkimusalueella.

Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaal-
la rikkidioksidipäästöt ovat pienenty-
neet pitkällä aikavälillä. Kylmän tal-
ven ja vesivoiman niukkuuden seu-
rauksena rikkidioksidin päästömäärät 
kasvoivat vuonna 2003 erityisesti pää-
kaupunkiseudun energiantuotantolai-
tosten ja Fortum Power and Heat Oy:n 
Inkoon voimalaitoksen tuotannon kas-
vaessa. Rikkidioksidipäästöt olivat 
vuonna 2003 lähes kokonaan peräisin 
teollisuus- ja energiantuotantolaitok-
sista, joista pääkaupunkiseudun ener-
giantuotantolaitokset, Kilpilahden teol-
lisuusalue Porvoossa ja Inkoon voi-
malaitos muodostivat merkittävimmät 
päästökeskittymät.

Tutkimusalueella typen oksidien 
päästöt ovat pienentyneet 1990-luvulla, 
mutta 2000-luvulla päästömäärät ovat 
kääntyneet lievään nousuun. Päästö-
määrän kasvu on johtunut pääasiassa 
pääkaupunkiseudun energiantuotan-
tolaitosten ja Inkoon voimalaitoksen 
päästömäärien kasvusta. Näiden pis-
tepäästölähteiden vaikutusalue ei ole 
kuitenkaan kovin laaja, joten koko tut-
kimusaluetta tarkasteltaessa liikenne 
ja liikennemäärien kasvu erityisesti 
pääkaupunkiseudun lähikunnissa on 
lisännyt typpikuormituksen määrää 
aikaisempaa laajemmalla alueella. 

Ilman epäpuhtauksien vaikutuk-
set näkyivät selvimmin mäntyjen run-
kojäkäläkasvillisuudessa sekä neulas-
ten rikki- ja typpipitoisuuksissa. Tode-
tut muutokset olivat selvimpiä alu-
eilla, joilla myös ilman epäpuhtauk-
sien kuormitus on suurin. Selvimmät 
muutokset painottuivat suhteellisen 
pienelle alueelle, vaikka tutkimusalue 
edustaa väestömäärältään merkittä-
vintä aluetta Suomessa. 

Lähes kaikkien kuntien taajamissa 
sijaitsi havaintoaloja, joilla sormipaisu-
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karve oli selvästi vaurioitunutta ja noin 
joka toisen kunnan taajamassa jäkälä-
lajisto oli myös köyhtynyt (2 – 5 ilman 
epäpuhtauksista kärsivää jäkälälajia). 
Laajin yhtenäinen vyöhyke, jolla sor-
mipaisukarpeen vauriot olivat selviä 
ja jäkälälajisto oli erittäin selvästi tai 
selvästi köyhtynyt, muodostui pääkau-
punkiseudulle Espoon eteläosista ja 
Helsingistä Vantaan itäosien kautta 
Keravalle, Tuusulaan ja Järvenpäähän 
ulottuvalle alueelle. Pienempiä yhte-
näisiä selvien vaurioiden alueita muo-
dostui Lohjan seudulle sekä Hyvin-
kään, Kirkkonummen ja Porvoon taa-
jama-alueille. Sormipaisukarpeen lie-
viä vaurioita todettiin yleisesti koko 
tutkimusalueella. Lisäksi tervettä sor-
mipaisukarvetta tavattiin eri puolilla 
tutkimusaluetta. 

Taajama-alueiden jäkäläkasvilli-
suuteen vaikuttavat teollisuuden, ener-
giantuotannon, kiinteistöjen lämmityk-
sen sekä liikenteen päästöt. Tieliiken-
teen vaikutus näkyi useilla valtatei-
den läheisillä havaintoaloilla jäkäläla-
jiston köyhtymisenä ja sormipaisukar-
peen selvinä vaurioina. Teollisuuslai-
tosten vaikutus jäkäläkasvillisuuteen 
näkyi Inkoon Torpissa, Tammisaaren 
Björknäsissä ja Porvoon Kilpilahdessa. 
Tammisaaressa ja Porvoossa teollisuu-
den vaikutus näkyi lähinnä sormipai-
sukarpeen vaurioissa, ei niinkään jäkä-
lälajien lukumäärissä. Fortum Power 
and Heat Oy:n Inkoon voimalaitoksen 
päästökuormitus ei näkynyt voimalai-
toksen läheisillä havaintoaloilla jäkälä-
lajiston köyhtymisenä eikä sormipaisu-
karpeen vaurioitumisena, vaikka pääs-
töt ovat lisääntyneet merkittävästi 
2000-luvun alkuvuosina. 

Edelliseen seurantakierrokseen 
verrattuna jäkälämuutoksiltaan pahin 
alue oli pienentynyt Helsingissä, mutta 
jäkälälajistoltaan köyhtynyt alue oli 
laajentunut Helsingin ja Keravan sekä 
Inkoon ja Lohjan välisellä alueella. 

Sormipaisukarpeen lievien vaurioiden 
vyöhyke oli tutkimusalueella laajentu-
nut, mutta selvien vaurioiden vyöhyke 
oli pysynyt pinta-alaltaan suunnilleen 
samana. Jäkälälajistossa havaittu kehi-
tys, jossa jäkälämuutoksiltaan pahin 
alue on pienentynyt, mutta lievem-
pien muutosten alue on laajentunut, 
kuvastaa alueella vallitsevaa päästöke-
hitystä, jossa kokonaispäästöt ovat pit-
källä aikavälillä pienentyneet, mutta 
päästöt levittäytyvät laajemmalle alu-
eelle. Helsingissä todettu jäkälälajis-
ton elpyminen on seurausta erityisesti 
rikkidioksidipäästöjen pienentymises-
tä pitkällä aikavälillä. Liikennemää-
rien kasvun seurauksena liikenteen 
typpipäästöt ovat pysyneet vakaina. 
Koko tutkimusaluetta tarkasteltaessa 
liikenne ja liikennemäärien kasvu eri-
tyisesti pääkaupunkiseudun lähikun-
nissa on lisännyt typpikuormituksen 
määrää aikaisempaa laajemmalla alu-
eella. 

Tutkimusalueella todettiin neu-
lasten selvästi kohonneita typpipitoi-
suuksia, mikä osaltaan ilmentää tutki-
musalueella tapahtuvaa kehitystä, jossa 
kasvillisuudelle myrkyllisten rikkiyh-
disteiden kuormitus on vaihtunut typ-
pikuormitukseen. Neulasten typen iso-
tooppikoostumusten perusteella typpi-
kuormitus painottuu taajamiin ja eri-
tyisesti pääkaupunkiseudulla päätei-
den läheisyyteen. Typen isotooppisuh-
teet viittasivat koko tutkimusalueella 
lähinnä liikenteestä peräisin olevaan 
typpeen.

Männyn nuorimpien neulasten 
rikkipitoisuuksien todettiin kohonneen 
lähes koko tutkimusalueella vuoteen 
2001 verrattuna, jolloin rikkipitoisuu-
det olivat poikkeuksellisen pieniä. Pää-
kaupunkiseudun energiantuotantolai-
tokset, Kilpilahden teollisuusalue Por-
voossa ja Inkoon voimalaitos ovat tut-
kimusalueen merkittävimmät päästö-
keskittymät. Neulasten rikkipitoisuuk-
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sien ei kuitenkaan todettu kohonneen 
pelkästään suurimpien päästökeskitty-
mien läheisyydessä, vaan lähes koko 
tutkimusalueella. Tämä viittaa siihen, 
ettei kohonneisiin rikkipitoisuuksiin 
ole vaikuttanut niinkään rikkipäästö-
jen kasvu, vaan mahdollisesti tasoerot 
alkuainepitoisuuksien analysoinnissa. 
Neulasten rikin isotooppisuhteet poik-
kesivat tutkimusalueella yleisesti val-
litsevasta tasosta useiden polttoöljyä 
ja kivihiiltä polttoaineena käyttävien 
energiantuotantolaitosten läheisyydes-
sä. Arvot viittaavat siihen, että näillä 
näytealoilla rikki on todennäköisesti 
peräisin läheisestä pistepäästölähtees-
tä.

Neulasten alkuainepitoisuuksista 
rikin, typen, nikkelin, raudan ja nat-
riumin keskimääräiset pitoisuudet oli-
vat taajama-alueilla hieman tausta-alu-
eiden tasoa suuremmat. Muissa neulas-
ten alkuainepitoisuuksissa ei todettu 
merkittäviä eroja taajama- ja tausta-alu-
eiden välillä. Neulasten kalsiumpitoi-
suudet todettiin normaalia korkeam-
miksi Lohjalla sekä useilla näytealoilla 
eri puolilla tutkimusaluetta. Neulas-
ten keskimääräinen kalsiumpitoisuus 
ei kuitenkaan neulasten kalium-, mag-
nesium-, fosfori-, kupari- ja rautapi-
toisuuksien ohella poikennut taajama- 

ja tausta-alueilla merkittävästi vuoden 
2001 tasosta. Neulasten keskimääräi-
set natrium- ja sinkkipitoisuudet olivat 
sekä taajama- että tausta-aloilla suu-
remmat kuin vuonna 2001. 

Neulasten alkuainepitoisuuksien 
ja jäkälämuuttujien välinen riippuvuus 
todettiin tilastollisesti merkitseväksi 
useiden muuttujien kohdalla. Muuttu-
jien väliset riippuvuudet eivät olleet 
kuitenkaan kovin voimakkaita ja nii-
den käytännön merkitys jää vähäiseksi. 
Suuntaa antavasti voidaan kuitenkin 
todeta, että sormipaisukarpeen vauriot 
lisääntyvät ja ilman epäpuhtauksille 
herkkien jäkälälajien lukumäärä piene-
nee, kun neulasten alkuainepitoisuudet 
kasvavat. Neulasten alkuainepitoisuu-
det ovat kuitenkin varsin huonoja jäkä-
lämuutosten selittävinä tekijöinä, sillä 
jäkäläkasvillisuus kuvastaa ilmanlaa-
tua pitkällä aikavälillä, kun taas neu-
lasten alkuainepitoisuudet kuvastavat 
muutaman kuukauden mittaista ker-
tymäjaksoa. Lisäksi neulasten alkuai-
nepitoisuuksiin vaikuttavat sääolosuh-
teet ja maaperä, samalla kun jäkäläkas-
villisuuteen vaikuttavat myös kasvu-
paikan ominaisuudet kuten kasvualus-
tan ravinteisuus, ilmankosteus, valon 
määrä ja topografi a. 
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8Sammandrag

Denna rapport behandlar luftkvalite-
ten i landskapen Nyland och Östra 
Nyland genom observation av bioin-
dikatorer. Tallbarr och epifytiska lavar 
på barrträdsstammar användes som 
indikatorer. Observationen genomför-
des i enlighet med ett observations-
program utformat av Nylands miljö-
central för första gången år 2000 och 
2001 då observationsstudien täckte hela 
Nyland (med undantag för Mäntsälä 
och Borgnäs) och kommunerna Borgå, 
Lovisa och Strömfors i Östra Nyland. 
Andra omgången av studien genom-
fördes år 2004 och 2005, och den täckte 
då hela Nyland och Östra Nyland. 
Partnerna som idriftsatte observations-
studien av bioindikatorer är kommu-
nerna i dessa regioner, Huvudstads-
regionens samarbetsdelegation (SAD) 
och Nylands miljöcentral. Utöver dessa 
har ett fl ertal industrianläggningar och 
energiproducerande anläggningar del-
tagit för att täcka kostnaderna. Studien 
genomfördes av avdelningen för mil-
jöforskning vid Jyväskylä universitet.

Observationerna som gjordes un-
der observationsstudiens gång och de 
kemiska analyserna av tallbarren, har 
gjort det möjligt för oss att tydliggöra 
de förändringar som orsakats av de 
luftburna föroreningarna inom obser-
vations- och provytorna lokaliserade 
i tallskogarna i Nyland och Östra 
Nyland. Observationsytorna lokalise-
rade i befolkningscentra och deras om-
givningar har utnyttjats för att avgöra 
förändringarna orsakade genom lokala 
emissioner. Andra observationsytor 
som systematiskt lokaliserats inom 
landskapen Nyland och Östra Nyland 
har använts som jämförelseobjekt. Stu-
dien innehöll användningen av en ny 
metod som är baserad på studier av 
stabila isotoper varigenom isotopnivå-

erna hos svavel och kväve i barrpro-
ven indikerar förekomsten av svavel 
och kväve med ursprung i olika källor 
i studieområdet.

Svaveldioxidemissionerna i Ny-
land och Östra Nyland har minskat i 
ett längre tidsperspektiv. Emissionerna 
av svaveldioxid ökade under 2003 som 
följd av den kalla vintern och brist på 
vattenkraft, särskilt då strömproduk-
tionen ökade i såväl energiproduce-
rande anläggningar inom huvudstads-
regionen som i Fortum Power and Heat 
Oy i Ingå. Emissionerna av svaveldi-
oxid under 2003 uppstod nästan helt 
genom industrianläggningar och ener-
giproduktionsanläggningar; av dessa 
uppstod de mest betydande koncentra-
tionerna av emissioner i huvudstads-
regionens energiproducerande anlägg-
ningar, industriområdet Sköldvik i 
Borgå och Ingå kraftverk.

Emissionerna av kväveoxider 
inom studieområdet minskade under 
1990-talet, men under det nya mil-
lenniet har emissionerna uppvisat en 
svagt stigande kurva. Ökningen av 
emissioner har huvudsakligen upp-
stått på grund av stigande emissioner 
i energiproduktionsanläggningarna i 
huvudstadsregionen och Ingå kraft-
verk. Emellertid är påverkansområdet 
utgående från dessa punktemissions-
källor inte speciellt omfattande, men 
om man ser på studieområdet som hel-
het, har trafi ken och tillväxten av tra-
fi kvolymerna, särskilt i huvudstads-
regionens närkommuner inneburit att 
kvävebelastningen nu spridits ut över 
ett större området än tidigare. 

Påverkan av de luftburna förore-
ningarna framstod tydligast genom de 
epifytiska lavarterna på tallstammar 
och genom svavel- och kvävekoncen-
trationerna hos tallbarren. Förändring-
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arna var tydligast i de områden som 
hade störst påverkan av luftburna föro-
reningar. De tydligaste förändringarna 
inriktades på ett relativt litet område 
även om studiens område represen-
terar ett mycket betydande område i 
fråga om den del av landets befolkning 
som är bosatt där. 

Observationsytorna var lokalise-
rade i befolkningscentrum i nästan 
varje kommun. Blåslaven på dessa ytor 
befanns vara tydligt skadad och lav-
samhällena i ungefär varannan kom-
mun hade också försämrats (2 – 5 lavar-
ter genom påverkan från de luftburna 
föroreningarna). Det största enhetliga 
området inom vilket skadorna på blås-
lav var tydliga och tillståndet för 
lavarterna var extremt tydligt eller tyd-
ligt försämrat, fanns inom de södra 
delarna av huvudstadsregionen, de 
södra delarna av Esbo, och från Hel-
singfors via de östra delarna av Vanda 
till Kervo, Tusby och Träskända. Min-
dre enhetliga områden med tydliga 
skador fanns i Lojo-området och inom 
befolkningscentrum i Hyvinge, Kyrk-
slätt och Borgå. Mindre skador på blås-
lav befanns vara vanliga inom hela stu-
dieområdet. Dessutom fanns frisk blås-
lav inom olika delar av studieområ-
det. 

Emissioner från industri, energi-
produktion, uppvärmning av bostäder 
och trafi k påverkar lavsamhällena vid 
bosättningscentra. Påverkan från väg-
trafi ken var tydlig på ett fl ertal obser-
vationsytor längs huvudvägarna med 
en försämring av lavarternas samman-
sättning och tydliga skador på blåslav. 
Påverkan från industrianläggningar på 
lavsamhällena var tydliga i Torppa 
(Ingå), Björknäs (Ekenäs) och Sköldvik 
(Borgå). I Ekenäs och Borgå var på-
verkan från industrin tydlig huvud-
sakligen genom skadorna på blåslav, 
däremot inte så mycket i fråga om anta-
let lavarter. Emissionsbelastningen från 
Ingå kraftverk genom Fortum Power 
and Heat Oy, framstod inte som tydlig 
på observationsytorna nära kraftver-
ket, varken genom en försämring av 
lavarterna eller genom skador på blås-
lav, även om emissionerna har ökat 

betydligt under de första åren i det nya 
millenniet. 

I jämförelse med situationen un-
der den föregående studien hade det 
försämrade området i fråga om lavar-
ternas sammansättning blivit mindre i 
Helsingfors, men området som försäm-
rats i fråga om dess lavarter hade bli-
vit större i området mellan Helsingfors 
och Kervo och Ingå och Lojo. Området 
med mindre skador på blåslav hade bli-
vit större i studieområdet, men områ-
det med tydliga skador hade behållit 
ungefär samma storlek. Utvecklingen 
av lavarternas samhällen, dvs. att 
området med de största förändring-
arna av lavarna hade blivit mindre men 
att området med mindre förändringar 
hade förstorats, avspeglas i emissio-
nerna, där de totala emissionerna har 
minskat i ett längre tidsperspektiv, men 
istället har emissionerna nu spridits 
ut över ett större område. Återhämt-
ningen hos lavarna som observerats i 
Helsingfors är en följd särskilt av redu-
cerade svaveldioxidemissioner sett i ett 
längre tidsperspektiv. Som en följd av 
tillväxten av trafi kvolymer har kväve-
emissionerna genom trafi ken bibehål-
lits på en jämn nivå. När man ser på 
studieområdet som helhet, på trafi k 
och tillväxten i trafi kvolymer, speciellt 
i huvudstadsregionens närkommuner, 
ser man att kvävebelastningen nu har 
ökat över ett större område än tidi-
gare. 

Tydligt stigande kvävekoncentra-
tioner observerades också i tallbarren 
inom studieområdet, vilket tydliggör 
en utveckling där belastningen av sva-
velföreningar som är giftiga för växter 
har ersatts av kvävebelastningar. På 
basen av isotopsammansättningen av 
kväve i barren, inriktas kvävebelast-
ningen på bosättningscentra och speci-
ellt i huvudstadsregionen kring huvud-
vägarnas närområden. Isotopnivåerna 
i fråga pekar inom hela studieområdet 
på kvävet som huvudsakligen kommer 
från vägtrafi ken. 

Det noterades att svavelkoncen-
trationerna i de yngsta tallbarren hade 
ökat nästan över hela studieområdet 
i jämförelse med år 2001 när svavel-
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koncentrationerna var exceptionellt 
låga. Energiproducerande anläggning-
ar i huvudstadsregionen, industriom-
rådet Sköldvik i Borgå, och Ingå kraft-
verk utgör de mest betydande emis-
sionskoncentrationerna inom studie-
området. Det noterades emellertid att 
svavelkoncentrationerna i tallbarr hade 
ökat över hela studieområdet, inte bara 
i närheten av de största emissionskon-
centrationerna. Detta skulle indikera 
att tillväxten av svavelkoncentrationer 
inte har varit ett resultat av tillväxt 
av svavelemissioner som sådana, men 
troligen beroende på nivåskillnader i 
analyserna av elementära koncentra-
tioner. Kring fl era energiproducerande 
anläggningar som använder brännolja 
och kol som bränslen skiljde sig iso-
topnivåerna av svavel i tallbarren från 
de nivåer som vanligen förekommer 
i studieområdet. Värdet indikerar att 
svavlet inom dessa provytor troligtvis 
härrör från en närliggande punktemis-
sionskälla.

Vad gäller de elementära koncen-
trationerna i tallbarren, var de genom-
snittliga koncentrationerna av svavel, 
kväve, nickel, järn och natrium något 
högre än nivåerna i bakgrundsområ-
dena i bosättningscentra. Inga bety-
dande skillnader mellan befolknings-
centra och bakgrundscentra observe-
rades vad gäller koncentrationerna av 
andra element i tallbarren. Kalcium-
koncentrationerna hos tallbarren över-
steg det normala i Lojo och på ett fl er-
tal provytor i olika delar av studieom-
rådet. Emellertid skiljde sig tallbarrens 

genomsnittliga kalciumkoncentration 
eller kaliuminnehåll, magnesiuminne-
håll, fosforinnehåll, kopparkoncentra-
tioner och järn inte i betydande grad 
från de nivåer som uppmättes år 2001 
i befolkningscentra och bakgrundsom-
råden. De genomsnittliga natriumkon-
centrationerna hos tallbarren var högre 
än år 2001 både vad gäller ytor inom 
befolkningscentra och bakgrundsytor. 

Beroendet mellan de elementära 
koncentrationerna hos tallbarren och 
lavarnas variabler befanns vara statis-
tiskt signifi kanta för ett fl ertal variabler. 
Beroendet mellan variablerna var emel-
lertid inte särskilt kraftigt och deras 
praktiska betydelse kvarstår som min-
dre betydande. Genom att se på denna 
trend, kan det emellertid sägas att ska-
dorna på blåslav kommer att öka och 
att antal lavarter som är känsliga för 
luftburna föroreningar blir färre då de 
elementära koncentrationerna hos tall-
barren ökar. De elementära koncen-
trationerna hos tallbarren är emeller-
tid ganska dåliga som bakgrundsfak-
torer till lavförändringar eftersom lav-
samhällena avspeglar luftkvaliteten i 
det långa perspektivet medan de 
elementära koncentrationerna avspeg-
lar en ackumulationsperiod över fem 
månader. Dessutom påverkar väder- 
och markförhållandena de elementära 
koncentrationerna i tallbarren, och 
samtidigt påverkar också ståndortse-
genskaperna lavsamhället, t.ex. mar-
kens näringsstatus, luftfuktighet, ljus-
förhållanden och topografi . 
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Liite 1. Ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta 
Askolan kunnan alueella
Askolan kunnan alueella sĳ aitsi 11 ha-
vaintoalaa. Neulasnäy� eet ote� iin kah-
delta alalta, joista toinen sĳ aitsi taajaman 
tuntumassa. Sormipaisukarpeen keski-
määräinen kunto oli hieman koko tut-
kimusalueen tasoa parempi ja jäkäläla-
jisto vastasi tutkimusalueen taustatasoa. 
Yhdellä taajamassa sĳ ainneella havain-
toalalla sormipaisukarve luokiteltiin sel-
västi vaurioituneeksi. Samalla alalla jä-
kälälajisto oli lievästi köyhtynyt, sillä 
havaintoalalla tode� iin vain neljä jäkä-
lälajia. Kolmella kunnan läntisimmis-
sä osissa sĳ ainneella havaintoalalla sor-

mipaisukarve luokiteltiin terveeksi. Kai-
killa muilla havaintoaloilla sormipaisu-
karpeen vauriot arvioitiin lieviksi ja jä-
kälälajeja tode� iin vähimmällään kuu-
si. Leväpeite� ä esiintyi Askolan kunnan 
havaintoaloilla hieman enemmän kuin 
keskimäärin. Suurimmat leväpei� ävyy-
det sĳ oi� uivat keskustaajaman kahdel-
le havaintoalalla. Jäkäläkasvillisuudes-
sa tode� ujen muutosten perusteella il-
man epäpuhtauksien kuormitusta As-
kolan kunnan alueella voidaan pitää vä-
häisenä. Todetut muutokset olivat lie-
viä ja ne rajoi� uivat taajama-alueelle.
 

Kuva 1. Keskimääräiset sormipaisukarpeen vauriot Askolan kunnan havaintoaloilla kesällä 2004. 
Vaurioluokitus: < 1,5 = terve, 1,5 – 2,4 = lievä vaurio, 2,5 – 3,4 = selvä vaurio, 3,5 – 4,4 = 
paha vaurio, ≥ 4,5 = kuollut tai puuttuu. Havainto- ja näytealojen tunnukset on merkitty sulkui-
hin. 
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LIITE 1/2

Näytepuiden neulasten keskimääräinen 
rikkipitoisuus oli hieman korkeampi 
kuin tutkimusalueella keskimäärin. Mo-
lempien näytealojen rikkipitoisuudet oli-
vat lievästi kohonneita (rikkipitoisuus > 
1 100 mg/kg). Neulasten typpipitoisuu-
det vastasivat koko tutkimusalueen tasoa 
ollen normaalina pide� ävällä tasolla. 

Askola Levä frekv. Hp. kunto IAP  J.laji
 havaintoaloja 11 11 11  11
 keskiarvo  5    1,8  2,2  7
 suurin  10    3,0  2,9  9
 pienin  0    1,1  1,2  4

KOKO ALUE  Levä frekv.  Hp. kunto  IAP J.laji
 havaintoaloja  776  776  776  776
 keskiarvo 4  2,1 1,9   7
 suurin  10 4,8  3,4   10
 pienin  0  1,1  0,0  1

Taulukko 1. Havaintoalojen jäkäläkartoituksen tuloksia Askolan kunnan alueella ja koko tutkimusalueella. Lyhenteiden selitykset: Levä 
frekv. = leväpeitteen esiintymisfrekvenssi näytealalla (arvot 0 – 10), Hp. kunto = sormipaisukarpeen vaurioaste (luokitus 1 – 5), IAP 
= näytealan jäkälälajiston perusteella laskettu IAP-indeksi, J.laji = näytealan jäkälälajien lukumäärä (lajistossa ei ole mukana leväpeite 
ja seinänsuomujäkälä, arvot välillä 0 – 10).

Taulukko 2. Näytealojen neulasanalyysien tuloksia Askolan kun-
nan alueella ja koko tutkimusalueella. Lyhenteiden selitykset: 
NeulN = neulasten typpipitoisuus (g/kg), NeulS = neulasten 
rikkipitoisuus (mg/kg). 

Askola  NeulN  NeulS 
 havaintoaloja   2  2
 keskiarvo   13,6   1 125
 suurin   14,9  1 143
 pienin   12,2   1 107

KOKO ALUE  NeulN  NeulS 
 havaintoaloja   267  267
 keskiarvo   13,6   1 071
 suurin   22,4  1 383
 pienin   7,0   863
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Liite 1. Ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta Espoon 
kaupungin alueella
Havaintopuiden runkojäkäliä tutki� iin 
42 havainto- ja näytealalla Espoon kau-
pungin alueella. Sormipaisukarpeen 
kunto, levän pei� ävyys, IAP-indeksi ja 
jäkälälajiston määrä vastasivat koko tut-
kimusalueen keskiarvoja. Huoma� avim-
mat muutokset jäkälälajistossa esiintyi-
vät Espoon itäosissa, lähellä Helsingin 
rajaa. Sormipaisukarve luokiteltiin sel-
västi vaurioituneeksi kahdeksalla ha-
vaintoalalla Espoon itä- ja keskiosissa, 
muilla aloilla sormipaisukarve luokitel-
tiin lievästi vaurioituneeksi. Jäkälälajisto 
oli selvästi köyhtynyt kahdella havainto-

alalla Tapiolassa ja Haukilahdessa. Ver-
ra� una edelliseen tutkimuskertaan ha-
vaintoaloilla ei enää tode� u pahoja sor-
mipaisukarpeen vaurioita ja myös selvi-
en vaurioiden määrä oli vähentynyt. Toi-
saalta täysin terve� ä sormipaisukarve� ä 
ei havai� u enää yhdelläkään alalla. Nä-
mä todetut muutokset ovat saman suun-
taisia kuin pääkaupunkiseudulla yleises-
ti: voimakkaimmin kuormitetuilla alu-
eilla jäkälien vauriot ovat vähentyneet, 
mu� a toisaalta lievät vauriot ovat levit-
täytyneet laajemmalle.

Kuva 1. Keskimääräiset sormipaisukarpeen vauriot Espoon kaupungin havaintoaloilla kesällä 2004. 
Vaurioluokitus: < 1,5 = terve, 1,5 – 2,4 = lievä vaurio, 2,5 – 3,4 = selvä vaurio, 3,5 – 4,4 = paha 
vaurio, ≥ 4,5 = kuollut tai puuttuu. Havainto- ja näytealojen tunnukset on merkitty sulkuihin. 

Bild 1. Graden av skador på blåslav i medeltal på Esbo stads observationsytor sommaren 2004.
Skadeklassificering: < 1,5 = frisk, 1,5 – 2,4 = mindre skada, 2,5 – 3,4 = tydlig skada, 3,5 – 
4,4 = allvarlig skada, ≥ 4,5 = död eller försvunnen. Observations- och provytornas symboler 
har markerats inom parentes.  
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 Levä frekv. Hp. kunto IAP  J.laji
Espoo 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000
 havaintoaloja 42 42 42 42 42 42 42 42
 keskiarvo  4 2  2,2  2,2 1,9 2,1 7 7
 suurin  10 10 3,4 3,7 2,8 3,2 10 10
  pienin 0 0 1,5 1,4 0,6 0,7 2 2

  Levä frekv.  Hp. kunto  IAP J.laji
KOKO ALUE 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000
 havaintoaloja  776 623 776 623 776 623 776 623
 keskiarvo 4 2 2,1 2,0 1,9 2,1 7 7
 suurin  10 10 4,8 5,0 3,4 3,5 10 10
 pienin  0 0 1,1 1,0 0,0 0,0 1 1

Taulukko 1. Havaintoalojen jäkäläkartoituksen tuloksia Espoon kaupungin alueella ja koko tutkimusalueella vuosina 2000 ja 2004. Ly-
henteiden selitykset: Levä frekv. = leväpeitteen esiintymisfrekvenssi näytealalla (arvot 0 – 10), Hp. kunto = sormipaisukarpeen vau-
rioaste (luokitus 1 – 5), IAP = näytealan jäkälälajiston perusteella laskettu IAP-indeksi, J.laji = näytealan jäkälälajien lukumäärä (lajis-
tossa ei ole mukana leväpeite ja seinänsuomujäkälä, arvot välillä 0 – 10).

Näytemäntyjen neulasten rikki- ja typpi-
pitoisuudet olivat suurempia kuin edel-
lisessä seurantatutkimuksessa. Espoon 
näytealojen neulasten keskimääräiset pi-
toisuudet vastasivat kuitenkin koko tut-
kimusalueen yleistä tasoa. Kahdella näy-
tealalla Tapiolassa ja Puolarmetsässä rik-
kipitoisuudet olivat kohonneita eli pitoi-
suudet olivat yli 1 200 mg/kg. Lievästi ko-
honneita rikkipitoisuuksia (< 1 100 mg/
kg) tava� iin etenkin kaupungin etelä- 
ja itäosissa sekä yksi� äisellä näytealalla 

Ämmässuon kaatopaikan lähistöllä. Suu-
rimmalla osalla Espoon näytealoja kes-
kimääräiset rikkipitoisuudet olivat vä-
lillä 1 000 – 1 100 mg/kg. Neulasten typ-
pipitoisuus oli selvästi kohonnut yhdel-
lä Martinmäellä sĳ ainneella näytealalla. 
Kahdella näytealalla näytepuut kärsivät 
typen puu� eesta, sillä neulasten typpipi-
toisuus ali� i 11 g/kg tason. Muilla näyte-
aloilla typpipitoisuus oli normaalina pi-
de� ävällä tasolla.

Taulukko 2. Näytealojen neulasanalyysien tuloksia Espoon kaupungin alueella ja koko tutkimusalueella vuosina 2001 ja 2005. Lyhen-
teiden selitykset: NeulN = neulasten typpipitoisuus (g/kg), NeulS = neulasten rikkipitoisuus (mg/kg). 

 NeulN  NeulS 
Espoo 2005 2001 2005 2001
 havaintoaloja 42 42  42 42
 keskiarvo 13,2 12,6 1 050  915
 suurin 18,5 14,5 1 257 1 020
 pienin 7,0 11,0 866 809

  NeulN  NeulS 
KOKO ALUE 2005 2001 2005  2001
 havaintoaloja 267 245 267  245
 keskiarvo 13,6 13,0 1 071  947
 suurin 22,4 16,0 1 383  1 150
 pienin 7,0 10,7 863  798
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Liite 1. Undersökning av luftkvaliteten med hjälp av 
bioindikatorer i Esbo stads område
Trädstammarnas lavar på observations-
träd examinerades på 42 observations- 
och provytor inom Esbo stads gränser i 
södra Finland. Tillståndet hos blåslaven 
(Hypogymnia physodes), algens täcknings-
grad, IAP-index och antalet lavarter mot-
svarade medelvärdet för hela forsknings-
området. De största förändringarna i la-
varnas artsammansä� ning inträff ade i de 
östra delarna Esbo, nära stadsgränsen till 
Esbo-Helsingfors. På å� a observationsy-
tor i de östra och centrala delarna av Es-
bo klassifi cerades blåslaven såsom tyd-
ligt skadad, medan den på andra ytor en-
dast bedömdes ha blivit mindre skadad. 

Artsammansä� ningen hos lavar var tyd-
ligt försämrad på två observationsytor i 
Tapiola och Gäddvik. Jämfört med de fö-
regående studieresultaten noterades inte 
längre allvarliga skador på blåslaven på 
observationsytorna och även antal tyd-
ligt skadade fall hade minskat. Å andra 
sidan, observerades inte helt frisk blås-
lav på några ytor. Förändringarna mot-
svaras av det som generellt observerats 
i storstadsområdet:  Skador på lavar har 
minskat i de mest belastade områdena, 
men de mindre skadorna har, å andra si-
dan, blivit mer utspridda.

 Alg frekv. Hp. skick IAP L.art  NeulN NeulS
Esbo 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2005 2001 2005 2001
 observationsytor 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
 medeltal  4 2 2,2 2,2 1,9 2,1 7 7 13,2 12,6 1 050 915
 högst  10 10 3,4 3,7 2,8 3,2 10 10 18,5 14,5 1 257 1 020
 lägst 0 0 1,5 1,4 0,6 0,7 2 2 7,0 11,0 866 809

  Alg frekv. Hp. skick IAP L.art NeulN NeulS
HELA OMRÅDET 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2005 2001 2005 2001
 observationsytor  776 623 776 623 776 623 776 623 267 245 267 245
 medeltal 4 2 2,1 2,0 1,9 2,1 7 7 13,6 13,0 1 071 947
 högst  10 10 4,8 5,0 3,4 3,5 10 10 22,4 16,0 1 383 1 150
 lägst  0 0 1,1 1,0 0,0 0,0 1 1 7,0 10,7 863 798

Tabell 1. Resultat på observations- och provytor i Esbo stad och i hela undersökningsområdet åren 2000 – 2001 och 2004 – 2005. 
Förklaringar till förkortningarna: Alg frekv. = förekomstfrekvensen hos algbeläggningen på provytan (värden 0 – 10), Hp.skick =
graden av skador på blåslav (Hypogymnia physodes) (klassificering 1 – 5), IAP = IAP-index uträknat på basen av lavarter på provy-
tan, L.art = antalet lavarter på provytan (algbeläggning och Hypocenomyce scalaris är inte med i artbeståndet, värden mellan 0 – 
10), NeulN = kvävehalten i barren (g/kg), NeulS = svavelhalten i barren (mg/kg).

Koncentrationerna av svavel och kväve i 
barren hos tallprovträden var högre än i 
den föregående uppföljningsstudien. De 
genomsni� liga koncentrationerna i bar-
ren som inhämtats från provytor i Esbo 
överensstämde med den generella nivån 
för hela studieområdet. Svavelkoncentra-
tionerna hade ökat på två provytor i Tapi-
ola och Bolarskog, dvs. koncentrationer-
na översteg 1 200 mg/kg. Mindre ökning-
ar av svavelkoncentrationer (< 1 100 mg/
kg) observerades särskilt i de södra och 

östra delarna av staden och på en provy-
ta kring Käringmossen. De genomsni� -
liga svavelkoncentrationerna på de fl es-
ta provytorna in Esbo varierade inom en 
skala på 1 000 – 1 100 mg/kg. Kvävekon-
centrationerna i tallbarren hade ökat tyd-
ligt på en provyta i Mårtensbacka. Trä-
den på två provytor led av kväveunder-
sko�  e� ersom kvävekoncentrationerna i 
barren understeg 11 g/kg. Kvävekoncen-
trationerna på de övriga provytorna låg 
på nivåer som anses vara normala. 
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Liite 1. Ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta Hangon 
kaupungin alueella
Hangon kaupungin alueella sĳ aitsi 16 
havaintoalaa ja viisi näytealaa, joilta ke-
rä� iin neulasnäy� eet. Sormipaisukar-
peen kunto luokiteltiin Hangon havain-
toaloilla hieman koko tutkimusalueen 
keskimääräistä tulosta huonommaksi. 
Muiden muu� ujien osalta tulokset Han-
gon kaupungin havaintoaloilla eivät poi-
kenneet merki� ävästi keskimääräisis-
tä tuloksista. Yhdeksällä havaintoalal-
la, jotka sĳ oi� uivat keskustan läheisyy-
teen ja Lappohjan alueelle, sormipaisu-
karve luokiteltiin selvästi vaurioituneek-

si. Kahdella havaintoalalla sormipaisu-
karve arvioitiin terveeksi. Jäkälälajistol-
taan lievästi köyhtyneet (4 tai 5 jäkäläla-
jia) havaintoalat sĳ oi� uivat Tulliniemeen 
ja aivan kaupungin keskustaan. Jäkäläla-
jiston lukumäärä oli vähentynyt hieman 
edelliseen tutkimuskertaan verra� una. 
Suurimmat muutokset jäkäläkasvillisuu-
dessa keski� yvät keskustan ja Lappoh-
jan alueilla sĳ aitseville havaintoaloilla ja 
nämä alueet ovat selvästi ilman epäpuh-
tauksien kuormi� amia.

Kuva 1. Keskimääräiset sormipaisukarpeen vauriot Hangon kaupungin havaintoaloilla kesällä 2004. 
Vaurioluokitus: < 1,5 = terve, 1,5 – 2,4 = lievä vaurio, 2,5 – 3,4 = selvä vaurio, 3,5 – 4,4 = paha 
vaurio, ≥ 4,5 = kuollut tai puuttuu. Havainto- ja näytealojen tunnukset on merkitty sulkuihin.

Bild 1. Graden av skador på blåslav i medeltal på Hangö stads observationsytor sommaren 2004. 
Skadeklassificering: < 1,5 = frisk, 1,5 – 2,4 = mindre skada, 2,5 – 3,4 = tydlig skada, 3,5 – 
4,4 = allvarlig skada, ≥ 4,5 = död eller försvunnen. Observations- och provytornas symboler har 
markerats inom parentes.
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 Levä frekv. Hp. kunto IAP  J.laji
Hanko 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000
 havaintoaloja 16 16 16 16 16 16 16 16
 keskiarvo  3 5  2,4  2,2 1,9 2,1 6 8
 suurin  10 10 3,5 3,1 2,6 2,6 9 10
 pienin 0 0 1,3 1,2 1,0 1,3 4 6

  Levä frekv.  Hp. kunto  IAP J.laji
KOKO ALUE 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000
 havaintoaloja  776 623 776 623 776 623 776 623
 keskiarvo 4 2 2,1 2,0 1,9 2,1 7 7
 suurin  10 10 4,8 5,0 3,4 3,5 10 10
 pienin  0 0 1,1 1,0 0,0 0,0 1 1

Taulukko 1. Havaintoalojen jäkäläkartoituksen tuloksia Hangon kaupungin alueella ja koko tutkimusalueella vuosina 2000 ja 2004. Ly-
henteiden selitykset: Levä frekv. = leväpeitteen esiintymisfrekvenssi näytealalla (arvot 0 – 10), Hp. kunto = sormipaisukarpeen vau-
rioaste (luokitus 1 – 5), IAP = näytealan jäkälälajiston perusteella laskettu IAP-indeksi, J.laji = näytealan jäkälälajien lukumäärä (lajis-
tossa ei ole mukana leväpeite ja seinänsuomujäkälä, arvot välillä 0 – 10).

Näytealojen neulasten typpipitoisuudet 
olivat nousseet edelliseen näy� eeno� o-
kertaan verra� una noin 10 % ja pitoisuu-
det olivat hieman koko tutkimusalueen 
keskimääräisiä pitoisuuksia korkeam-
mat. Neulasten typpipitoisuus oli puus-
ton kasvun kannalta sopiva yhdellä kes-
kustassa sĳ ainneella näytealalla ja vält-

täviä (11,0 – 13,9 g/kg) muilla näytealoil-
la. Mäntyjen neulasten rikkipitoisuudet 
olivat nousseet edelliseen tutkimukseen 
verra� una. Rikkipitoisuudet olivat lie-
västi kohonneet (> 1 100 mg/kg) kahdel-
la keskustan näytealalla ja neulasten nor-
maalina pide� ävä taso, 900 mg/kg, yli� yi 
kaikilla näytealoilla.

 NeulN  NeulS 
Hanko 2005 2001 2005 2001
 havaintoaloja 5 5  5 5
 keskiarvo 14,1 12,6 1 082  905
 suurin 15,8 13,2 1 153 980
 pienin 13,3 11,5 986 857

  NeulN  NeulS 
KOKO ALUE 2005 2001 2005  2001
 havaintoaloja 267 245 267  245
 keskiarvo 13,6 13,0 1 071  947
 suurin 22,4 16,0 1 383  1 150
 pienin 7,0 10,7 863  798

Taulukko 2. Näytealojen neulasanalyysien tuloksia Hangon kaupungin alueella ja koko tutkimusalueella vuosina 2001 ja 2005. Lyhen-
teiden selitykset: NeulN = neulasten typpipitoisuus (g/kg), NeulS = neulasten rikkipitoisuus (mg/kg).
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Liite 1. Undersökning av luftkvaliteten med hjälp av 
bioindikatorer i Hangö stads område
Barrproven hämtades från sexton obser-
vationsytor och fem provytor i Hangö. 
Tillståndet för blåslaven på observations-
ytorna i Hangö klassifi cerades som nå-
got sämre jämfört med det genomsni� -
liga tillståndet inom hela studieområdet. 
I förhållande till andra variabler skilj-
de sig de inhämtade resultaten på ob-
servationsytorna i Hangö stad inte i nå-
gon betydande grad från medelresulta-
ten. På nio observationsplatser lokalise-
rade i närheten av stadens centrum och 
i Lappvik-området klassifi cerades blås-
laven som tydligt skadad. På två obser-

vationsytor uppska� ades blåslaven va-
ra helt frisk. De observationsytor där la-
varnas artsammansä� ning hade genom-
gå�  en mindre försämring (4 – 5 lavarter) 
var lokaliserade på Tulludden och i sta-
dens centrum. Antal lavarter hade mins-
kat något jämfört med föregående stu-
dies resultat. De största förändringarna i 
lavarnas samhällen är koncentrerade till 
de observationsytor som är lokaliserade i 
stadens centrum och Lappvik; dessa om-
råden är tydligt belastade av lu� burna 
föroreningar.

 Alg frekv. Hp. skick IAP L.art  NeulN NeulS
Hangö 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2005 2001 2005 2001
 observationsytor 16 16 16 16 16 16 16 16 5 5 5 5
 medeltal  3 5 2,4 2,2 1,9 2,1 6 8 14,1 12,6 1 082 905
 högst  10 10 3,5 3,1 2,6 2,6 9 10 15,8 13,2 1 153 980
 lägst 0 0 1,3 1,2 1,0 1,3 4 6 13,3 11,5 986 857

  Alg frekv. Hp. skick IAP L.art NeulN NeulS
HELA OMRÅDET 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2005 2001 2005 2001
 observationsytor  776 623 776 623 776 623 776 623 267 245 267 245
 medeltal 4 2 2,1 2,0 1,9 2,1 7 7 13,6 13,0 1 071 947
 högst  10 10 4,8 5,0 3,4 3,5 10 10 22,4 16,0 1 383 1 150
 lägst  0 0 1,1 1,0 0,0 0,0 1 1 7,0 10,7 863 798

Tabell 1. Resultat på observations- och provytor i Hangö stad och i hela undersökningsområdet åren 2000 – 2001 och 2004 – 2005.
Förklaringar till förkortningarna: Alg frekv. = förekomstfrekvensen hos algbeläggningen på provytan (värden 0 – 10), Hp.skick =
graden av skador på blåslav (Hypogymnia physodes) (klassificering 1 – 5), IAP = IAP-index uträknat på basen av lavarter på provy-
tan, L.art = antalet lavarter på provytan (algbeläggning och Hypocenomyce scalaris är inte med i artbeståndet, värden mellan 0 – 10), 
NeulN = kvävehalten i barren (g/kg), NeulS = svavelhalten i barren (mg/kg).

Kvävekoncentrationerna hos de barr som 
inhämtats från provy� räden hade ökat 
med omkring 10 % i jämförelse med den 
föregående provtiden och koncentratio-
nerna var något högre än de genomsni� -
liga koncentrationerna för hela studie-
området.  Kvävekoncentrationerna hos 
barren på en provyta lokaliserad i sta-
dens centrum var lämpliga utifrån till-
växtsynpunkt hos trädbeståndet medan 

kvävekoncentrationerna var tolerabla på 
de övriga provytorna (11,0 – 13,9 g/kg). 
Svavelkoncentrationerna hos tallarna ha-
de ökat jämfört med föregående studies 
resultat. Svavelkoncentrationerna hade 
ökat något (> 1 100 mg/kg) på två provy-
tor i stadens centrum och den nivå som 
anses normal för barr, 900 mg/kg, över-
skreds på samtliga provytor.
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Liite 1. Ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta Helsingin 
kaupungin alueella
Helsingin kaupungin alueella sĳ aitsi 23 
havaintoalaa, joilta kaikilta ote� iin myös 
neulasnäy� eet. Erityisesti sormipaisu-
karpeen vauriot, IAP-indeksi ja jäkälä-
lajiston määrä olivat huoma� avasti ko-
ko tutkimusalueen keskimääräisiä tu-
loksia heikommat. Viidellä havainto-
alalla Helsingin keskustassa havai� iin 
vain yhtä jäkälälajia, sormipaisukarvet-
ta. Neljällä alalla näistä sormipaisukar-
peen pei� ävyys oli 0 % ja havaintoalat 
luokiteltiin jäkäläautioiksi. Eniten jäkä-
lälajeja tava� iin edelleen Helsingin poh-
joisimmalla havaintoalalla sekä viidel-

lä alalla kaupungin kaakkoisosissa. Ha-
vaintoalojen määrä, joilta sormipaisukar-
ve oli kuollut tai puu� ui oli vähentynyt 
edellisen tutkimuskerran viidestä alasta 
kolmeen havaintoalaan. Myös sormipai-
sukarpeen pahojen vaurioiden määrä oli 
vähentynyt edellisestä havaintokerrasta. 
Tode� ujen jäkälämuutosten perusteella, 
ilmansaasteiden kuormitus Helsingissä 
oli voimakkainta koko tutkimusalueella. 
Vuoteen 2000 verra� una jäkälälajiston 
määrä oli pysynyt samana mu� a jäkäli-
en vauriot olivat hieman lieventyneet.

Kuva 1. Keskimääräiset sormipaisukarpeen vauriot Helsingin kaupungin havaintoaloilla kesäl-
lä 2004. Vaurioluokitus: < 1,5 = terve, 1,5 – 2,4 = lievä vaurio, 2,5 – 3,4 = selvä vaurio, 3,5 
– 4,4 = paha vaurio, ≥ 4,5 = kuollut tai puuttuu. Havainto- ja näytealojen tunnukset on mer-
kitty sulkuihin.

Bild 1. Graden av skador på blåslav i medeltal på Helsingfors stads observationsytor sommaren 
2004. Skadeklassificering: < 1,5 = frisk, 1,5 – 2,4 = mindre skada, 2,5 – 3,4 = tydlig skada, 
3,5 – 4,4 = allvarlig skada, ≥ 4,5 = död eller försvunnen. Observations- och provytornas symbo-
ler har markerats inom parentes.
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 Levä frekv. Hp. kunto IAP  J.laji
Helsinki 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000
 havaintoaloja 23 23 23 23 23 23 23 23
 keskiarvo  6 5  3,0  3,4 0,9 0,9 4 4
 suurin  10 10 4,8 5,0 2,1 2,0 7 9
 pienin 0 0 1,6 2,1 0,0 0,0 1 1

  Levä frekv.  Hp. kunto  IAP J.laji
KOKO ALUE 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000
 havaintoaloja  776 623 776 623 776 623 776 623
 keskiarvo 4 2 2,1 2,0 1,9 2,1 7 7
 suurin  10 10 4,8 5,0 3,4 3,5 10 10
 pienin  0 0 1,1 1,0 0,0 0,0 1 1

Taulukko 1. Havaintoalojen jäkäläkartoituksen tuloksia Helsingin kaupungin alueella ja koko tutkimusalueella vuosina 2000 ja 2004. 
Lyhenteiden selitykset: Levä frekv. = leväpeitteen esiintymisfrekvenssi näytealalla (arvot 0 – 10), Hp. kunto = sormipaisukarpeen
vaurioaste (luokitus 1 – 5), IAP = näytealan jäkälälajiston perusteella laskettu IAP-indeksi, J.laji = näytealan jäkälälajien lukumäärä (la-
jistossa ei ole mukana leväpeite ja seinänsuomujäkälä, arvot välillä 0 – 10).

Rikki- ja typpiyhdisteiden aiheu� a-
ma kuormitus Helsingissä on suurem-
paa kuin tutkimusalueen muissa osis-
sa. Tämä näkyy neulasten keskimääräis-
tä suurempina rikki- ja typpipitoisuuk-
sina. Mäntyjen neulasten rikkipitoisuu-
det olivat kasvaneet vuonna 2001 ote� ui-
hin näy� eisiin verra� una. Kahdella näy-
tealalla Pohjois-Pakilassa ja Kurkimäel-
lä rikkipitoisuudet yli� ivät 1 300 mg/kg 

tason. Rikkipitoisuudet olivat kaikilla 
neulasnäytealoilla yli 1 000 mg/kg. Myös 
typpipitoisuudet olivat nousseet neljän 
vuoden takaiseen tilanteeseen verra� u-
na. Yhdellä näytealalla (näyteala 78) pi-
toisuus oli yli 17 g/kg eli selvästi kohon-
nut. Muiden näytealojen typpipitoisuu-
det olivat normaalina pide� ävällä tasol-
la. 

 NeulN  NeulS 
Helsinki 2005 2001 2005 2001
 havaintoaloja 23 23  23 23
 keskiarvo 14,3 13,7 1 148  978
 suurin 17,9 16,0 1 383 1 100
 pienin 11,9 11,9 1 010 902

  NeulN  NeulS 
KOKO ALUE 2005 2001 2005  2001
 havaintoaloja 267 245 267  245
 keskiarvo 13,6 13,0 1 071  947
 suurin 22,4 16,0 1 383  1 150
 pienin 7,0 10,7 863  798

Taulukko 2. Näytealojen neulasanalyysien tuloksia Helsingin kaupungin alueella ja koko tutkimusalueella vuosina 2001 ja 2005. Lyhen-
teiden selitykset: NeulN = neulasten typpipitoisuus (g/kg), NeulS = neulasten rikkipitoisuus (mg/kg).
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Liite 1. Undersökning av luftkvaliteten med hjälp av 
bioindikatorer i Helsingfors stads område
Det fanns 23 observationsytor lokalisera-
de i Helsingfors stads område och barr-
prover togs på alla dessa. Skadorna på 
blåslaven, IAP-index och antal lavarter 
var betydligt mer negativa än medelre-
sultatet för hela forskningsområdet. På 
fem observationsytor i centrum av Hel-
singfors observerades endast en lavart, 
blåslav. På fyra av dessa ytor var täck-
ningsgraden för blåslaven 0 % och de 
nämnda observationsytorna klassifi cera-
des som områden i avsaknad av lavar. 
Högsta antalet lavarter påträff ades fort-
farande på de nordligaste observations-
ytorna i Helsingfors och på fem ytor i 

sydöstra delen av staden. Antal observa-
tionsytor på vilka blåslaven hade dö�  el-
ler försvunnit hade minskat från den fö-
regående studiens fem ytor till den nu-
varande studiens tre ytor. Antal fall av 
allvarlig skada på blåslaven hade ock-
så minskat jämfört med den föregående 
observationstiden. Utgående från de ob-
serverade lavförändringarna var belast-
ningen orsakad av lu� burna förorening-
ar som kra� igast i Helsingfors. I jämfö-
relse med situationen år 2000 var antalet 
lavarter oförändrade, men skadorna på 
lavar hade blivit något mindre. 

 Alg frekv. Hp. skick IAP L.art  NeulN NeulS
Helsingfors 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2005 2001 2005 2001
 observationsytor 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
 medeltal  6 5 3,0 3,4 0,9 0,9 4 4 14,3 13,4 1 148 978
 högst  10 10 4,8 5,0 2,1 2,0 7 9 17,9 16,0 1 383 1 100
 lägst 0 0 1,6 2,1 0,0 0,0 1 1 11,9 11,9 1 010 902

  Alg frekv. Hp. skick IAP L.art NeulN NeulS
HELA OMRÅDET 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2005 2001 2005 2001
 observationsytor  776 623 776 623 776 623 776 623 267 245 267 245
 medeltal 4 2 2,1 2,0 1,9 2,1 7 7 13,6 13,0 1 071 947
 högst  10 10 4,8 5,0 3,4 3,5 10 10 22,4 16,0 1 383 1 150
 lägst  0 0 1,1 1,0 0,0 0,0 1 1 7,0 10,7 863 798

Tabell 1. Resultat på observations- och provytor i Helsingfors stad och i hela undersökningsområdet åren 2000 – 2001 och 2004 –
2005. Förklaringar till förkortningarna: Alg frekv. = förekomstfrekvensen hos algbeläggningen på provytan (värden 0 – 10), Hp.skick
= graden av skador på blåslav (Hypogymnia physodes) (klassificering 1 – 5), IAP = IAP-index uträknat på basen av lavarter på provy-
tan, L.art = antalet lavarter på provytan (algbeläggning och Hypocenomyce scalaris är inte med i artbeståndet, värden mellan 0 – 10), 
NeulN = kvävehalten i barren (g/kg), NeulS = svavelhalten i barren (mg/kg).

Belastningen orsakad av svavel- och kvä-
veföreningar i Helsingfors är högre än i 
de övriga delarna av studieområdet. Det-
ta visas genom svavel- och kvävekoncen-
trationerna i tallbarr, som är större än de 
genomsni� liga koncentrationerna. Kon-
centrationerna av svavel i tallbarr hade 
ökat jämfört med inhämtade provresul-
tat under 2001. På två provytor i Norra 
Baggböle och Kurkimäki översteg sva-

velkoncentrationerna nivån 1 300 mg/kg. 
Svavelkoncentrationerna överskred 1 000 
mg/kg på samtliga provytor för tallbarr. 
Kvävekoncentrationerna hade också ökat 
i jämförelse med situationen för fyra år 
sedan. På en provyta (Yta 78) översteg 
koncentrationen 17 g/kg, dvs. en tydlig 
ökning. Kvävekoncentrationerna på de 
övriga provytorna låg på nivåer som an-
ses vara normala. 
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Liite 1. Ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta 
Hyvinkään kaupungin alueella
Jäkälähavaintoja tehtiin Hyvinkään kau-
pungin alueella 23 havaintoalalla. Neu-
lasnäy� eet kerä� iin 12 näytealalta. Hy-
vinkään keskustan Vieremän kaupun-
ginosassa oli yksi havaintoala, jolta löy-
de� iin vain yksi jäkälälaji. Sormipaisu-
karpeen pei� ävyys tällä paikalla oli 0 
%, joten alaa voidaan pitää jäkäläautio-
na. Jäkälälajistoltaan lievästi köyhtynei-
den havaintoalojen määrä oli lisäänty-
nyt edelliseen tutkimuskertaan verra� u-
na. Havaintoaloja, joilta tava� iin neljäs-
tä viiteen jäkälälajia, oli kaupungin alu-
eella viisi. Pahojen ja selvien sormipai-

sukarpeen vaurioiden määrä oli lisään-
tynyt vuoden 2000 havaintoihin verrat-
tuna. Pahat ja selvät vauriot keski� yivät 
kaupungin keskusta-alueelle, mu� a sel-
viä vaurioita havai� iin myös keskustaa-
jaman ulkopuolella Helsinki-Hämeenlin-
na moo� oritien varrella. Ilman epäpuh-
tauksien aiheu� amat jäkälämuutokset 
etenkin Hyvinkään kaupungin keskus-
tan alueella olivat selviä ja kuormitus täl-
lä alueella on jäkälähavaintojen mukaan 
voimakasta. Vuoteen 2000 verra� una jä-
kälälajisto oli hieman köyhtynyt ja vau-
riot lisääntyneet.

Kuva 1. Keskimääräiset sormipaisukarpeen vauriot Hyvinkään kaupungin havaintoaloilla kesällä 
2004. Vaurioluokitus: < 1,5 = terve, 1,5 – 2,4 = lievä vaurio, 2,5 – 3,4 = selvä vaurio, 3,5 – 4,4 
= paha vaurio, ≥ 4,5 = kuollut tai puuttuu. Havainto- ja näytealojen tunnukset on merkitty sul-
kuihin.
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 Levä frekv. Hp. kunto IAP  J.laji
Hyvinkää 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000
 havaintoaloja 32 32 32 32 32 32 32 32
 keskiarvo  3 3  2,4  2,0 1,8 2,2 6 7
 suurin  10 10 4,4 3,7 2,5 2,8 8 9
 pienin 0 0 1,2 1,1 0,3 0,4 1 2

  Levä frekv.  Hp. kunto  IAP J.laji
KOKO ALUE 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000
 havaintoaloja  776 623 776 623 776 623 776 623
 keskiarvo 4 2 2,1 2,0 1,9 2,1 7 7
 suurin  10 10 4,8 5,0 3,4 3,5 10 10
 pienin  0 0 1,1 1,0 0,0 0,0 1 1

Taulukko 1. Havaintoalojen jäkäläkartoituksen tuloksia Hyvinkään kaupungin alueella ja koko tutkimusalueella vuosina 2000 ja 2004. 
Lyhenteiden selitykset: Levä frekv. = leväpeitteen esiintymisfrekvenssi näytealalla (arvot 0 – 10), Hp. kunto = sormipaisukarpeen
vaurioaste (luokitus 1 – 5), IAP = näytealan jäkälälajiston perusteella laskettu IAP-indeksi, J.laji = näytealan jäkälälajien lukumäärä (la-
jistossa ei ole mukana leväpeite ja seinänsuomujäkälä, arvot välillä 0 – 10).

Hyvinkäällä neulasten rikki- ja typpipi-
toisuudet olivat pysyneet samalla tasol-
la kuin vuonna 2001 ja pitoisuudet oli-
vat hieman koko tutkimusalueen keski-
arvoja alhaisemmat. Neulasten typpipi-
toisuus oli puuston kasvun kannalta so-
piva yhdellä keskustan näytealalla. Muil-

la näytealoilla pitoisuudet olivat väl� ä-
viä pitoisuuksien vaihdellessa välillä 11,5 
–  13,9 g/kg. Rikkipitoisuudet olivat lie-
västi kohonneita ( > 1 100 mg/kg) kahdel-
la näytealalla. Muiden neulasnäy� eiden 
rikkipitoisuudet olivat  908 – 1 030 mg/
kg.

 NeulN  NeulS 
Hyvinkää 2005 2001 2005 2001
 havaintoaloja 12 12  12 12
 keskiarvo 13,1 13,1 996  992
 suurin 14,0 15,3 1 118 1 150
 pienin 11,5 11,5 905 920

  NeulN  NeulS 
KOKO ALUE 2005 2001 2005  2001
 havaintoaloja 267 245 267  245
 keskiarvo 13,6 13,0 1 071  947
 suurin 22,4 16,0 1 383  1 150
 pienin 7,0 10,7 863  798

Taulukko 2. Näytealojen neulasanalyysien tuloksia Hyvinkään kaupungin alueella ja koko tutkimusalueella vuosina 2001 ja 2005. Ly-
henteiden selitykset: NeulN = neulasten typpipitoisuus (g/kg), NeulS = neulasten rikkipitoisuus (mg/kg).
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Liite 1. Ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta Inkoon 
kunnan alueella
Inkoon kunnan alueella oli 25 havainto-
alaa. Inkoon keskustan tuntumassa te-
ollisuuslaitoksen väli� ömässä läheisyy-
dessä sĳ ainnut havaintoala (havaintoala 
132) oli edelleen lähes jäkäläautio ja sor-
mipaisukarve luokiteltiin pahasti vau-
rioituneeksi. Edellisessä seurantatutki-
muksessa kaikilla muilla havaintoaloilla 
sormipaisukarve oli luokiteltu terveek-

si tai lievästi vaurioituneeksi. Nyt kuu-
della havaintoalalla sormipaisukarpeen 
kunto arvioitiin selvästi vaurioituneeksi. 
Jäkälälajistoltaan lievästi köyhtyneitä ha-
vaintoaloja, joilta löyde� iin vain 4 – 5 jä-
kälälajia, oli kolme Inkoon pohjoisosissa. 
Kaikkiaan lajimäärissä ei kuitenkaan ol-
lut tapahtunut selvää muutosta vuoden 
2000 tutkimuskertaan verra� una.

Kuva 1. Keskimääräiset sormipaisukarpeen vauriot Inkoon kunnan havaintoaloilla kesällä 2004. 
Vaurioluokitus: < 1,5 = terve, 1,5 – 2,4 = lievä vaurio, 2,5 – 3,4 = selvä vaurio, 3,5 – 4,4 = 
paha vaurio, ≥ 4,5 = kuollut tai puuttuu. Havainto- ja näytealojen tunnukset on merkitty sulkui-
hin.

Bild 1. Graden av skador på blåslav i medeltal på Ingå kommuns observationsytor sommaren 
2004. Skadeklassificering: < 1,5 = frisk, 1,5 – 2,4 = mindre skada, 2,5 – 3,4 = tydlig skada, 
3,5 – 4,4 = allvarlig skada, ≥ 4,5 = död eller försvunnen. Observations- och provytornas symbo-
ler har markerats inom parentes.
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 Levä frekv. Hp. kunto IAP  J.laji
Inkoo 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000
 havaintoaloja 25 25 25 25 25 25 25 25
 keskiarvo  2 1  2,2  2,0 1,9 2,1 7 7
 suurin  10 7 4,3 4,9 2,6 2,7 9 9
 pienin 0 0 1,5 1,0 0,4 0,5 2 2

  Levä frekv.  Hp. kunto  IAP J.laji
KOKO ALUE 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000
 havaintoaloja  776 623 776 623 776 623 776 623
 keskiarvo 4 2 2,1 2,0 1,9 2,1 7 7
 suurin  10 10 4,8 5,0 3,4 3,5 10 10
 pienin  0 0 1,1 1,0 0,0 0,0 1 1

Taulukko 1. Havaintoalojen jäkäläkartoituksen tuloksia Inkoon kunnan alueella ja koko tutkimusalueella vuosina 2000 ja 2004. Lyhen-
teiden selitykset: Levä frekv. = leväpeitteen esiintymisfrekvenssi näytealalla (arvot 0 – 10), Hp. kunto = sormipaisukarpeen vaurioas-
te (luokitus 1 – 5), IAP = näytealan jäkälälajiston perusteella laskettu IAP-indeksi, J.laji = näytealan jäkälälajien lukumäärä (lajistossa ei 
ole mukana leväpeite ja seinänsuomujäkälä, arvot välillä 0 – 10).

Inkoon neulasnäy� eiden rikki- ja typ-
pipitoisuudet olivat kasvaneet vuoden 
2001 tuloksiin verra� una. Samalla ajan-
jaksolla Inkoon teollisuuden ja energian-
tuotannon rikkidioksidi- ja typpioksidi-
en päästöt olivat lisääntyneet merki� ä-
västi. Keskimääräinen typpipitoisuus oli 
hieman tutkimusalueen keskitasoa kor-
keampi. Rikkipitoisuus jäi tutkimusalu-

een keskiarvoa alhaisemmaksi. Väster-
skogenissa sĳ ainneella näytelalla typpi-
pitoisuus oli selvästi kohonnut (17,7 g/
kg) ja yhdellä alalla taajamassa sopiva 
(14,6 g/kg). Samoilla alueilla myös rik-
kipitoisuudet olivat lievästi kohonneita, 
sillä rikkipitoisuudet olivat 1 010 – 1 171 
mg/kg. 

 NeulN  NeulS 
Inkoo 2005 2001 2005 2001
 havaintoaloja 4 4  4 4
 keskiarvo 14,5 12,5 1 042  994
 suurin 17,7 13,2 1 171 972
 pienin 11,9 11,8 959 851

  NeulN  NeulS 
KOKO ALUE 2005 2001 2005  2001
 havaintoaloja 267 245 267  245
 keskiarvo 13,6 13,0 1 071  947
 suurin 22,4 16,0 1 383  1 150
 pienin 7,0 10,7 863  798

Taulukko 2. Näytealojen neulasanalyysien tuloksia Inkoon kunnan alueella ja koko tutkimusalueella vuosina 2001 ja 2005. Lyhenteiden 
selitykset: NeulN = neulasten typpipitoisuus (g/kg), NeulS = neulasten rikkipitoisuus (mg/kg).
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Liite 1. Undersökning av luftkvaliteten med hjälp av 
bioindikatorer i Ingå kommuns område
Det fanns 25 observationsytor lokalisera-
de i Ingå kommuns område. Den obser-
vationsyta (Yta 132) som fanns lokalise-
rad nära Ingå stads centrum i den ome-
delbara närheten av en industrianlägg-
ning var fortfarande nästan helt utan la-
var och blåslaven klassifi cerades som all-
varligt skadad. I den föregående obser-
vationsstudien hade blåslaven klassifi ce-
rats som frisk eller som mindre skadad 
på alla övriga observationsytor. Nu upp-

ska� ades tillståndet för blåslav på sex 
observationsytor vara tydligt skadat. Det 
fanns tre observationsytor med mindre 
försämringar hos lavarnas artsamman-
sä� ning, med endast 4 – 5 trädlavsarter, 
och dessa ytor var lokaliserade i de nor-
ra delarna av Ingå. Totalt se�  observera-
des inga tydliga förändringar i artsam-
mansä� ningen vid jämförelse med situ-
ationen år 2000.

 Alg frekv. Hp. skick IAP L.art  NeulN NeulS
Ingå 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2005 2001 2005 2001
 observationsytor 25 25 25 25 25 25 25 25 4 4 4 4
 medeltal  2 1 2,2 2,0 1,9 2,1 7 7 14,5 12,5 1 042 924
 högst  10 7 4,3 4,9 2,6 2,7 9 9 17,7 13,2 1 171 972
 lägst 0 0 1,5 1,0 0,4 0,5 2 2 11,9 11,8 959 851

  Alg frekv. Hp. skick IAP L.art NeulN NeulS
HELA OMRÅDET 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2005 2001 2005 2001
 observationsytor  776 623 776 623 776 623 776 623 267 245 267 245
 medeltal 4 2 2,1 2,0 1,9 2,1 7 7 13,6 13,0 1 071 947
 högst  10 10 4,8 5,0 3,4 3,5 10 10 22,4 16,0 1 383 1 150
 lägst  0 0 1,1 1,0 0,0 0,0 1 1 7,0 10,7 863 798

Tabell 1. Resultat på observations- och provytor i Ingå kommun och i hela undersökningsområdet åren 2000 – 2001 och 2004 – 
2005. Förklaringar till förkortningarna: Alg frekv. = förekomstfrekvensen hos algbeläggningen på provytan (värden 0 – 10), Hp.skick
= graden av skador på blåslav (Hypogymnia physodes) (klassificering 1 – 5), IAP = IAP-index uträknat på basen av lavarter på provy-
tan, L.art = antalet lavarter på provytan (algbeläggning och Hypocenomyce scalaris är inte med i artbeståndet, värden mellan 0 – 10), 
NeulN = kvävehalten i barren (g/kg), NeulS = svavelhalten i barren (mg/kg).

Koncentrationerna av svavel och kväve 
i tallbarrproverna från Ingå hade ökat i 
jämförelse med de insamlade resultaten 
år 2001. Emissionerna av svaveldioxid 
och salpeteroxider från industri och en-
ergiproduktion i Ingå hade ökat tydligt 
sedan 2001. Den genomsni� liga kväve-
koncentrationen var lite högre än genom-
sni� et för studieområdet. Svavelkoncen-

trationen befanns vara lägre än för ge-
nomsni� et i studieområdet. Kvävekon-
centrationen på en provyta i Västersko-
gen hade stigit tydligt (17,7 g/kg) och på 
en yta lokaliserad i bosä� ningscentrum 
var den lämplig (14,6 g/kg). Svavelkon-
centrationerna hade också ökat något i 
samma områden och de varierade mel-
lan 1 010 – 1 171 mg/kg. 
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Liite 1. Ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta 
Järvenpään kaupungin alueella
Järvenpään kaupungin alueella sĳ aitsi 8 
havaintoalaa ja 7 neulasnäytealaa. Yhdel-
lä taajamassa sĳ aitsevalla havaintoalalla 
sormipaisukarve arvioitiin pahasti vauri-
oituneeksi. Samalla alalla lajisto oli erit-
täin selvästi köyhtynyt IAP-indeksin jää-
dessä alle 1,0. Lisäksi neljällä muulla ha-
vaintoalalla sormipaisukarve luokitel-
tiin selvästi vaurioituneeksi. Järvenpään 
kolme pohjoisinta havaintoalaa luokitel-
tiin jäkälien lajimäärän mukaan lievästi 
köyhtyneeksi, koska lajeja tava� iin vain 
4 tai 5.  Jäkälävauriot Järvenpäässä oli-

vat selvästi koko tutkimusalueen keski-
määräistä vaurioaste� a pahempia. Poh-
joisimpien havaintoalojen (havaintoalat 
154, 155 ja 161) jäkälävaurioihin vaikut-
taa luultavasti lähistöllä sĳ aitsevan teolli-
suuslaitoksen päästöt. Muiden havainto-
alojen jäkälämuutoksia seli� änee havain-
toalojen sĳ ainnit tiheällä taajama-alueella 
ja vilkasliikenteisen Lahti-Helsinki moot-
toritien läheisyydessä (havaintoalat 157 
ja 159). Keskimäärin jäkäläkasvillisuu-
den muutoksissa ei ollut juurikaan eroa 
vuosien 2000 ja 2004 havaintojen välillä. 

Kuva 1. Keskimääräiset sormipaisukarpeen vauriot Järvenpään kaupungin havaintoaloilla kesäl-
lä 2004. Vaurioluokitus: < 1,5 = terve, 1,5 – 2,4 = lievä vaurio, 2,5 – 3,4 = selvä vaurio, 3,5 – 
4,4 = paha vaurio, ≥ 4,5 = kuollut tai puuttuu. Havainto- ja näytealojen tunnukset on merkit-
ty sulkuihin.
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Typpipitoisuudet Järvenpään neulas-
näy� eissä olivat samalla tasolla kuin 
vuonna 2001. Typpipitoisuudet olivat 
väl� ävällä ja sopivalla tasolla pitoisuuk-
sien vaihdellessa välillä 11,6 – 14,6 g/kg. 
Neulasten rikkipitoisuudet olivat kohon-
neet neljän vuoden takaiseen tilanteeseen 

verra� una,  mu� a pitoisuudet jäivät alle 
koko tutkimusalueen keskitason. Kah-
della näytealalla rikkipitoisuudet olivat 
lievästi kohonneet pitoisuuksien olles-
sa yli 1 100 mg/kg. Vain yhden näytealan 
rikkipitoisuus oli alle 1 000 mg/kg. 

 Levä frekv. Hp. kunto IAP  J.laji
Järvenpää 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000
 havaintoaloja 8 8 8 8 8 8 8 8
 keskiarvo  6 6  2,7  2,5 1,7 1,9 7 7
 suurin  10 10 3,5 3,4 2,4 2,6 9 9
 pienin 1 0 2,0 1,6 0,8 1,1 4 4

  Levä frekv.  Hp. kunto  IAP J.laji
KOKO ALUE 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000
 havaintoaloja  776 623 776 623 776 623 776 623
 keskiarvo 4 2 2,1 2,0 1,9 2,1 7 7
 suurin  10 10 4,8 5,0 3,4 3,5 10 10
 pienin  0 0 1,1 1,0 0,0 0,0 1 1

Taulukko 1. Havaintoalojen jäkäläkartoituksen tuloksia Järvenpään kaupungin alueella ja koko tutkimusalueella vuosina 2000 ja 2004.
Lyhenteiden selitykset: Levä frekv. = leväpeitteen esiintymisfrekvenssi näytealalla (arvot 0 – 10), Hp. kunto = sormipaisukarpeen
vaurioaste (luokitus 1 – 5), IAP = näytealan jäkälälajiston perusteella laskettu IAP-indeksi, J.laji = näytealan jäkälälajien lukumäärä (la-
jistossa ei ole mukana leväpeite ja seinänsuomujäkälä, arvot välillä 0 – 10).

 NeulN  NeulS 
Järvenpää 2005 2001 2005 2001
 havaintoaloja 7 7  7 7
 keskiarvo 12,7 12,6 1 056  933
 suurin 14,6 13,9 1 148 1 050
 pienin 11,6 11,2 979 857

  NeulN  NeulS 
KOKO ALUE 2005 2001 2005  2001
 havaintoaloja 267 245 267  245
 keskiarvo 13,6 13,0 1 071  947
 suurin 22,4 16,0 1 383  1 150
 pienin 7,0 10,7 863  798

Taulukko 2. Näytealojen neulasanalyysien tuloksia Järvenpään kaupungin alueella ja koko tutkimusalueella vuosina 2001 ja 2005. Ly-
henteiden selitykset: NeulN = neulasten typpipitoisuus (g/kg), NeulS = neulasten rikkipitoisuus (mg/kg).
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Liite 1. Ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta Karjaan 
kaupungin alueella
Havaintopuiden runkojäkäliä tutki� iin 
Karjaalla 15 havaintoalalla ja neulasnäy-
te ote� iin neljältä alalta. Kahdella taaja-
ma-alalla ja yhdellä taajaman ulkopuoli-
sella havaintoalalla sormipaisukarve luo-
kiteltiin selvästi vaurioituneeksi. Kaikil-
la muilla aloilla sormipaisukarpeen vau-
riot arvioitiin lieviksi. Kahden havainto-
alan jäkälälajisto oli lievästi köyhtynyt. 
Havaintoalojen keskimääräinen lajilu-

kumäärä vastasi koko tutkimusalueen 
keskiarvoa. Vuoden 2000 tuloksiin ver-
ra� una Karjaan kaupungin jäkäläkasvil-
lisuudessa ei ollut tapahtunut merki� ä-
viä muutoksia. Selvät jäkäläkasvillisuu-
den muutokset keski� yvät kaupungin 
keskustaajaman läheisyyteen ja kahdel-
le lähellä valtatie 25 sĳ aitsevalle havain-
toalalle. 

Kuva 1. Keskimääräiset sormipaisukarpeen vauriot Karjaan kaupungin havaintoaloilla kesällä 2004. 
Havainto- ja näytealojen tunnukset on merkitty sulkuihin. Vaurioluokitus: < 1,5 = terve, 1,5 – 2,4 
= lievä vaurio, 2,5 – 3,4 = selvä vaurio, 3,5 – 4,4 = paha vaurio, ≥ 4,5 = kuollut tai puuttuu. Ha-
vainto- ja näytealojen tunnukset on merkitty sulkuihin. 

Bild 1. Graden av skador på blåslav i medeltal på Karis stads observationsytor sommaren 2004. 
Skadeklassificering: < 1,5 = frisk, 1,5 – 2,4 = mindre skada, 2,5 – 3,4 = tydlig skada, 3,5 – 
4,4 = allvarlig skada, ≥ 4,5 = död eller försvunnen. Observations- och provytornas symboler 
har markerats inom parentes.
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 Levä frekv. Hp. kunto IAP  J.laji
Karjaa 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000
 havaintoaloja 15 15 15 15 15 15 15 15
 keskiarvo  3 1  2,1  1,9 2,0 2,3 7 7
 suurin  10 7 3,1 3,1 2,8 2,9 9 8
 pienin 0 0 1,5 1,5 1,0 0,8 5 6

  Levä frekv.  Hp. kunto  IAP J.laji
KOKO ALUE 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000
 havaintoaloja  776 623 776 623 776 623 776 623
 keskiarvo 4 2 2,1 2,0 1,9 2,1 7 7
 suurin  10 10 4,8 5,0 3,4 3,5 10 10
 pienin  0 0 1,1 1,0 0,0 0,0 1 1

Taulukko 1. Havaintoalojen jäkäläkartoituksen tuloksia Karjaan kaupungin alueella ja koko tutkimusalueella vuosina 2000 ja 2004. Ly-
henteiden selitykset: Levä frekv. = leväpeitteen esiintymisfrekvenssi näytealalla (arvot 0 – 10), Hp. kunto = sormipaisukarpeen vau-
rioaste (luokitus 1 – 5), IAP = näytealan jäkälälajiston perusteella laskettu IAP-indeksi, J.laji = näytealan jäkälälajien lukumäärä (lajis-
tossa ei ole mukana leväpeite ja seinänsuomujäkälä, arvot välillä 0 – 10).

Karjaalla sekä neulasten rikki- e� ä typ-
pipitoisuudet olivat kasvaneet vuodesta 
2001 ja  pitoisuudet olivat hieman koko 
tutkimusalueen keskiarvoja suurempia. 
Keskustaajamassa ja sen pohjoispuolella 
sĳ ainneelle kahdella näytealalla rikkipi-
toisuudet olivat lievästi kohonneita, kun 

pitoisuudet olivat 1 121 mg/kg ja 1 130 
mg/kg. Myös muilla näytealoilla rikkipi-
toisuudet yli� ivät 1 000 mg/kg. Typpipi-
toisuudet olivat normaalina pide� ävällä 
tasolla pitoisuuksien vaihdellessa välillä 
13 – 15 g/kg.

 NeulN  NeulS 
Karjaa 2005 2001 2005 2001
 havaintoaloja 4 4  4 4
 keskiarvo 14,1 12,6 1 088  933
 suurin 15,4 13,9 1 130 1 050
 pienin 12,9 11,2 1 016 857

  NeulN  NeulS 
KOKO ALUE 2005 2001 2005  2001
 havaintoaloja 267 245 267  245
 keskiarvo 13,6 13,0 1 071  947
 suurin 22,4 16,0 1 383  1 150
 pienin 7,0 10,7 863  798

Taulukko 2. Näytealojen neulasanalyysien tuloksia Karjaan kaupungin alueella ja koko tutkimusalueella vuosina 2001 ja 2005. Lyhen-
teiden selitykset: NeulN = neulasten typpipitoisuus (g/kg), NeulS = neulasten rikkipitoisuus (mg/kg).
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LIITE 1/21
Liite 1. Undersökning av luftkvaliteten med hjälp av 
bioindikatorer i Karis stads område
Trädstammarnas lavar på observations-
träd examinerades på 15 observationsy-
tor i Karis och barrprover togs på fyra av 
dessa ytor. På två ytor i det tätbefolka-
de bosä� ningscentrumet och på en ob-
servationsyta utanför bosä� ningscentru-
met klassifi cerades blåslaven som tyd-
ligt skadad. På alla övriga ytor uppskat-
tades blåslavens skador vara av mindre 
art. Lavarnas artsammansä� ning på två 
observationsytor hade blivit något för-

sämrad. Det genomsni� liga artantalet på 
observationsytorna överensstämde med 
den generella nivån för hela studieområ-
det. Jämfört med de inhämtade resulta-
ten år 2000 hade inga betydande föränd-
ringar ägt rum i lavarnas artsammansä� -
ning i Karis stad. De tydliga fallen av för-
ändringar i lavarnas artsammansä� ning 
koncentrerades till stadscentrats omgiv-
ningar och till två observationsytor nära 
motorväg nummer 25.  

 Alg frekv. Hp. skick IAP L.art  NeulN NeulS
Karis 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2005 2001 2005 2001
 observationsytor 15 15 15 15 15 15 15 15 4 4 4 4
 medeltal  3 1 2,1 1,9 2,0 2,3 7 7 14,1 12,6 1 088 933
 högst  10 7 3,1 3,1 2,8 2,9 9 8 15,4 13,9 1 130 1 050
 lägst 0 0 1,5 1,5 1,0 0,8 5 6 12,9 11,2 1 016 857

  Alg frekv. Hp. skick IAP L.art NeulN NeulS
HELA OMRÅDET 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2005 2001 2005 2001
 observationsytor  776 623 776 623 776 623 776 623 267 245 267 245
 medeltal 4 2 2,1 2,0 1,9 2,1 7 7 13,6 13,0 1 071 947
 högst  10 10 4,8 5,0 3,4 3,5 10 10 22,4 16,0 1 383 1 150
 lägst  0 0 1,1 1,0 0,0 0,0 1 1 7,0 10,7 863 798

Tabell 1. Resultat på observations- och provytor i Karis stad och i hela undersökningsområdet åren 2000 – 2001 och 2004 – 2005.
Förklaringar till förkortningarna: Alg frekv. = förekomstfrekvensen hos algbeläggningen på provytan (värden 0 – 10), Hp.skick =
graden av skador på blåslav (Hypogymnia physodes) (klassificering 1 – 5), IAP = IAP-index uträknat på basen av lavarter på provy-
tan, L.art = antalet lavarter på provytan (algbeläggning och Hypocenomyce scalaris är inte med i artbeståndet, värden mellan 0 – 
10), NeulN = kvävehalten i barren (g/kg), NeulS = svavelhalten i barren (mg/kg).

Både svavel- och kvävekoncentrationer-
na hos tallbarren i Karis hade ökat sedan 
år 2001 och koncentrationerna var nå-
got högre än de genomsni� liga koncen-
trationerna för hela studieområdet.  Sva-
velkoncentrationerna hade genomgå�  en 
mindre ökning på de två provytorna lo-

kaliserade i stadens centrum och norr om 
de� a; Koncentrationerna var 1 121 mg/kg 
och 1 130 mg/kg. Också på de övriga pro-
vytorna översteg svavelkoncentrationer-
na 1 000 mg/kg. Kvävekoncentrationerna 
varierade inom en skala på 13 – 15 g/kg, 
vilket anses vara normalnivån.
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LIITE 1/22
Liite 1. Ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta 
Karjalohjan kunnan alueella
Karjalohjan kunnan alueella sĳ aitsi 9 ha-
vaintoalaa ja neulasnäyte ote� iin yhdeltä 
alalta. Karkalin luonnonpuistossa sĳ ain-
neella havaintoalalla sormipaisukarve 
arvioitiin selvästi vaurioituneeksi. Mui-
den havaintoalojen sormipaisukarve oli 
terve� ä tai lievästi vaurioitunu� a. Karja-
lohjan alueella sĳ ainneiden havaintoalo-
jen jäkälälajisto oli keskimääräistä run-
saampi, sillä havaintoaloilla tode� iin mi-

nimissäänkin 6 jäkälälajia. Sormipaisu-
karpeen vaurioaste ja levän esiintymis-
frekvenssi olivat Karjalohjalla hieman 
pienempiä kuin koko tutkimusalueella 
keskimäärin. Jäkäläkasvillisuuden muu-
toksia kunnan alueella voidaan kaikki-
aan pitää lievinä. Keskimääräisissä kun-
takohtaisissa tuloksissa ei ollut tapahtu-
nut merki� äviä muutoksia vuosien 2000 
ja 2004 välillä. 

Kuva 1. Keskimääräiset sormipaisukarpeen vauriot Karjalohjan kunnan havaintoaloilla kesällä 2004. 
Vaurioluokitus: < 1,5 = terve, 1,5 – 2,4 = lievä vaurio, 2,5 – 3,4 = selvä vaurio, 3,5 – 4,4 = paha 
vaurio, ≥ 4,5 = kuollut tai puuttuu. Havainto- ja näytealojen tunnukset on merkitty sulkuihin. 
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 Levä frekv. Hp. kunto IAP  J.laji
Karjalohja 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000
 havaintoaloja 9 9 9 9 9 9 9 9
 keskiarvo  2 1  1,8  1,7 2,1 2,2 7 7
 suurin  6 4 2,6 2,2 2,6 2,9 9 9
 pienin 0 0 1,2 1,0 1,7 1,8 6 6

  Levä frekv.  Hp. kunto  IAP J.laji
KOKO ALUE 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000
 havaintoaloja  776 623 776 623 776 623 776 623
 keskiarvo 4 2 2,1 2,0 1,9 2,1 7 7
 suurin  10 10 4,8 5,0 3,4 3,5 10 10
 pienin  0 0 1,1 1,0 0,0 0,0 1 1

Taulukko 1. Havaintoalojen jäkäläkartoituksen tuloksia Karjalohjan kunnan alueella ja koko tutkimusalueella vuosina 2000 ja 2004. Ly-
henteiden selitykset: Levä frekv. = leväpeitteen esiintymisfrekvenssi näytealalla (arvot 0 – 10), Hp. kunto = sormipaisukarpeen vau-
rioaste (luokitus 1 – 5), IAP = näytealan jäkälälajiston perusteella laskettu IAP-indeksi, J.laji = näytealan jäkälälajien lukumäärä (lajis-
tossa ei ole mukana leväpeite ja seinänsuomujäkälä, arvot välillä 0 – 10).

Taajamassa sĳ ainneen näytealan neu-
lasten typpipitoisuus oli puuston kas-
vun kannalta väl� ävällä tasolla. Neulas-
ten rikkipitoisuus puolestaan oli lisään-

tynyt noin 15 % vuodesta 2001, pitoisuu-
den ollessa nyt lievästi kohonnut (> 1 100 
mg/kg). 

 NeulN  NeulS 
Karjalohja 2005 2001 2005 2001
 havaintoaloja 1 1  1 1
 keskiarvo 13,8 15,5 1 128  957
 suurin 13,8 15,5 1 128 957
 pienin 13,8 15,5 1 128 957

  NeulN  NeulS 
KOKO ALUE 2005 2001 2005  2001
 havaintoaloja 267 245 267  245
 keskiarvo 13,6 13,0 1 071  947
 suurin 22,4 16,0 1 383  1 150
 pienin 7,0 10,7 863  798

Taulukko 2. Näytealojen neulasanalyysien tuloksia Karjalohjan kunnan alueella ja koko tutkimusalueella vuosina 2001 ja 2005. Lyhen-
teiden selitykset: NeulN = neulasten typpipitoisuus (g/kg), NeulS = neulasten rikkipitoisuus (mg/kg).
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LIITE 1/24
Liite 1. Ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta Karkkilan 
kaupungin alueella
Karkkilan kaupungissa sĳ aitsi 19 ha-
vaintoalaa, joista neulasnäy� eet kerät-
tiin viideltä näytealalta. Sormipaisukar-
ve luokiteltiin terveeksi kahdella Kark-
kilan eteläisimmällä havaintoalalla, kun 
vuonna 2000 terveen luokituksen saa-
neita havaintoaloja oli myös kaupungin 
pohjoisimmissa osissa. Kaikkien muiden 
havaintoalojen sormipaisukarve arvioi-
tiin lievästi vaurioituneeksi. Keskimää-
räinen sormipaisukarpeen vaurioaste oli 
hieman suurentunut vuoden 2000 tulok-
siin verra� una. Karkkilan läntisimmällä 
havaintoalalla esiintyi vain 5 jäkälälajia ja 

ala luokiteltiin lajistoltaan lievästi köyh-
tyneeksi. Kaikilla muilla havaintoaloilla 
havai� iin vähintään 6 jäkälälajia. Levä-
pei� een määrä Karkkilan havaintoaloil-
la oli lisääntynyt vuodesta 2000. Levä-
peite� ä ei kuitenkaan ollut merki� äväs-
ti enemmän kuin koko tutkimusalueella 
keskimäärin. Lajistoa kuvaavan IAP-in-
deksin perusteella havaintoalojen jäkälä-
kasvillisuus oli Karkkilassa edelleen hie-
man runsaampaa kuin keskimäärin. Il-
man epäpuhtauksista johtuvia jäkäläkas-
villisuuden muutoksia Karkkilan alueel-
la voidaan pitää vähäisinä.

Kuva 1. Keskimääräiset sormipaisukarpeen vauriot Karkkilan kaupungin havaintoaloilla kesäl-
lä 2004. Vaurioluokitus: < 1,5 = terve, 1,5 – 2,4 = lievä vaurio, 2,5 – 3,4 = selvä vaurio, 3,5 – 
4,4 = paha vaurio, ≥ 4,5 = kuollut tai puuttuu. Havainto- ja näytealojen tunnukset on merkit-
ty sulkuihin. 
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Karkkilassa neulasten rikkipitoisuudet 
olivat hieman kasvaneet edellisestä näyt-
teeno� okerrasta mu� a pitoisuudet olivat 
pienemmät kuin tutkimusalueella keski-
määrin. Karkkilan keskustassa yhdel-
lä näytealalla neulasten rikkipitoisuus 
oli lievästi kohonnut ja yli� i 1 100 mg/
kg pitoisuuden.  Kahdella muulla taaja-

 Levä frekv. Hp. kunto IAP  J.laji
Karkkila 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000
 havaintoaloja 19 19 19 19 19 19 19 19
 keskiarvo  5 0  2,0  1,6 2,2 2,4 7 7
 suurin  9 4 2,4 2,7 2,9 3,1 9 9
 pienin 0 0 1,2 1,0 1,4 1,8 5 6

  Levä frekv.  Hp. kunto  IAP J.laji
KOKO ALUE 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000
 havaintoaloja  776 623 776 623 776 623 776 623
 keskiarvo 4 2 2,1 2,0 1,9 2,1 7 7
 suurin  10 10 4,8 5,0 3,4 3,5 10 10
 pienin  0 0 1,1 1,0 0,0 0,0 1 1

Taulukko 1. Havaintoalojen jäkäläkartoituksen tuloksia Karkkilan kaupungin alueella ja koko tutkimusalueella vuosina 2000 ja 2004. 
Lyhenteiden selitykset: Levä frekv. = leväpeitteen esiintymisfrekvenssi näytealalla (arvot 0 – 10), Hp. kunto = sormipaisukarpeen
vaurioaste (luokitus 1 – 5), IAP = näytealan jäkälälajiston perusteella laskettu IAP-indeksi, J.laji = näytealan jäkälälajien lukumäärä (la-
jistossa ei ole mukana leväpeite ja seinänsuomujäkälä, arvot välillä 0 – 10).

manäytealalla rikkipitoisuus oli yli 1 000 
mg/kg. Myös neulasten typpipitoisuudet 
olivat kasvaneet hiukan etenkin kaupun-
gin keskustassa. Pitoisuudet olivat edel-
leen normaalina pide� ävällä tasolla pi-
toisuuksien vaihdellessa välillä 12,6 – 
15,0 g/kg.

 NeulN  NeulS 
Karkkila 2005 2001 2005 2001
 havaintoaloja 5 5  5 5
 keskiarvo 13,9 13,2 1 027  992
 suurin 15,0 14,5 1 104 1 130
 pienin 12,6 12,1 953 877

  NeulN  NeulS 
KOKO ALUE 2005 2001 2005  2001
 havaintoaloja 267 245 267  245
 keskiarvo 13,6 13,0 1 071  947
 suurin 22,4 16,0 1 383  1 150
 pienin 7,0 10,7 863  798

Taulukko 2. Näytealojen neulasanalyysien tuloksia Karkkilan kaupungin alueella ja koko tutkimusalueella vuosina 2001 ja 2005. Lyhen-
teiden selitykset: NeulN = neulasten typpipitoisuus (g/kg), NeulS = neulasten rikkipitoisuus (mg/kg).
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Liite 1. Ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta 
Kauniaisten kaupungin alueella
Kauniaisten kaupungin alueella oli yk-
si havaintoala, jolta ote� iin myös neu-
lasnäyte. Havaintoalan sormipaisukar-
ve luokiteltiin edelleen hieman vaurioi-
tuneeksi ja jäkälälajeja löyde� iin myös 
vuonna 2004 seitsemän. Jäkälälajistoa 
kuvaava IAP-arvo oli laskenut arvosta 
2,6 arvoon 2,1. Tämän mukaan jäkäläla-
jistossa oli lieviä muutoksia ja herkim-

piä lajeja puu� ui yleisesti. Leväpei� een 
määrä oli hieman lisääntynyt edelliseen 
tutkimuskertaan verra� una, sitä esiintyi 
kolmella rungolla. Kauniaisten havain-
toalan jäkäläkasvillisuuden muutoksista 
kertovat muu� ujat vastasivat kaikkiaan 
koko tutkimusalueen keskimääräisiä tu-
loksia. Jäkäläkasvillisuuden muutoksia 
voidaan pitää lievinä. 

Kuva 1. Keskimääräiset sormipaisukarpeen vauriot Kauniaisten kaupungin havaintoaloilla kesällä 
2004. Vaurioluokitus: < 1,5 = terve, 1,5 – 2,4 = lievä vaurio, 2,5 – 3,4 = selvä vaurio, 3,5 – 4,4 
= paha vaurio, ≥ 4,5 = kuollut tai puuttuu. Havainto- ja näytealojen tunnukset on merkitty sul-
kuihin.

Bild 1. Graden av skador på blåslav i medeltal på Grankulla stads observationsytor sommaren 
2004. Skadeklassificering: < 1,5 = frisk, 1,5 – 2,4 = mindre skada, 2,5 – 3,4 = tydlig skada, 
3,5 – 4,4 = allvarlig skada, ≥ 4,5 = död eller försvunnen. Observations- och provytornas symbo-
ler har markerats inom parentes.
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 Levä frekv. Hp. kunto IAP  J.laji
Kauniainen 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000
 havaintoaloja 1 1 1 1 1 1 1 1
 keskiarvo  3 1  2,3  2,2 2,1 2,6 7 7
 suurin  3 1 2,3 2,2 2,1 2,6 7 7
 pienin 3 1 2,3 2,2 2,1 2,6 7 7

  Levä frekv.  Hp. kunto  IAP J.laji
KOKO ALUE 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000
 havaintoaloja  776 623 776 623 776 623 776 623
 keskiarvo 4 2 2,1 2,0 1,9 2,1 7 7
 suurin  10 10 4,8 5,0 3,4 3,5 10 10
 pienin  0 0 1,1 1,0 0,0 0,0 1 1

Taulukko 1. Havaintoalojen jäkäläkartoituksen tuloksia Kauniaisten kaupungin alueella ja koko tutkimusalueella vuosina 2000 ja 2004. 
Lyhenteiden selitykset: Levä frekv. = leväpeitteen esiintymisfrekvenssi näytealalla (arvot 0 – 10), Hp. kunto = sormipaisukarpeen
vaurioaste (luokitus 1 – 5), IAP = näytealan jäkälälajiston perusteella laskettu IAP-indeksi, J.laji = näytealan jäkälälajien lukumäärä (la-
jistossa ei ole mukana leväpeite ja seinänsuomujäkälä, arvot välillä 0 – 10).

Männyn neulasten rikki- ja typpipitoi-
suudet olivat Kauniaisissa kasvaneet hie-
man vuoteen 2001 verra� una. Pitoisuu-

det jäivät kuitenkin alle keskimääräisen 
tason ja olivat edelleen normaalina pidet-
tävällä tasolla.

 NeulN  NeulS 
Kauniainen 2005 2001 2005 2001
 havaintoaloja 1 1  1 1
 keskiarvo 11,9 13,2 1 047  911
 suurin 11,9 13,2 1 047 911
 pienin 11,9 13,2 1 047 911

  NeulN  NeulS 
KOKO ALUE 2005 2001 2005  2001
 havaintoaloja 267 245 267  245
 keskiarvo 13,6 13,0 1 071  947
 suurin 22,4 16,0 1 383  1 150
 pienin 7,0 10,7 863  798

Taulukko 2. Näytealojen neulasanalyysien tuloksia Kauniaisten kaupungin alueella ja koko tutkimusalueella vuosina 2001 ja 2005. Ly-
henteiden selitykset: NeulN = neulasten typpipitoisuus (g/kg), NeulS = neulasten rikkipitoisuus (mg/kg).
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Liite 1. Undersökning av luftkvaliteten med hjälp av 
bioindikatorer i Grankulla stads område
Det fanns en observationsyta i stadsom-
rådet i Grankulla, som också fungerade 
som provyta för tallbarr. Blåslaven på 
observationsytorna klassifi cerades som 
mindre skadad och antal lavarter var sju 
under 2004. IAP-värdet visar a�  lavar-
terna hade minskat från 2,6 till 2,1. De� a 
innebär a�  det hade ske�  mindre föränd-
ringar i lavarnas artsammansä� ning och 
några av de mest känsliga arterna sakna-

des generellt. Algens täckningsgrad ha-
de ökat jämfört med den föregående stu-
dien; den förekom på tre stammar. Allt 
som allt motsvarade de variabler som vi-
sade förändringarna i lavarnas artsam-
mansä� ning på observationsytan i Gran-
kulla, de medelresultat som inhämtades 
för studieområdet som helhet. Föränd-
ringarna i lavarnas artsammansä� ning 
kan betraktas vara av mindre grad. 

 Alg frekv. Hp. skick IAP L.art  NeulN NeulS
Grankulla 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2005 2001 2005 2001
 observationsytor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 medeltal  3 1 2,3 2,2 2,1 2,6 7 7 11,9 13,2 1 047 911
 högst  3 1 2,3 2,2 2,1 2,6 7 7 11,9 13,2 1 047 911
 lägst 3 1 2,3 2,2 2,1 2,6 7 7 11,9 13,2 1 047 911

  Alg frekv. Hp. skick IAP L.art NeulN NeulS
HELA OMRÅDET 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2005 2001 2005 2001
 observationsytor  776 623 776 623 776 623 776 623 267 245 267 245
 medeltal 4 2 2,1 2,0 1,9 2,1 7 7 13,6 13,0 1 071 947
 högst  10 10 4,8 5,0 3,4 3,5 10 10 22,4 16,0 1 383 1 150
 lägst  0 0 1,1 1,0 0,0 0,0 1 1 7,0 10,7 863 798

Tabell 1. Resultat på observations- och provytor i Grankulla stad och i hela undersökningsområdet åren 2000 – 2001 och 2004 – 
2005. Förklaringar till förkortningarna: Alg frekv. = förekomstfrekvensen hos algbeläggningen på provytan (värden 0 – 10), Hp.skick
= graden av skador på blåslav (Hypogymnia physodes) (klassificering 1 – 5), IAP = IAP-index uträknat på basen av lavarter på provy-
tan, L.art = antalet lavarter på provytan (algbeläggning och Hypocenomyce scalaris är inte med i artbeståndet, värden mellan 0 – 10), 
NeulN = kvävehalten i barren (g/kg), NeulS = svavelhalten i barren (mg/kg).

Koncentrationerna av svavel och kväve i 
barrproven i Grankulla hade genomgå�  
en mindre ökning i jämförelse med de re-
sultat som inhämtades 2001. Koncentra-

tionerna kvarstod emellertid under ge-
nomsni� et och var fortfarande på en ni-
vå som kan anses vara normal. 
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Liite 1. Ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta Keravan 
kaupungin alueella
Keravan kaupungin alueella sĳ aitsi kuu-
si havaintoalaa ja neulasnäy� eet kerät-
tiin neljältä näytealalta. Sormipaisukarve 
luokiteltiin selvästi vaurioituneeksi kah-
della keskustaajamassa ja yhdellä Kuu-
sisaaren taajamassa sĳ ainneella havain-
toalalla. IAP-indeksin perusteella kaik-
ki Keravan havaintoalat luokiteltiin jä-
kälälajistoltaan köyhtyneiksi. Leväpei-
te� ä esiintyi kaikilla havaintoaloilla. Vi-
herlevän esiintymisfrekvenssin, sormi-
paisukarpeen kunnon, IAP-indeksin ja 
lajimäärän osalta Keravan alueella si-

jainneiden havaintoalojen tulokset olivat 
heikommat kuin tutkimusalueella keski-
määrin. Samojen muu� ujien osalta kes-
kimääräiset tulokset olivat hieman huo-
nompia kuin neljä vuo� a si� en. Ilman 
epäpuhtauksien aiheu� amat muutokset 
jäkäläkasvillisuudessa olivat selviä Ke-
ravan alueella sĳ ainneilla havaintoaloil-
la. Muutoksia Keravan alueen jäkäläkas-
villisuuteen aiheu� anee tiheä taajama-
asutus sekä taajamaliikenteen päästöt ja 
kaupungin poikki kulkevan Lahti-Hel-
sinki moo� oritien liikenteen päästöt.

Kuva 1. Keskimääräiset sormipaisukarpeen vauriot Keravan kaupungin havaintoaloil-
la kesällä 2004. Vaurioluokitus: < 1,5 = terve, 1,5 – 2,4 = lievä vaurio, 2,5 – 3,4 = 
selvä vaurio, 3,5 – 4,4 = paha vaurio, ≥ 4,5 = kuollut tai puuttuu. Havainto- ja näy-
tealojen tunnukset on merkitty sulkuihin. 
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 Levä frekv. Hp. kunto IAP  J.laji
Kerava 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000
 havaintoaloja 6 6 6 6 6 6 6 6
 keskiarvo  10 6  2,5  2,1 1,6 2,1 6 8
 suurin  10 8 2,8 2,5 2,0 2,4 9 9
 pienin 9 3 2,0 1,7 1,2 1,8 5 6

  Levä frekv.  Hp. kunto  IAP J.laji
KOKO ALUE 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000
 havaintoaloja  776 623 776 623 776 623 776 623
 keskiarvo 4 2 2,1 2,0 1,9 2,1 7 7
 suurin  10 10 4,8 5,0 3,4 3,5 10 10
 pienin  0 0 1,1 1,0 0,0 0,0 1 1

Taulukko 1. Havaintoalojen jäkäläkartoituksen tuloksia Keravan kaupungin alueella ja koko tutkimusalueella vuosina 2000 ja 2004. Ly-
henteiden selitykset: Levä frekv. = leväpeitteen esiintymisfrekvenssi näytealalla (arvot 0 – 10), Hp. kunto = sormipaisukarpeen vau-
rioaste (luokitus 1 – 5), IAP = näytealan jäkälälajiston perusteella laskettu IAP-indeksi, J.laji = näytealan jäkälälajien lukumäärä (lajis-
tossa ei ole mukana leväpeite ja seinänsuomujäkälä, arvot välillä 0 – 10).

Mäntyjen neulasten keskimääräinen rik-
kipitoisuus oli kasvanut vuodesta 2001 ja 
pitoisuus oli tutkimusalueen keskimää-
räistä tasoa korkeampi. Kaikilla näyte-
aloilla rikkipitoisuus oli yli 1 000 mg/kg 

ja kolmella näytealalla pitoisuus oli lie-
västi kohonnut eli yli 1 100 mg/kg. Neu-
lasten typpipitoisuudet olivat väl� ävällä 
tasolla pitoisuuksien vaihdellessa välillä 
12 – 13 g/kg. 

 NeulN  NeulS 
Kerava 2005 2001 2005 2001
 havaintoaloja 4 4  4 4
 keskiarvo 12,8 12,8 1 114  972
 suurin 13,4 13,7 1 182 1 010
 pienin 12,4 12,2 1 048 937

  NeulN  NeulS 
KOKO ALUE 2005 2001 2005  2001
 havaintoaloja 267 245 267  245
 keskiarvo 13,6 13,0 1 071  947
 suurin 22,4 16,0 1 383  1 150
 pienin 7,0 10,7 863  798

Taulukko 2. Näytealojen neulasanalyysien tuloksia Keravan kaupungin alueella ja koko tutkimusalueella vuosina 2001 ja 2005. Lyhen-
teiden selitykset: NeulN = neulasten typpipitoisuus (g/kg), NeulS = neulasten rikkipitoisuus (mg/kg).
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Liite 1. Ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta 
Kirkkonummen kunnan alueella
Kirkkonummen kunnan alueella sĳ aitsi 
47 havaintoalaa, joista 18 näytealalta ke-
rä� iin neulasnäy� eet. Keskimääräinen 
sormipaisukarpeen vaurioaste oli nous-
sut hieman edelliseen tutkimuskertaan 
verra� una. Kesällä 2004 sormipaisukar-
ve luokiteltiin selvästi vaurioituneeksi 17 
havaintoalalla, kun edellisellä havainto-
kerralla vuonna 2000 vastaavien havain-
toalojen määrä oli viisi. IAP-indeksin pe-
rusteella Kirkkonummen taajamassa oli 
yksi havaintoala, jolla lajisto oli eri� äin 
selvästi köyhtynyt. Lajistoltaan lievästi 
köyhtyneiden havaintoalojen määrä oli 

myös kasvanut edelliseen tutkimusker-
taan verra� una. Nämä havaintoalat si-
joi� uivat melko tasaisesti koko kaupun-
gin alueella. Kaikkiaan Kirkkonummen 
jäkälähavaintojen tulokset eivät poiken-
neet juurikaan koko tutkimusalueen kes-
kimääräisistä tuloksista. Kirkkonummen 
alueella havaintoalat, joilla jäkäläkasvilli-
suuden muutokset olivat selvimpiä, pai-
no� uivat taajamaan ja isojen teiden var-
sille. Selkeitä jäkäläkasvillisuuden muu-
toksia havai� iin kuitenkin koko Kirkko-
nummen alueella. 

Kuva 1. Keskimääräiset sormipaisukarpeen vauriot Kirkkonummen kunnan havaintoaloilla kesäl-
lä 2004. Vaurioluokitus: < 1,5 = terve, 1,5 – 2,4 = lievä vaurio, 2,5 – 3,4 = selvä vaurio, 3,5 – 
4,4 = paha vaurio, ≥ 4,5 = kuollut tai puuttuu. Havainto- ja näytealojen tunnukset on merkit-
ty sulkuihin.

Bild 1. Graden av skador på blåslav i medeltal på Kyrkslätt kommuns observationsytor sommaren 
2004. Skadeklassificering: < 1,5 = frisk, 1,5 – 2,4 = mindre skada, 2,5 – 3,4 = tydlig skada, 
3,5 – 4,4 = allvarlig skada, ≥ 4,5 = död eller försvunnen. Observations- och provytornas symbo-
ler har markerats inom parentes.
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 Levä frekv. Hp. kunto IAP  J.laji
Kirkkonummi 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000
 havaintoaloja 47 47 47 47 47 47 47 47
 keskiarvo  2 2  2,2  1,9 1,9 2,3 7 7
 suurin  10 10 3,3 3,1 2,7 3,2 8 9
 pienin 0 0 1,3 1,1 0,6 1,3 4 6

  Levä frekv.  Hp. kunto  IAP J.laji
KOKO ALUE 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000
 havaintoaloja  776 623 776 623 776 623 776 623
 keskiarvo 4 2 2,1 2,0 1,9 2,1 7 7
 suurin  10 10 4,8 5,0 3,4 3,5 10 10
 pienin  0 0 1,1 1,0 0,0 0,0 1 1

Taulukko 1. Havaintoalojen jäkäläkartoituksen tuloksia Kirkkonummen kunnan alueella ja koko tutkimusalueella vuosina 2000 ja 
2004. Lyhenteiden selitykset: Levä frekv. = leväpeitteen esiintymisfrekvenssi näytealalla (arvot 0 – 10), Hp. kunto = sormipaisukar-
peen vaurioaste (luokitus 1 – 5), IAP = näytealan jäkälälajiston perusteella laskettu IAP-indeksi, J.laji = näytealan jäkälälajien lukumää-
rä (lajistossa ei ole mukana leväpeite ja seinänsuomujäkälä, arvot välillä 0 – 10).

Kirkkonummen neulasten keskimääräi-
set rikki- ja typpipitoisuudet olivat tal-
vella 2005 korkeammat kuin talvella 
2001. Suurin kohonnut rikkipitoisuus 
1 204 mg/kg tode� iin Masalassa. Kahta 
näytealaa lukuun o� ama� a muilla näy-
tealoilla mita� iin lievästi kohonneita rik-

kipitoisuuksia, jotka yli� ivät 1 000 mg/kg 
pitoisuuden. Neulasten typpipitoisuudet 
olivat puuston kasvun kannalta sopiva-
na pide� ävällä tasolla kahdeksalla näy-
tealalla ja väl� ävällä tasolla kymmenel-
lä näytealalla.

 NeulN  NeulS 
Kirkkonummi 2005 2001 2005 2001
 havaintoaloja 18 18  18 18
 keskiarvo 13,9 12,6 1 083  951
 suurin 16,8 14,8 1 204 1 070
 pienin 11,3 11,2 924 848

  NeulN  NeulS 
KOKO ALUE 2005 2001 2005  2001
 havaintoaloja 267 245 267  245
 keskiarvo 13,6 13,0 1 071  947
 suurin 22,4 16,0 1 383  1 150
 pienin 7,0 10,7 863  798

Taulukko 2. Näytealojen neulasanalyysien tuloksia Kirkkonummen kunnan alueella ja koko tutkimusalueella vuosina 2001 ja 2005. Ly-
henteiden selitykset: NeulN = neulasten typpipitoisuus (g/kg), NeulS = neulasten rikkipitoisuus (mg/kg).
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Liite 1. Undersökning av luftkvaliteten med hjälp av 
bioindikatorer i Kyrkslätt kommuns område
Det fanns 47 observationsytor lokalisera-
de i Kyrkslä�  kommun och 18 av dessa 
var provytor utvalda för barrprov. Jäm-
fört med den föregående studiens resul-
tat var de genomsni� liga skadorna nå-
got högre på blåslaven. Sommaren 2004 
klassifi cerades blåslaven som tydligt ska-
dad på 17 observationsytor, medan i den 
tidigare studien, år 2000, antalet liknan-
de observationer var fem. IAP-index in-
dikerade a�  det fanns en observations-
yta i Kyrkslä�  bosä� ningscentrum där 
artsammansä� ningen var mycket tyd-
ligt försämrad. Antalet observationsy-
tor som karakteriserades av en mindre 

försämring av artsammansä� ningen ha-
de också ökat i jämförelse med den fö-
regående studien. Dessa observationsy-
tor var utplacerade tämligen jämnt över 
hela stadens område. Allt som allt skilj-
de sig resultaten för lavobservationerna 
i Kyrkslä�  inte mycket från medelresul-
tatet för hela studieområdet. De observa-
tionsytor i Kyrkslä�  på vilka förändring-
arna i lavarter var tydligast var mest lo-
kaliserade i bosä� ningscentra och kring 
större vägar. De tydliga förändringarna 
hos lavarterna observerades emellertid 
över hela Kyrkslä� .

 Alg frekv. Hp. skick IAP L.art  NeulN NeulS
Kyrkslätt 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2005 2001 2005 2001
 observationsytor 47 47 47 47 47 47 47 47 18 18 18 18
 medeltal  2 2 2,2 1,9 1,9 2,3 7 7 13,9 12,6 1 083 951
 högst  10 10 3,3 3,1 2,7 3,2 8 9 16,8 14,8 1 204 1 070
 lägst 0 0 1,3 1,1 0,6 1,3 4 6 11,3 11,2 924 848

  Alg frekv. Hp. skick IAP L.art NeulN NeulS
HELA OMRÅDET 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2005 2001 2005 2001
 observationsytor  776 623 776 623 776 623 776 623 267 245 267 245
 medeltal 4 2 2,1 2,0 1,9 2,1 7 7 13,6 13,0 1 071 947
 högst  10 10 4,8 5,0 3,4 3,5 10 10 22,4 16,0 1 383 1 150
 lägst  0 0 1,1 1,0 0,0 0,0 1 1 7,0 10,7 863 798

Tabell 1. Resultat på observations- och provytor i Kyrkslätt kommun och i hela undersökningsområdet åren 2000 – 2001 och 
2004 – 2005. Förklaringar till förkortningarna: Alg frekv. = förekomstfrekvensen hos algbeläggningen på provytan (värden 0 – 
10), Hp.skick = graden av skador på blåslav (Hypogymnia physodes) (klassificering 1 – 5), IAP = IAP-index uträknat på basen av la-
varter på provytan, L.art = antalet lavarter på provytan (algbeläggning och Hypocenomyce scalaris är inte med i artbeståndet, vär-
den mellan 0 – 10), NeulN = kvävehalten i barren (g/kg), NeulS = svavelhalten i barren (mg/kg).

Den genomsni� liga svavel- och kväve-
koncentrationen i tallbarrproven i Kyrk-
slä�  var högre under vintern 2005 än de 
som insamlades under vintern 2001. Den 
största höjningen av svavelkoncentra-
tion, 1 204 mg/kg, observerades i Masa-
by. Förutom på två provytor, hade sva-
velkoncentrationerna genomgå�  en min-

dre ökning på de övriga provytorna med 
koncentrationer som översteg 1 000 mg/
kg. Kvävekoncentrationerna hos tallbar-
ren på å� a provytor var lämpliga uti-
från tillväxtsynpunkt hos trädbestånden 
medan kvävekoncentrationen var tolera-
bel på tio provytor.
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Liite 1. Ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta 
Lapinjärven kunnan alueella
Lapinjärven kunnan alueella sĳ aitsi 22 
havaintoalaa. Neulasnäy� eet kerä� iin 
kolmelta näytealalta. Sormipaisukar-
peen esiintyminen ja kunto sekä jäkäläla-
jien määrä vastasivat koko tutkimusalu-
een keskimääräistä tasoa. Sormipaisu-
karve luokiteltiin selvästi vaurioituneek-
si yhdellä Lapinjärven taajaman havain-
toalalla ja sekä kahdella yksi� äisellä ha-
vaintoalalla taajaman ulkopuolella (La-
pinkylä ja Torparbacken). Muilla havain-

toaloilla sormipaisukarve arvioitiin lie-
västi vaurioituneeksi. IAP-indeksin mu-
kaan lajistollisesti köyhtyneitä havainto-
aloja sĳ aitsi melko tasaisesti koko kun-
nan alueella. Leväpei� een esiintyminen 
Lapinjärven kunnan havaintopuilla oli 
keskimääräistä runsaampaa. Viherlevää 
tava� iin jokaisella havaintoalalla. Jäkä-
läkasvillisuudessa esiintyneitä muutok-
sia Lapinjärven kunnan alueella voidaan 
pitää lievinä. 

Kuva 1. Keskimääräiset sormipaisukarpeen vauriot Lapinjärven kunnan havaintoaloilla kesällä 2004. 
Vaurioluokitus: < 1,5 = terve, 1,5 – 2,4 = lievä vaurio, 2,5 – 3,4 = selvä vaurio, 3,5 – 4,4 = paha 
vaurio, ≥ 4,5 = kuollut tai puuttuu. Havainto- ja näytealojen tunnukset on merkitty sulkuihin.

Bild 1. Graden av skador på blåslav i medeltal på Lappträsk kommuns observationsytor sommaren 
2004. Skadeklassificering: < 1,5 = frisk, 1,5 – 2,4 = mindre skada, 2,5 – 3,4 = tydlig skada, 
3,5 – 4,4 = allvarlig skada, ≥ 4,5 = död eller försvunnen. Observations- och provytornas symbo-
ler har markerats inom parentes.
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Lapinjärvi Levä frekv. Hp. kunto IAP  J.laji
 havaintoaloja 22 22 22  22
 keskiarvo  8    2,2  2,0  7
 suurin  10    3,1  2,8  9
 pienin  2    1,7  1,4  4

KOKO ALUE  Levä frekv.  Hp. kunto  IAP J.laji
 havaintoaloja  776  776  776  776
 keskiarvo 4  2,1 1,9   7
 suurin  10 4,8  3,4   10
 pienin  0  1,1  0,0  1

Taulukko 1. Havaintoalojen jäkäläkartoituksen tuloksia Lapinjärven kunnan alueella ja koko tutkimusalueella. Lyhenteiden selitykset:
Levä frekv. = leväpeitteen esiintymisfrekvenssi näytealalla (arvot 0 – 10), Hp. kunto = sormipaisukarpeen vaurioaste (luokitus 1 – 5), 
IAP = näytealan jäkälälajiston perusteella laskettu IAP-indeksi, J.laji = näytealan jäkälälajien lukumäärä (lajistossa ei ole mukana levä-
peite ja seinänsuomujäkälä, arvot välillä 0 – 10).

Neulasten rikkipitoisuus Lapinjärvellä 
oli hieman korkeampi ja typpipitoisuus 
hieman alhaisempi kuin tutkimusalueel-
la keskimäärin. Korkein rikkipitoisuus, 
joka oli lievästi kohonnut, mita� iin kun-
nan länsiosissa. Muillakin näytealoilla 
rikkipitoisuus oli yli 1 000 mg/kg. Typ-
pipitoisuus oli läntisimmällä näytealalla 
puuston kasvun kannalta sopivaksi pi-
de� ävällä tasolla ja muilla väl� ävä. 

Taulukko 2. Näytealojen neulasanalyysien tuloksia Lapinjärven 
kunnan alueella ja koko tutkimusalueella. Lyhenteiden selityk-
set: NeulN = neulasten typpipitoisuus (g/kg), NeulS = neulas-
ten rikkipitoisuus (mg/kg). 

Lapinjärvi  NeulN  NeulS 
 havaintoaloja   3  3
 keskiarvo   12,8   1 102
 suurin   14,5  1 131
 pienin   11,7   1 083

KOKO ALUE  NeulN  NeulS 
 havaintoaloja   267  267
 keskiarvo   13,6   1 071
 suurin   22,4  1 383
 pienin   7,0   863
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Liite 1. Undersökning av luftkvaliteten med hjälp av 
bioindikatorer i Lappträsk kommuns område
Det fanns 22 observationsytor lokalisera-
de i Lappträsk kommuns område. Barr-
proven samlades in från tre provytor. Fö-
rekomsten och tillståndet hos blåslaven 
och antalet lavarter motsvarade medel-
värdet för hela forskningsområdet. Blås-
laven klassifi cerades som tydligt skadad 
på en yta i bosä� ningscentrumet i Lapp-
träsk och på två observationsytor utanför 
bosä� ningscentrumet (Lappböle och Tor-
parbacken). På de övriga observationsy-
torna uppska� ades blåslaven vara min-

dre skadad. Utgående från IAP-index var 
observationsytorna, som var utlokalise-
rade tämligen jämnt över hela kommu-
nen, försämrade e� er förlust av vissa la-
varter. Förekomst av algskikt på observa-
tionsträden i Lappträsk kommun över-
steg genomsni� et. Algbeläggningen på-
träff ades på varje observationsyta. För-
ändringarna i lavarnas artsammansä� -
ning i Lappträsk kommun kan betraktas 
vara av mindre grad. 

Lappträsk Alg frekv. Hp. skick IAP L.art  NeulN NeulS
 observationsytor 22  22  22  22  3  3 
 medeltal  8  2,2  2,0  7  12,8  1 102 
 högst  10  3,1  2,8  9  14,5  1 131 
 lägst 2  1,7  1,4  4  11,7  1 083 

HELA OMRÅDET  Alg frekv. Hp. skick IAP L.art NeulN NeulS
 observationsytor  776  776  776  776  267  267 
 medeltal 4  2,1  1,9  7  13,6  1 071 
 högst  10  4,8  3,4  10  22,4  1 383 
 lägst  0  1,1  0,0  1  7,0  863 

Tabell 1. Resultat på observations- och provytor i Lappträsk kommun och i hela undersökningsområdet. Förklaringar till förkort-
ningarna: Alg frekv. = förekomstfrekvensen hos algbeläggningen på provytan (värden 0 – 10), Hp.skick = graden av skador på 
blåslav (Hypogymnia physodes) (klassificering 1 – 5), IAP = IAP-index uträknat på basen av lavarter på provytan, L.art = antalet la-
varter på provytan (algbeläggning och Hypocenomyce scalaris är inte med i artbeståndet, värden mellan 0 – 10), NeulN = kväve-
halten i barren (g/kg), NeulS = svavelhalten i barren (mg/kg).

Svavelkoncentrationerna hos tallbarren 
i Lappträsk var något högre och kväve-
koncentrationerna var något lägre än ge-
nomsni� et för hela studieområdet. Den 
högsta svavelkoncentrationen, som hade 
ökat något, uppmä� es i de västra delarna 
av kommunen. Också på de övriga pro-

vytorna översteg svavelkoncentrationer-
na 1 000 mg/kg. Kvävekoncentrationer-
na på den västligaste provytan var lämp-
lig utifrån tillväxtsynpunkt hos trädbe-
stånden och tolerabel på de övriga pro-
vytorna. 
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Kuva 1. Keskimääräiset sormipaisukarpeen vauriot Liljendalin kunnan havaintoaloilla kesällä 2004. 
Vaurioluokitus: < 1,5 = terve, 1,5 – 2,4 = lievä vaurio, 2,5 – 3,4 = selvä vaurio, 3,5 – 4,4 = paha 
vaurio, ≥ 4,5 = kuollut tai puuttuu. Havainto- ja näytealojen tunnukset on merkitty sulkuihin.

Liite 1. Ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta 
Liljendalin kunnan alueella
Liljendalin kunnan alueella sĳ aitsi kah-
deksan havaintoalaa, joista yhdeltä ke-
rä� iin neulasnäyte. Sormipaiskarpeen 
kunto, IAP-indeksi sekä jäkälälajiston 
määrä olivat Liljendalin havaintoaloil-
la samaa tasoa kuin koko tutkimusalu-
eella keskimäärin. Lähimpänä taajamaa 
sĳ ainneella havaintoalalla sormipaisu-
karve luokiteltiin selvästi vaurioituneek-
si. Kaikilla muilla havaintoaloilla havait-

tiin lieviä sormipaisukarpeen vaurioita. 
Jokaisella havaintoalalla tava� iin vähin-
tään kuusi jäkälälajia. Liljendalin kun-
nan jokaisella havaintoaloilla esiintyi le-
väpeite� ä keskimääräistä tutkimusalu-
een tasoa enemmän. Jäkäläkasvillisuu-
dessa tapahtuneiden muutosten perus-
teella ilman epäpuhtauksien kuormitus-
ta Liljendalin kunnan alueella voidaan 
pitää lievinä. 

Bild 1. Graden av skador på blåslav i medeltal på Liljendal kommuns observationsytor sommaren 
2004. Skadeklassificering: < 1,5 = frisk, 1,5 – 2,4 = mindre skada, 2,5 – 3,4 = tydlig skada, 
3,5 – 4,4 = allvarlig skada, ≥ 4,5 = död eller försvunnen. Observations- och provytornas symbo-
ler har markerats inom parentes.

LIITE 1/37
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Liljendal Levä frekv. Hp. kunto IAP  J.laji
 havaintoaloja 8 8 8  8
 keskiarvo  8    2,2  2,1  7
 suurin  10   2,9  3,3  9
 pienin  6    1,9  1,7  6

KOKO ALUE  Levä frekv.  Hp. kunto  IAP J.laji
 havaintoaloja  776  776  776  776
 keskiarvo 4  2,1 1,9   7
 suurin  10 4,8  3,4   10
 pienin  0  1,1  0,0  1

Taulukko 1. Havaintoalojen jäkäläkartoituksen tuloksia Liljendalin kunnan alueella ja koko tutkimusalueella. Lyhenteiden selitykset:
Levä frekv. = leväpeitteen esiintymisfrekvenssi näytealalla (arvot 0 – 10), Hp. kunto = sormipaisukarpeen vaurioaste (luokitus 1 – 5), 
IAP = näytealan jäkälälajiston perusteella laskettu IAP-indeksi, J.laji = näytealan jäkälälajien lukumäärä (lajistossa ei ole mukana levä-
peite ja seinänsuomujäkälä, arvot välillä 0 – 10).

Neulasnäy� een typpipitoisuus ali� i tut-
kimusalueen keskiarvon ja oli väl� ävä-
nä pide� ävällä tasolla. Neulasten rikki-
pitoisuus oli yli 1 100 mg/kg eli lievästi 
kohonnut. 

Taulukko 2. Näytealojen neulasanalyysien tuloksia Liljendalin 
kunnan alueella ja koko tutkimusalueella. Lyhenteiden selityk-
set: NeulN = neulasten typpipitoisuus (g/kg), NeulS = neulas-
ten rikkipitoisuus (mg/kg). 

Liljendal  NeulN  NeulS 
 havaintoaloja   1  1
 keskiarvo   13,1   1 107
 suurin   13,1  1 107
 pienin   13,1   1 107

KOKO ALUE  NeulN  NeulS 
 havaintoaloja   267  267
 keskiarvo   13,6   1 071
 suurin   22,4  1 383
 pienin   7,0   863
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Liite 1. Undersökning av luftkvaliteten med hjälp av 
bioindikatorer i Liljendal kommuns område
Det fanns 8 observationsytor lokaliserade 
i Liljendal kommun och en av dessa pro-
vytor var utvald för barrprov. Tillståndet 
för blåslaven, IAP-index och antal lavar-
ter låg på samma nivå på observationsy-
torna i Liljendal i jämförelse med det ge-
nomsni� liga tillståndet inom hela studie-
området. På en yta nära det tätbefolka-
de bosä� ningscentrumet klassifi cerades 
blåslaven såsom tydligt skadad. På alla 
övriga ytor uppska� ades blåslaven va-
ra mindre skadad. Varje observationsyta 
uppska� ades innehålla minst sex lavar-
ter. Algens täckningsgrad på varje obser-

vationsyta i Liljendal kommun var rikli-
gare förekommande än i studieområdet 
som helhet. På basen av de förändringar 
som har inträff at i lavsamhällen, kan be-
lastningen orsakad genom lu� burna för-
oreningar anses vara av mindre art inom 
Liljendal kommun. 

Kvävekoncentrationen hos barrpro-
ven var mindre än genomsni� et i studie-
området och anses ligga på en tolerabel 
nivå. Svavelkoncentrationen hos tallbar-
ren översteg 1 100 mg/kg, dvs. en mindre 
ökning hade inträff at.

Liljendal Alg frekv. Hp. skick IAP L.art  NeulN NeulS
 observationsytor 8  8  8  8  1  1 
 medeltal  8  2,2  2,1  7  13,1  1 107 
 högst  10  2,9  3,3  9  13,1  1 107 
 lägst 6  1,9  1,7  6  13,1  1 107 

HELA OMRÅDET  Alg frekv. Hp. skick IAP L.art NeulN NeulS
 observationsytor  776  776  776  776  267  267 
 medeltal 4  2,1  1,9  7  13,6  1 071 
 högst  10  4,8  3,4  10  22,4  1 383 
 lägst  0  1,1  0,0  1  7,0  863 

Tabell 1. Resultat på observations- och provytor i Liljendal kommun och i hela undersökningsområdet. Förklaringar till förkort-
ningarna: Alg frekv. = förekomstfrekvensen hos algbeläggningen på provytan (värden 0 – 10), Hp.skick = graden av skador på 
blåslav (Hypogymnia physodes) (klassificering 1 – 5), IAP = IAP-index uträknat på basen av lavarter på provytan, L.art = antalet la-
varter på provytan (algbeläggning och Hypocenomyce scalaris är inte med i artbeståndet, värden mellan 0 – 10), NeulN = kväve-
halten i barren (g/kg), NeulS = svavelhalten i barren (mg/kg).
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Liite 1. Ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta Lohjan 
kaupungin alueella
Lohjan kaupungin alueella sĳ aitsi 35 ha-
vaintoalaa, joista 14 kerä� iin neulasnäyt-
teet. Sormipaisukarve luokiteltiin pahas-
ti vaurioituneeksi yhdellä havaintoalalla 
Gunnarlassa (havaintoala 301). Yhdellä-
toista havaintoalalla sormipaisukarpeen 
vauriot arvioitiin selväksi. Selvien vauri-
oiden alat sĳ aitsivat pääasiassa taajamas-
sa sekä yhdellä yksi� äisellä havaintoalal-
la kaupungin luoteisosassa. IAP-indek-
sin ja jäkälälajien lukumäärän perusteella 
kaksi taajamahavaintoalaa oli jäkälälajis-
toltaan selvästi köyhtyneitä. Huoma� ava 
määrä havaintoaloja luokiteltiin lajistol-

taan köyhtyneeksi. IAP-indeksin mukai-
sia lajistomuutoksia esiintyi melko tasai-
sesti koko kunnan alueella. IAP-indek-
si ja jäkälien lajilukumäärä olivat Lohjan 
kaupungin alueella alhaisempia kuin ko-
ko tutkimusalueella keskimäärin. Samat 
jäkälälajistoa kuvaavat muu� ujat näyt-
täisivät huonontuneen vuoden 2000 tu-
loksiin verra� una. Selvät muutokset sor-
mipaisukarpeen vaurioissa ja jäkälälajien 
määrissä näy� ivät keski� yvän pääasias-
sa Lohjan taajamissa ja valtatie 25 tuntu-
massa sĳ aitseviin havaintoaloihin.

Kuva 1. Keskimääräiset sormipaisukarpeen vauriot Lohjan kaupungin havaintoaloilla kesällä 2004. 
Vaurioluokitus: < 1,5 = terve, 1,5 – 2,4 = lievä vaurio, 2,5 – 3,4 = selvä vaurio, 3,5 – 4,4 = 
paha vaurio, ≥ 4,5 = kuollut tai puuttuu. Havainto- ja näytealojen tunnukset on merkitty sulkui-
hin.

Bild 1. Graden av skador på blåslav i medeltal på Lojo stads observationsytor sommaren 2004. 
Skadeklassificering: < 1,5 = frisk, 1,5 – 2,4 = mindre skada, 2,5 – 3,4 = tydlig skada, 3,5 – 
4,4 = allvarlig skada, ≥ 4,5 = död eller försvunnen. Observations- och provytornas symboler har 
markerats inom parentes.
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 Levä frekv. Hp. kunto IAP  J.laji
Lohja 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000
 havaintoaloja 35 35 35 35 35 35 35 35
 keskiarvo  4 2  2,2  2,0 1,5 1,7 5 7
 suurin  10 10 3,5 4,1 2,6 2,7 8 9
 pienin 0 0 1,3 1,2 0,8 0,9 3 4

  Levä frekv.  Hp. kunto  IAP J.laji
KOKO ALUE 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000
 havaintoaloja  776 623 776 623 776 623 776 623
 keskiarvo 4 2 2,1 2,0 1,9 2,1 7 7
 suurin  10 10 4,8 5,0 3,4 3,5 10 10
 pienin  0 0 1,1 1,0 0,0 0,0 1 1

Taulukko 1. Havaintoalojen jäkäläkartoituksen tuloksia Lohjan kaupungin alueella ja koko tutkimusalueella vuosina 2000 ja 2004. Ly-
henteiden selitykset: Levä frekv. = leväpeitteen esiintymisfrekvenssi näytealalla (arvot 0 – 10), Hp. kunto = sormipaisukarpeen vau-
rioaste (luokitus 1 – 5), IAP = näytealan jäkälälajiston perusteella laskettu IAP-indeksi, J.laji = näytealan jäkälälajien lukumäärä (lajis-
tossa ei ole mukana leväpeite ja seinänsuomujäkälä, arvot välillä 0 – 10).

Kahdella Vivamossa ja Tynninharjulla si-
jainneella näytealalla neulasten rikkipi-
toisuudet olivat selvästi kohonneella ta-
solla ja yli� ivät 1 200 mg/kg pitoisuuden. 
Yhtä näytealaa lukuun o� ama� a kaikil-
la muilla näytealoilla rikkipitoisuus oli 
yli 1 000 mg/kg. Vivamossa myös neulas-
ten typpipitoisuus oli selvästi kohonnut 

ja pitoisuus oli 17,1 g/kg. Muilla näyte-
aloilla typpipitoisuus oli puuston kasvun 
kannalta sopivalla tai väl� ävällä tasolla. 
Neulasten rikkipitoisuudet olivat Lohjan 
näytealoilla nousseet noin 10 % vuodes-
ta 2001 ja pitoisuudet olivat suuremmat 
kuin tutkimusalueella keskimäärin. 

 NeulN  NeulS 
Lohja 2005 2001 2005 2001
 havaintoaloja 14 14  14 14
 keskiarvo 14,0 13,6 1 104  991
 suurin 17,1 14,8 1 267 1 090
 pienin 12,1 11,9 935 898

  NeulN  NeulS 
KOKO ALUE 2005 2001 2005  2001
 havaintoaloja 267 245 267  245
 keskiarvo 13,6 13,0 1 071  947
 suurin 22,4 16,0 1 383  1 150
 pienin 7,0 10,7 863  798

Taulukko 2. Näytealojen neulasanalyysien tuloksia Lohjan kaupungin alueella ja koko tutkimusalueella vuosina 2001 ja 2005. Lyhentei-
den selitykset: NeulN = neulasten typpipitoisuus (g/kg), NeulS = neulasten rikkipitoisuus (mg/kg).
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Liite 1. Undersökning av luftkvaliteten med hjälp av 
bioindikatorer i Lojo stads område
Det fanns 35 observationsytor lokalise-
rade i Lojo kommun och 14 av dessa var 
provytor utvalda för barrprov. På en ob-
servationsyta lokaliserad i Gunnarla (yta 
301) klassifi cerades blåslaven som all-
varligt skadad. På elva observationsytor 
uppska� ades blåslaven vara tydligt ska-
dad.  Ytorna som påvisar tydliga skador 
lokaliserades huvudsakligen i bosä� -
ningscentra och på en individuell obser-
vationsyta i nordöstra delen av staden. 
Utgående från IAP-index och antal la-
varter befanns två av observationsytor-
na i bosä� ningscentra var tydligt försäm-
rade gällande lavarternas sammansä� -
ning. E�  betydande antal observations-
ytor klassifi cerades såsom försämrade i 

fråga om artsammansä� ningen. Föränd-
ringar i lavarnas artsammansä� ning ut-
gående från IAP-index förekom tämligen 
jämnt över hela kommunen. IAP-index 
och antal lavarter låg på en lägre nivå i 
Lojo stad i jämförelse med det genom-
sni� liga tillståndet inom hela studieom-
rådet. Samma variabler visar a�  lavar-
nas artsammansä� ning påvisar en för-
sämring i jämförelse med resultaten av 
studien som genomfördes år 2000. Tyd-
liga förändringar i skador på blåslaven 
och antalet lavarter föreföll a�  koncen-
treras huvudsakligen till observations-
ytor lokaliserade i Lojo bosä� ningscen-
trum och i området kring riksväg 25. 

 Alg frekv. Hp. skick IAP L.art  NeulN NeulS
Lojo 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2005 2001 2005 2001
 observationsytor 35 35 35 35 35 35 35 35 14 14 14 14
 medeltal  4 2 2,2 2,0 1,5 1,7 5 7 14,0 13,6 1 104 991
 högst  10 10 3,5 4,1 2,6 2,7 8 9 17,1 14,8 1 267 1 090
 lägst 0 0 1,3 1,2 0,8 0,9 3 4 12,1 11,9 935 898

  Alg frekv. Hp. skick IAP L.art NeulN NeulS
HELA OMRÅDET 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2005 2001 2005 2001
 observationsytor  776 623 776 623 776 623 776 623 267 245 267 245
 medeltal 4 2 2,1 2,0 1,9 2,1 7 7 13,6 13,0 1 071 947
 högst  10 10 4,8 5,0 3,4 3,5 10 10 22,4 16,0 1 383 1 150
 lägst  0 0 1,1 1,0 0,0 0,0 1 1 7,0 10,7 863 798

Tabell 1. Resultat på observations- och provytor i Lojo stad och i hela undersökningsområdet åren 2000 – 2001 och 2004 – 2005. 
Förklaringar till förkortningarna: Alg frekv. = förekomstfrekvensen hos algbeläggningen på provytan (värden 0 – 10), Hp.skick =
graden av skador på blåslav (Hypogymnia physodes) (klassificering 1 – 5), IAP = IAP-index uträknat på basen av lavarter på provy-
tan, L.art = antalet lavarter på provytan (algbeläggning och Hypocenomyce scalaris är inte med i artbeståndet, värden mellan 0 – 
10), NeulN = kvävehalten i barren (g/kg), NeulS = svavelhalten i barren (mg/kg).

Svavelkoncentrationerna hos tallbarrs-
prover på två provytor lokaliserade i 
Vivamo och Tynninharju visade tydligt 
stigande nivåer, överstigande en kon-
centration på 1 200 mg/kg. Förutom på 
en yta översteg svavelkoncentrationer-
na 1 000 mg/kg. Kvävekoncentrationen 
hos tallbarren i Vivamo hade stigit tyd-
ligt och koncentration var 17,1 g/kg. Kvä-

vekoncentrationerna på de övriga pro-
vytorna var lämpliga eller tolerabla uti-
från tillväxtsynpunkt hos trädbestånden. 
Svavelkoncentrationerna hos tallbarren 
på provytorna i Lojo hade ökat med om-
kring 10 % sedan år 2001 och koncentra-
tionerna var högre än de genomsni� liga 
för hela studieområdet.
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Liite 1. Ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta Loviisan  
kaupungin alueella
Loviisan kaupungin alueella sĳ aitsi seit-
semän havaintoalaa. Kolmelta näytealal-
ta ote� iin neulasnäy� eet. Sormipaisukar-
peen vauriot luokiteltiin selviksi yhdel-
lä taajamassa sĳ ainneella havaintoalalla 
(havaintoala 332) ja yhdellä yksi� äisel-
lä havaintoalalla taajaman ulkopuolella 
(havaintoala 329), muualla sormipaisu-
karpeen vauriot arvioitiin lieviksi. Jäkä-
lälajisto oli Loviisassa runsasta yhtä ha-
vaintopaikkaa lukuun o� ama� a, jolla ta-

va� iin kuusi jäkälälajia. IAP-indeksi ja 
jäkälälajien lukumäärä olivatkin Lovii-
sassa korkeampia kuin tutkimusalueel-
la keskimäärin. Leväpei� een esiintyvyys 
oli lisääntynyt vähän edellisestä tutki-
muskerrasta. Muissa muu� ujissa ei ollut 
tapahtunut muutosta vuoteen 2000 ver-
ra� una. Ilman epäpuhtauksien aiheu� a-
mia muutoksia Loviisan jäkäläkasvilli-
suudessa voidaan pitää melko lievinä.

Kuva 1. Keskimääräiset sormipaisukarpeen vauriot Loviisan kaupungin havaintoaloil-
la kesällä 2004. Vaurioluokitus: < 1,5 = terve, 1,5 – 2,4 = lievä vaurio, 2,5 – 3,4 = 
selvä vaurio, 3,5 – 4,4 = paha vaurio, ≥ 4,5 = kuollut tai puuttuu. Havainto- ja näy-
tealojen tunnukset on merkitty sulkuihin.

Bild 1. Graden av skador på blåslav i medeltal på Lovisa stads observationsytor som-
maren 2004. Skadeklassificering: < 1,5 = frisk, 1,5 – 2,4 = mindre skada, 2,5 – 
3,4 = tydlig skada, 3,5 – 4,4 = allvarlig skada, ≥ 4,5 = död eller försvunnen. Ob-
servations- och provytornas symboler har markerats inom parentes.
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 Levä frekv. Hp. kunto IAP  J.laji
Loviisa 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000
 havaintoaloja 7 7 7 7 7 7 7 7
 keskiarvo  6 2  2,2  2,0 2,3 2,3 8 8
 suurin  10 8 2,7 2,7 2,7 2,7 10 9
 pienin 3 0 1,8 1,6 1,8 1,7 6 6

  Levä frekv.  Hp. kunto  IAP J.laji
KOKO ALUE 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000
 havaintoaloja  776 623 776 623 776 623 776 623
 keskiarvo 4 2 2,1 2,0 1,9 2,1 7 7
 suurin  10 10 4,8 5,0 3,4 3,5 10 10
 pienin  0 0 1,1 1,0 0,0 0,0 1 1

Taulukko 1. Havaintoalojen jäkäläkartoituksen tuloksia Loviisan kaupungin alueella ja koko tutkimusalueella vuosina 2000 ja 2004. Ly-
henteiden selitykset: Levä frekv. = leväpeitteen esiintymisfrekvenssi näytealalla (arvot 0 – 10), Hp. kunto = sormipaisukarpeen vau-
rioaste (luokitus 1 – 5), IAP = näytealan jäkälälajiston perusteella laskettu IAP-indeksi, J.laji = näytealan jäkälälajien lukumäärä (lajis-
tossa ei ole mukana leväpeite ja seinänsuomujäkälä, arvot välillä 0 – 10).

Mäntyjen neulasten rikkipitoisuudet oli-
vat nousseet Loviisassa edellisestä näyt-
teeno� okerrasta, mu� a keskimääräinen 
pitoisuus ali� i yhä selvästi tutkimusalu-
een keskiarvon. Taajamassa sĳ ainneella 
näytealalla rikkipitoisuus oli lievästi ko-
honnut, 1 138 mg/kg. Koko tutkimuksen 

alhaisin  rikkipitoisuus 863 mg/kg mitat-
tiin myös Loviisassa. Neulasten typpipi-
toisuus oli laskenut vuoteen 2001 verrat-
tuna. Yhdellä näytealalla (Varvet) näyte-
puut kärsivät typen puu� eesta, sillä typ-
pipitoisuus ali� i 11 g/kg tason.

 NeulN  NeulS 
Loviisa 2005 2001 2005 2001
 havaintoaloja 3 3  3 3
 keskiarvo 12,6 13,8 1 026  963
 suurin 13,7 14,2 1 138 1 040
 pienin 10,9 13,2 863 894

  NeulN  NeulS 
KOKO ALUE 2005 2001 2005  2001
 havaintoaloja 267 245 267  245
 keskiarvo 13,6 13,0 1 071  947
 suurin 22,4 16,0 1 383  1 150
 pienin 7,0 10,7 863  798

Taulukko 2. Näytealojen neulasanalyysien tuloksia Loviisan kaupungin alueella ja koko tutkimusalueella vuosina 2001 ja 2005. Lyhen-
teiden selitykset: NeulN = neulasten typpipitoisuus (g/kg), NeulS = neulasten rikkipitoisuus (mg/kg).
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Liite 1. Undersökning av luftkvaliteten med hjälp av 
bioindikatorer i Lovisa stads område
Det fanns sju observationsytor lokali-
serade i Lovisa stads område. Barrpro-
ven samlades in från tre provytor. Före-
komsten av skador på blåslaven klassifi -
cerades som tydlig på en observationsy-
ta (Yta 332) lokaliserad i bosä� ningscen-
trum och på en observationsyta utanför 
bosä� ningscentrum (Yta 329) medan ska-
dorna för övriga blåslavar uppska� ades 
vara av mindre art. Förutom på en ob-
servationsplats, som innehöll sex lavar-
ter, bedömdes lavarnas artsammansä� -

ning i Lovisa vara rikligt förekomman-
de. IAP-index och antal lavarter låg på 
en högre nivå i Lovisa i jämförelse med 
det genomsni� liga tillståndet inom he-
la studieområdet. Algens täckningsgrad 
hade ökat något sedan den föregående 
studien. De övriga variablerna hade inte 
förändrats sedan 2000. Förändringarna 
orsakade av lu� burna föroreningar i Lo-
visas lavsammansä� ning kan anses vara 
av mindre art.

 Alg frekv. Hp. skick IAP L.art  NeulN NeulS
Lovisa 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2005 2001 2005 2001
 observationsytor 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3 3 3
 medeltal  6 2 2,2 2,0 2,3 2,3 8 8 12,6 13,8 1 026 963
 högst  10 8 2,7 2,7 2,7 2,7 10 9 13,7 14,2 1 138 1 040
 lägst 3 0 1,8 1,6 1,8 1,7 6 6 10,9 13,2 863 894

  Alg frekv. Hp. skick IAP L.art NeulN NeulS
HELA OMRÅDET 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2005 2001 2005 2001
 observationsytor  776 623 776 623 776 623 776 623 267 245 267 245
 medeltal 4 2 2,1 2,0 1,9 2,1 7 7 13,6 13,0 1 071 947
 högst  10 10 4,8 5,0 3,4 3,5 10 10 22,4 16,0 1 383 1 150
 lägst  0 0 1,1 1,0 0,0 0,0 1 1 7,0 10,7 863 798

Tabell 1. Resultat på observations- och provytor i Lovisa stad och i hela undersökningsområdet åren 2000 – 2001 och 2004 – 2005.
Förklaringar till förkortningarna: Alg frekv. = förekomstfrekvensen hos algbeläggningen på provytan (värden 0 – 10), Hp.skick =
graden av skador på blåslav (Hypogymnia physodes) (klassificering 1 – 5), IAP = IAP-index uträknat på basen av lavarter på provy-
tan, L.art = antalet lavarter på provytan (algbeläggning och Hypocenomyce scalaris är inte med i artbeståndet, värden mellan 0 – 10), 
NeulN = kvävehalten i barren (g/kg), NeulS = svavelhalten i barren (mg/kg).

Svavelkoncentrationerna hos tallbar-
ren hade ökat jämfört med den föregå-
ende studien i Lovisa, men de genom-
sni� liga koncentrationerna var fortfaran-
de tydligt lägre än de genomsni� liga för 
hela studieområdet. Svavelkoncentratio-
nen hos tallbarren på en provyta i bosä� -
ningscentrum hade stigit något och var 

nu 1 138 mg/kg. Den lägsta svavelkon-
centrationen för hela studien, 863 mg/
kg, uppmä� es också i Lovisa. Kvävekon-
centrationen hos tallbarren hade minskat 
jämfört med år 2001. Träden på en provy-
ta (Varvet) led av kväveundersko�  e� er-
som kvävekoncentrationerna hos barren 
understeg 11 g/kg.
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Liite 1. Ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta 
Myrskylän kunnan alueella
Myrskylän kunnan alueella oli 12 ha-
vaintoalaa, joista kahdelta näytealal-
ta kerä� iin neulasnäy� eet. Sormipaisu-
karpeen kunto arvioitiin selvästi vauri-
oituneeksi yhdellä taajamassa sĳ ainneel-
la havaintoalalla. Kunnan itäisimmällä 
alalla sormipaisukarve luokiteltiin ter-
veeksi, muualla lievästi vaurioituneeksi. 
Jäkälälajisto Myrskylän kunnan alueella 
oli runsasta. Suurimmalla osalla havain-

toaloja tava� iin vähintään kahdeksan jä-
kälälajia. Keskimääräinen IAP-indeksi 
ja jäkälälajilukumäärä olivat Myrskyläs-
sä korkeampia kuin koko tutkimusalu-
eella keskimäärin. Ilman epäpuhtauksis-
ta johtuvia jäkäläkasvillisuuden muutok-
sia Myrskylän kunnan alueella voidaan 
pitää lievinä ja ilman saasteiden kuormi-
tusta vähäisenä.

Kuva 1. Keskimääräiset sormipaisukarpeen vauriot Myrskylän kunnan havaintoaloilla kesällä 2004. 
Vaurioluokitus: < 1,5 = terve, 1,5 – 2,4 = lievä vaurio, 2,5 – 3,4 = selvä vaurio, 3,5 – 4,4 = paha 
vaurio, ≥ 4,5 = kuollut tai puuttuu. Havainto- ja näytealojen tunnukset on merkitty sulkuihin.

Bild 1. Graden av skador på blåslav i medeltal på Mörskom kommuns observationsytor sommaren 
2004. Skadeklassificering: < 1,5 = frisk, 1,5 – 2,4 = mindre skada, 2,5 – 3,4 = tydlig skada, 
3,5 – 4,4 = allvarlig skada, ≥ 4,5 = död eller försvunnen. Observations- och provytornas symbo-
ler har markerats inom parentes.
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Myrskylä Levä frekv. Hp. kunto IAP  J.laji
 havaintoaloja 12 12 12  12
 keskiarvo  6    2,1  2,3  8
 suurin  10   2,8  2,8  9
 pienin  0    1,5  1,7  6

KOKO ALUE  Levä frekv.  Hp. kunto  IAP J.laji
 havaintoaloja  776  776  776  776
 keskiarvo 4  2,1 1,9   7
 suurin  10 4,8  3,4   10
 pienin  0  1,1  0,0  1

Taulukko 1. Havaintoalojen jäkäläkartoituksen tuloksia Myrskylän kunnan alueella ja koko tutkimusalueella. Lyhenteiden selitykset: 
Levä frekv. = leväpeitteen esiintymisfrekvenssi näytealalla (arvot 0 – 10), Hp. kunto = sormipaisukarpeen vaurioaste (luokitus 1 – 5), 
IAP = näytealan jäkälälajiston perusteella laskettu IAP-indeksi, J.laji = näytealan jäkälälajien lukumäärä (lajistossa ei ole mukana levä-
peite ja seinänsuomujäkälä, arvot välillä 0 – 10).

Myrskylässä molemmilla näytealoilla 
neulasten rikkipitoisuudet yli� ivät 1 000 
mg/kg pitoisuuden. Neulasten keski-
määräiset rikkipitoisuudet olivat yli 5 % 
suuremmat kuin tutkimusalueella keski-
määrin. Typpipitoisuudet neulasissa oli-
vat puuston kasvun kannalta väl� ävänä 
ja sopivana pide� ävällä tasolla. 

Taulukko 2. Näytealojen neulasanalyysien tuloksia Myrskylän 
kunnan alueella ja koko tutkimusalueella. Lyhenteiden selityk-
set: NeulN = neulasten typpipitoisuus (g/kg), NeulS = neulas-
ten rikkipitoisuus (mg/kg). 

Myrskylä  NeulN  NeulS 
 havaintoaloja   2  2
 keskiarvo   14,0   1 138
 suurin   14,9  1 219
 pienin   13,2   1 056

KOKO ALUE  NeulN  NeulS 
 havaintoaloja   267  267
 keskiarvo   13,6   1 071
 suurin   22,4  1 383
 pienin   7,0   863
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LIITE 1/48
Liite 1. Undersökning av luftkvaliteten med hjälp av 
bioindikatorer i Mörskom kommuns område
Det fanns 12 observationsytor i Mörskom 
kommun och två av dessa var provytor 
utvalda för barrprov. Tillståndet för blås-
laven uppska� ades vara klart skadad på 
en observationsyta lokaliserad i bosä� -
ningscentrum. På den ostligaste ytan 
i kommunen klassifi cerades blåslaven 
som frisk, medan tillståndet på andra 
ytor var något försämrat. Lavarnas art-
sammansä� ning i Mörskom kommuns 
område var rikligt förekommande. De 

fl esta observationsytor noterades inne-
hålla minst å� a lavarter. Genomsni� ligt 
IAP-index och antal lavarter i Mörskom 
var högre i jämförelse med det genom-
sni� liga tillståndet inom hela studieom-
rådet. Förändringarna i lavarternas sam-
mansä� ning orsakad genom lu� burna 
föroreningar kan anses vara av mindre 
art inom Mörskoms kommuns område 
och ävenså belastningen genom lu� bur-
na föroreningar.

Mörskom Alg frekv. Hp. skick IAP L.art  NeulN NeulS
 observationsytor 12  12  12  12  2  2 
 medeltal  6  2,1  2,3  8  14,0  1 138 
 högst  10  2,8  2,8  9  14,9  1 219 
 lägst 0  1,5  1,7  6  13,2  1 056 

HELA OMRÅDET  Alg frekv. Hp. skick IAP L.art NeulN NeulS
 observationsytor  776  776  776  776  267  267 
 medeltal 4  2,1  1,9  7  13,6  1 071 
 högst  10  4,8  3,4  10  22,4  1 383 
 lägst  0  1,1  0,0  1  7,0  863 

Tabell 1. Resultat på observations- och provytor i Mörskom kommun och i hela undersökningsområdet. Förklaringar till förkort-
ningarna: Alg frekv. = förekomstfrekvensen hos algbeläggningen på provytan (värden 0 – 10), Hp.skick = graden av skador på 
blåslav (Hypogymnia physodes) (klassificering 1 – 5), IAP = IAP-index uträknat på basen av lavarter på provytan, L.art = antalet la-
varter på provytan (algbeläggning och Hypocenomyce scalaris är inte med i artbeståndet, värden mellan 0 – 10), NeulN = kväve-
halten i barren (g/kg), NeulS = svavelhalten i barren (mg/kg).

Svavelkoncentrationerna hos tallbarren 
på båda provytor i Mörskom översteg 
1 000 mg/kg. Den genomsni� liga sva-
velkoncentrationen hos tallbarren var 
över 5 % högre än de genomsni� svärden 

som gällde för studieområdet som hel-
het. Kvävekoncentrationerna var lämpli-
ga eller tolerabla utifrån tillväxtsynpunkt 
hos trädbestånden.
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Liite 1. Ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta 
Mäntsälän kunnan alueella
Jäkälähavaintoja tehtiin 33 havaintoalalla 
Mäntsälän kunnan alueella. Neulasnäyt-
teet kerä� iin viideltä näytealalta. Selviä 
sormipaisukarpeen vaurioita tava� iin 
kolmella havaintoalalla kunnan keskus-
taajamassa, aivan Lahti-Helsinki moot-
toritien varrella ja yhdellä yksi� äisellä 
havaintoalalla Lukonmäellä. Kahdeksal-
la havaintoalalla sormipaisukarve arvi-
oitiin terveeksi. Sormipaisukarve-jäkä-
lä oli Mäntsälässä keskimäärin terveem-
pää kuin keskimäärin koko tutkimusalu-
eella. Kahdella havaintoalalla jäkälälaje-

ja tava� iin vain viisi ja alojen jäkäläkas-
villisuu� a voidaan pitää lievästi köyhty-
neenä. Mäntsälän havaintoalojen jäkälä-
lajiston lukumäärä ei poikennut paljoa-
kaan koko tutkimusalueen keskimääräi-
sestä tasosta. Leväpei� een esiintyminen 
Mäntsälässä oli huoma� avasti vähäisem-
pää kuin keskimäärin. Leväpeite� ä ha-
vai� iin vain seitsemällä havaintoalalla ja 
näilläkin melko vähän. Kaikkiaan Mänt-
sälän jäkäläkasvillisuuden muutoksia 
voidaan pitää vähäisinä.

Kuva 1. Keskimääräiset sormipaisukarpeen vauriot Mäntsälän kunnan havaintoaloilla kesällä 2004. 
Vaurioluokitus: < 1,5 = terve, 1,5 – 2,4 = lievä vaurio, 2,5 – 3,4 = selvä vaurio, 3,5 – 4,4 = paha 
vaurio, ≥ 4,5 = kuollut tai puuttuu. Havainto- ja näytealojen tunnukset on merkitty sulkuihin.
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Mäntsälä Levä frekv. Hp. kunto IAP  J.laji
 havaintoaloja 33 33 33  33
 keskiarvo  1    1,7  1,9  7
 suurin  8   2,8  2,5  9
 pienin  0    1,2  1,0  5

KOKO ALUE  Levä frekv.  Hp. kunto  IAP J.laji
 havaintoaloja  776  776  776  776
 keskiarvo 4  2,1 1,9   7
 suurin  10 4,8  3,4   10
 pienin  0  1,1  0,0  1

Taulukko 1. Havaintoalojen jäkäläkartoituksen tuloksia Mäntsälän kunnan alueella ja koko tutkimusalueella. Lyhenteiden selitykset: 
Levä frekv. = leväpeitteen esiintymisfrekvenssi näytealalla (arvot 0 – 10), Hp. kunto = sormipaisukarpeen vaurioaste (luokitus 1 – 5), 
IAP = näytealan jäkälälajiston perusteella laskettu IAP-indeksi, J.laji = näytealan jäkälälajien lukumäärä (lajistossa ei ole mukana levä-
peite ja seinänsuomujäkälä, arvot välillä 0 – 10)

Näytealojen neulasten keskimääräiset 
rikki- ja typpipitoisuudet Mäntsälässä 
olivat koko tutkimusalueen keskimää-
räistä tasoa alhaisemmat. Neljällä näyte-
alalla neulasten rikkipitoisuudet yli� ivät 
1 000 mg/kg tason. Typpipitoisuudet oli-
vat neljällä näytealalla puuston kasvun 
kannalta väl� ävällä ja yhdellä näytealal-
la sopivalla tasolla.

Taulukko 2. Näytealojen neulasanalyysien tuloksia Mäntsälän 
kunnan alueella ja koko tutkimusalueella. Lyhenteiden selityk-
set: NeulN = neulasten typpipitoisuus (g/kg), NeulS = neulas-
ten rikkipitoisuus (mg/kg). 

Mäntsälä  NeulN  NeulS 
 havaintoaloja   5  5
 keskiarvo   13,0   1 022
 suurin   14,2  1 083
 pienin   11,9   874

KOKO ALUE  NeulN  NeulS 
 havaintoaloja   267  267
 keskiarvo   13,6   1 071
 suurin   22,4  1 383
 pienin   7,0   863
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Liite 1. Ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta Nummi-
Pusulan kunnan alueella
Nummi-Pusulan kunnan alueella sĳ ait-
si 31 havaintoalaa, joista kolmelta näy-
tealalta kerä� iin neulasnäy� eet. Sormi-
paisukarpeen vauriot olivat selvästi li-
sääntyneet edelliseen tutkimuskertaan 
verra� una. Kahdella havaintoalalla (ha-
vaintoalat 398 Teununpalo ja 411 Kuu-
rtionmäki) sormipaisukarve luokiteltiin 
kesällä 2004 selvästi vaurioituneeksi, kun 
samoilla paikoilla vuonna 2000 jäkälä oli 
luokiteltu terveeksi. Havaintoalojen lä-
hellä ei sĳ aitse selviä pistemäisiä päästö-
lähteitä eikä vilkasliikenteisiä teitä. Myös 
neljällä muulla Nummi-Pusulan kunnan 
alueella sĳ ainneella havaintoalalla sor-
mipaisukarve luokiteltiin selvästi vauri-

oituneeksi. Sormipaisukarpeen kunto ei 
kuitenkaan poikennut merki� ävästi koko 
tutkimusalueen keskimääräisestä vaurio-
asteesta. Jäkälälajistoltaan Nummi-Pusu-
lan havaintoalat vastasivat keskimääräis-
tä tasoa. Kunnan eteläosissa tava� iin kol-
mella havaintoalalla vain 4 – 5 jäkälälajia, 
joten alat luokiteltiin lajistoltaan lieväs-
ti köyhtyneiksi. Kunnan alueella oli toi-
saalta huoma� ava määrä havaintoaloja, 
joilta löyde� iin vähintään kahdeksan jä-
kälälajia. Vuoteen 2000 verra� una jäkä-
lälajisto oli köyhtynyt sekä lajilukumää-
rän e� ä IAP-indeksin mukaan ja jäkälien 
vauriot olivat lisääntyneet etenkin kun-
nan keski- ja eteläosissa.

Kuva 1. Keskimääräiset sormipaisukarpeen vauriot Nummi-Pusulan kunnan ha-
vaintoaloilla kesällä 2004. Vaurioluokitus: < 1,5 = terve, 1,5 – 2,4 = lievä 
vaurio, 2,5 – 3,4 = selvä vaurio, 3,5 – 4,4 = paha vaurio, ≥ 4,5 = kuollut tai 
puuttuu. Havainto- ja näytealojen tunnukset on merkitty sulkuihin.
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 Levä frekv. Hp. kunto IAP  J.laji
Nummi-Pusula 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000
 havaintoaloja 31 31 31 31 31 31 31 31
 keskiarvo  4 1  2,3  1,6 2,1 2,4 7 8
 suurin  10 6 2,7 2,0 2,9 3,5 9 9
 pienin 0 0 1,8 1,1 1,2 1,3 4 5

  Levä frekv.  Hp. kunto  IAP J.laji
KOKO ALUE 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000
 havaintoaloja  776 623 776 623 776 623 776 623
 keskiarvo 4 2 2,1 2,0 1,9 2,1 7 7
 suurin  10 10 4,8 5,0 3,4 3,5 10 10
 pienin  0 0 1,1 1,0 0,0 0,0 1 1

Taulukko 1. Havaintoalojen jäkäläkartoituksen tuloksia Nummi-Pusulan kunnan alueella ja koko tutkimusalueella vuosina 2000 ja 
2004. Lyhenteiden selitykset: Levä frekv. = leväpeitteen esiintymisfrekvenssi näytealalla (arvot 0 – 10), Hp. kunto = sormipaisukar-
peen vaurioaste (luokitus 1 – 5), IAP = näytealan jäkälälajiston perusteella laskettu IAP-indeksi, J.laji = näytealan jäkälälajien lukumää-
rä (lajistossa ei ole mukana leväpeite ja seinänsuomujäkälä, arvot välillä 0 – 10).

Neulasten rikki- ja typpipitoisuudet 
Nummi-Pusulan näytealoilla olivat 
nousseet hieman vuodesta 2001. Keski-
määräinen rikkipitoisuus jäi alle tutki-
musalueen keskitason, mu� a typpipitoi-
suus oli vähän keskimääräistä tasoa kor-

keampi. Kahdella näytealalla rikkipitoi-
suus oli yli 1 000 mg/kg. Typpipitoisuus 
oli puuston kasvun kannalta sopiva yh-
dellä ja väl� ävä kahdella näytealalla.

 NeulN  NeulS 
Nummi-Pusula 2005 2001 2005 2001
 havaintoaloja 3 3  3 3
 keskiarvo 13,9 13,4 1 009  956
 suurin 15,3 13,9 1 089 973
 pienin 13,1 12,5 934 946

  NeulN  NeulS 
KOKO ALUE 2005 2001 2005  2001
 havaintoaloja 267 245 267  245
 keskiarvo 13,6 13,0 1 071  947
 suurin 22,4 16,0 1 383  1 150
 pienin 7,0 10,7 863  798

Taulukko 2. Näytealojen neulasanalyysien tuloksia Nummi-Pusulan kunnan alueella ja koko tutkimusalueella vuosina 2001 ja 2005. Ly-
henteiden selitykset: NeulN = neulasten typpipitoisuus (g/kg), NeulS = neulasten rikkipitoisuus (mg/kg).
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Liite 1. Ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta 
Nurmijärven kunnan alueella
Nurmĳ ärven kunnan alueella sĳ aitsi 32 
havaintoalaa, joista 11 näytealalta kerät-
tiin neulasnäy� eet. Jäkälälajistoa ja jä-
kälien kuntoa kuvaavat muu� ujat oli-
vat Nurmĳ ärven kunnan alueella sa-
maa tasoa kuin koko tutkimusalueella 
keskimäärin. Sormipaisukarpeen keski-
määräinen kunto havaintoaloilla oli hie-
man huonontunut vuoden 2000 tuloksis-
ta. Sormipaisukarve luokiteltiin selväs-
ti vaurioituneeksi viidellä havaintoalalla. 
Näistä kaksi sĳ aitsi kunnan keskustaaja-
man tuntumassa. Selvästi vaurioituneek-
si sormipaisukarve luokiteltiin myös uu-
della aivan Helsinki-Hämeenlinna moot-
toritien varrella sĳ ainneella havaintoalal-

la sekä yksi� äisellä alalla Ylikylällä (ha-
vaintoalat 412 ja 426). Havaintoalalla 441 
sormipaisukarve oli arvioitu terveeksi 
vuonna 2000, mu� a nyt jäkälä oli kun-
noltaan selvästi vaurioitunut. Havainto-
ala joudu� iin hakkuiden takia perusta-
maan uudestaan ja ero sormipaisukar-
peen kunnossa seli� ynee havaintopai-
kan sĳ ainnin muutoksella. Keskimää-
räisen IAP-indeksin perusteella Nurmi-
järven kunnan jäkälälajisto oli hieman 
köyhtynyt edelliseen tutkimuskertaan 
verra� una. Jäkälälajimäärältään lievästi 
köyhtyneitä havaintoaloja oli eri puolilla 
Nurmĳ ärven kuntaa viisi kappale� a. 

Kuva 1. Keskimääräiset sormipaisukarpeen vauriot Nurmijärven kunnan havaintoaloilla kesällä 
2004. Vaurioluokitus: < 1,5 = terve, 1,5 – 2,4 = lievä vaurio, 2,5 – 3,4 = selvä vaurio, 3,5 – 4,4 
= paha vaurio, ≥ 4,5 = kuollut tai puuttuu. Havainto- ja näytealojen tunnukset on merkitty sul-
kuihin.
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 Levä frekv. Hp. kunto IAP  J.laji
Nurmijärvi 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000
 havaintoaloja 32 32 32 32 32 32 32 32
 keskiarvo  5 1  2,0  1,6 1,9 2,3 7 7
 suurin  10 10 3,2 2,8 2,6 2,8 9 9
 pienin 0 0 1,2 1,2 1,0 1,8 4 5

  Levä frekv.  Hp. kunto  IAP J.laji
KOKO ALUE 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000
 havaintoaloja  776 623 776 623 776 623 776 623
 keskiarvo 4 2 2,1 2,0 1,9 2,1 7 7
 suurin  10 10 4,8 5,0 3,4 3,5 10 10
 pienin  0 0 1,1 1,0 0,0 0,0 1 1

Taulukko 1. Havaintoalojen jäkäläkartoituksen tuloksia Nurmijärven kunnan alueella ja koko tutkimusalueella vuosina 2000 ja 2004.
Lyhenteiden selitykset: Levä frekv. = leväpeitteen esiintymisfrekvenssi näytealalla (arvot 0 – 10), Hp. kunto = sormipaisukarpeen
vaurioaste (luokitus 1 – 5), IAP = näytealan jäkälälajiston perusteella laskettu IAP-indeksi, J.laji = näytealan jäkälälajien lukumäärä (la-
jistossa ei ole mukana leväpeite ja seinänsuomujäkälä, arvot välillä 0 – 10).

Nurmĳ ärven neulasten rikkipitoisuudet 
olivat nousseet noin 15 % ja typpipitoi-
suudet noin 11 % vuoteen 2001 verrat-
tuna. Keskimääräiset pitoisuudet olivat 
nousseet myös koko tutkimusalueella, 
joten Nurmĳ ärvellä esiintyneet pitoisuu-
det eivät yli� äneet tutkimusalueen keski-
tasoa. Neulasten rikkipitoisuudet olivat 

kohonneita (1 190 ja 1 279 mg/kg) kahdel-
la näytealalla. 1 000 mg/kg pitoisuus alit-
tui vain kolmella näytealalla. Kahdella 
näytealalla typpipitoisuus oli yli 17 g/kg, 
jota pidetään selvästi kohonneena pitoi-
suutena. Typpipitoisuus oli puuston kas-
vun kannalta normaalina pide� ävällä ta-
solla kaikilla muilla näytealoilla. 

 NeulN  NeulS 
Nurmijärvi 2005 2001 2005 2001
 havaintoaloja 11 11  11 11
 keskiarvo 13,8 12,3 1 066  906
 suurin 17,9 13,9 1 279 975
 pienin 11,5 11,2 973 853

  NeulN  NeulS 
KOKO ALUE 2005 2001 2005  2001
 havaintoaloja 267 245 267  245
 keskiarvo 13,6 13,0 1 071  947
 suurin 22,4 16,0 1 383  1 150
 pienin 7,0 10,7 863  798

Taulukko 2. Näytealojen neulasanalyysien tuloksia Nurmijärven kunnan alueella ja koko tutkimusalueella vuosina 2001 ja 2005. Ly-
henteiden selitykset: NeulN = neulasten typpipitoisuus (g/kg), NeulS = neulasten rikkipitoisuus (mg/kg).

LIITE 1/54
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Liite 1. Ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta Pernajan 
kunnan alueella
Pernajassa sĳ aitsi 25 havaintoalaa, joista 
yhdeltä näytealalta kerä� iin neulasnäy-
te. Sormipaisukarve luokiteltiin selvästi 
vaurioituneeksi kuudella havaintoalal-
la, jotka sĳ aitsivat lähinnä kunnan kes-
kiosissa. Muilla havaintoaloilla sormi-
paisukarpeen vauriot arvioitiin lievik-
si. Jäkälälajisto Pernajan havaintoaloilla 
oli suhteellisen runsas. Keskimääräinen 
IAP-indeksi Pernajan kunnan alueella oli 
selvästi suurempi kuin koko tutkimus-
alueella keskimäärin. Muiden jäkälälajis-
toa ja jäkälien kuntoa kuvaavien muut-

tujien osalta havaintoalat edustivat koko 
tutkimusalueen keskitasoa. Vain kahdel-
la havaintoalalla tava� iin ainoastaan vii-
si jäkälälajia ja havaintoalat luokiteltiin 
lajimäärältään lievästi köyhtyneiksi. Eri 
puolilla kuntaa sĳ ainneilta 12 havainto-
alalta löyde� iin vähintään kahdeksaa jä-
kälälajia. Jäkäläkasvillisuudessa tode� u-
ja muutoksia voidaan pitää melko lievi-
nä ja tämän perusteella ilman epäpuh-
tauksien kuormitusta Pernajan alueella 
vähäisenä.

Kuva 1. Keskimääräiset sormipaisukarpeen vauriot Pernajan kunnan havaintoaloilla kesällä 2004. 
Vaurioluokitus: < 1,5 = terve, 1,5 – 2,4 = lievä vaurio, 2,5 – 3,4 = selvä vaurio, 3,5 – 4,4 = 
paha vaurio, ≥ 4,5 = kuollut tai puuttuu. Havainto- ja näytealojen tunnukset on merkitty sulkui-
hin.

Bild 1. Graden av skador på blåslav i medeltal på Pernå kommuns observationsytor sommaren 
2004. Skadeklassificering: < 1,5 = frisk, 1,5 – 2,4 = mindre skada, 2,5 – 3,4 = tydlig skada, 
3,5 – 4,4 = allvarlig skada, ≥ 4,5 = död eller försvunnen. Observations- och provytornas symbo-
ler har markerats inom parentes.
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Pernaja Levä frekv. Hp. kunto IAP  J.laji
 havaintoaloja 25 25 25  25
 keskiarvo  4    2,2  2,4  7
 suurin  8   2,9  3,4  9
 pienin  0    1,6  1,4  5

KOKO ALUE  Levä frekv.  Hp. kunto  IAP J.laji
 havaintoaloja  776  776  776  776
 keskiarvo 4  2,1 1,9   7
 suurin  10 4,8  3,4   10
 pienin  0  1,1  0,0  1

Taulukko 1. Havaintoalojen jäkäläkartoituksen tuloksia Pernajan kunnan alueella ja koko tutkimusalueella. Lyhenteiden selitykset: Le-
vä frekv. = leväpeitteen esiintymisfrekvenssi näytealalla (arvot 0 – 10), Hp. kunto = sormipaisukarpeen vaurioaste (luokitus 1 – 5), 
IAP = näytealan jäkälälajiston perusteella laskettu IAP-indeksi, J.laji = näytealan jäkälälajien lukumäärä (lajistossa ei ole mukana levä-
peite ja seinänsuomujäkälä, arvot välillä 0 – 10).

Yhdeltä näytealalta kerätyn neulasnäyt-
teen rikki- ja typpipitoisuudet olivat sel-
västi tutkimusalueen keskimääräisiä ta-
soja alhaisemmat. Neulasnäy� een rikki-
pitoisuus oli normaalilla tasolla ja typpi-
pitoisuus väl� ävällä tasolla.

Taulukko 2. Näytealojen neulasanalyysien tuloksia Pernajan 
kunnan alueella ja koko tutkimusalueella. Lyhenteiden selityk-
set: NeulN = neulasten typpipitoisuus (g/kg), NeulS = neulas-
ten rikkipitoisuus (mg/kg). 

Pernaja  NeulN  NeulS 
 havaintoaloja   1  1
 keskiarvo   12,4   967
 suurin   12,4  967
 pienin   12,4   967

KOKO ALUE  NeulN  NeulS 
 havaintoaloja   267  267
 keskiarvo   13,6   1 071
 suurin   22,4  1 383
 pienin   7,0   863

LIITE 1/56
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LIITE 1/57
Liite 1. Undersökning av luftkvaliteten med hjälp av 
bioindikatorer i Pernå kommuns område
Det fanns 25 observationsytor lokalisera-
de i Pernå kommun och en av dessa pro-
vytor var utvalda för tallbarrprov. På sex 
observationsytor lokaliserade huvudsak-
ligen i de centrala delarna av kommu-
nen klassifi cerades blåslaven såsom tyd-
ligt skadad. På alla övriga ytor uppskat-
tades blåslavens skador vara av mindre 
art.  Antalet lavarter på observationsy-
torna i Pernå var relativt rikligt förekom-
mande. Genomsni� ligt IAP-index i Per-
nå var betydligt högre i jämförelse med 
det genomsni� liga tillståndet inom he-
la studieområdet. Med hänsyn till vari-
ablerna som påvisar antalet lavarter och 

tillståndet för lavarna, representerade 
observationsytorna det genomsni� liga 
tillståndet för hela studieområdet. En-
dast på två observationsytor fanns en-
dast fem lavarter och observationsytor-
na klassifi cerades ha genomgå�  en min-
dre försämring utgående från antalet ar-
ter. De 12 observationsytorna lokalisera-
de i skilda delar av kommunen innehöll 
minst å� a lavarter. Förändringarna i la-
varternas sammansä� ning kan anses va-
ra av mindre art och de� a stöder i sin tur 
uppska� ningen a�  belastningen genom 
lu� burna föroreningar i Pernå kommun 
är av mindre omfa� ning.

Pernå Alg frekv. Hp. skick IAP L.art  NeulN NeulS
 observationsytor 25  25  25  25  1  1 
 medeltal  4  2,2  2,4  7  12,4  967 
 högst  8  2,9  3,4  9  12,4  967 
 lägst 0  1,6  1,4  5  12,4  967 

HELA OMRÅDET  Alg frekv. Hp. skick IAP L.art NeulN NeulS
 observationsytor  776  776  776  776  267  267 
 medeltal 4  2,1  1,9  7  13,6  1 071 
 högst  10  4,8  3,4  10  22,4  1 383 
 lägst  0  1,1  0,0  1  7,0  863 

Tabell 1. Resultat på observations- och provytor i Pernå kommun och i hela undersökningsområdet. Förklaringar till förkortning-
arna: Alg frekv. = förekomstfrekvensen hos algbeläggningen på provytan (värden 0 – 10), Hp.skick = graden av skador på blåslav 
(Hypogymnia physodes) (klassificering 1 – 5), IAP = IAP-index uträknat på basen av lavarter på provytan, L.art = antalet lavarter 
på provytan (algbeläggning och Hypocenomyce scalaris är inte med i artbeståndet, värden mellan 0 – 10), NeulN = kvävehalten i 
barren (g/kg), NeulS = svavelhalten i barren (mg/kg).

Svavelkoncentrationerna och kvävekon-
centrationerna hos de insamlade tallbar-
ren från en provyta var tydligt lägre än 
de genomsni� liga nivåerna för hela stu-

dieområdet.  Svavelkoncentrationen hos 
barrproven låg på normalnivå och kvä-
vekoncentrationen låg på en tolerabel ni-
vå.
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Liite 1. Ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta Pohjan 
kunnan alueella
Pohjan kunnan alueella sĳ aitsi 19 jäkä-
lähavaintoalaa, joista viideltä näytealal-
ta kerä� iin neulasnäy� eet. Sormipaisu-
karve luokiteltiin selvästi vaurioituneek-
si kahdella taajaman läheisyydessä si-
jainneella havaintoalalla ja yksi� äisellä 
taajaman ulkopuolisella alalla (Baggby). 
Toisaalta sormipaisukarve havai� iin ter-
veeksi kahdeksalla havaintoalalla, kun 
vuonna 2000 terve� ä sormipaisukarvet-
ta löyde� iin vain kahdelta alalta. Pohjan 
kunnan alueella sormipaisukarve olikin 
edelleen terveempää kuin tutkimusalu-

eella keskimäärin. Havaintoalat edusti-
vat jäkälälajistoltaan koko tutkimusalu-
een keskitasoa. Keskimääräisessä jäkälä-
lajien lukumäärässä ei ollut tapahtunut 
muutosta neljässä vuodessa. IAP-indek-
sin perusteella lievästi lajistoltaan köyh-
tyneiksi arvioitujen havaintoalojen mää-
rä oli kuitenkin lisääntynyt yhdestä kuu-
teen edelliseen tutkimuskertaan verrat-
tuna. Jäkäläkasvillisuudessa ilmennei-
tä muutoksia Pohjan kunnan havainto-
aloilla voidaan edelleen pitää suhteelli-
sen lievinä.

Kuva 1. Keskimääräiset sormipaisukarpeen vauriot Pohjan kunnan havaintoaloilla kesällä 2004. 
Vaurioluokitus: < 1,5 = terve, 1,5 – 2,4 = lievä vaurio, 2,5 – 3,4 = selvä vaurio, 3,5 – 4,4 = 
paha vaurio, ≥ 4,5 = kuollut tai puuttuu. Havainto- ja näytealojen tunnukset on merkitty sulkui-
hin.

Bild 1. Graden av skador på blåslav i medeltal på Pojo kommuns observationsytor sommaren 
2004. Skadeklassificering: < 1,5 = frisk, 1,5 – 2,4 = mindre skada, 2,5 – 3,4 = tydlig skada, 
3,5 – 4,4 = allvarlig skada, ≥ 4,5 = död eller försvunnen. Observations- och provytornas symbo-
ler har markerats inom parentes.
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 Levä frekv. Hp. kunto IAP  J.laji
Pohja 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000
 havaintoaloja 19 19 19 19 19 19 19 19
 keskiarvo  2 1  1,7  1,8 2,0 2,4 7 7
 suurin  10 8 2,7 2,2 2,4 3,0 9 9
 pienin 0 0 1,2 1,4 1,2 1,8 5 5

  Levä frekv.  Hp. kunto  IAP J.laji
KOKO ALUE 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000
 havaintoaloja  776 623 776 623 776 623 776 623
 keskiarvo 4 2 2,1 2,0 1,9 2,1 7 7
 suurin  10 10 4,8 5,0 3,4 3,5 10 10
 pienin  0 0 1,1 1,0 0,0 0,0 1 1

Taulukko 1. Havaintoalojen jäkäläkartoituksen tuloksia Pohjan kunnan alueella ja koko tutkimusalueella vuosina 2000 ja 2004. Lyhen-
teiden selitykset: Levä frekv. = leväpeitteen esiintymisfrekvenssi näytealalla (arvot 0 – 10), Hp. kunto = sormipaisukarpeen vaurioas-
te (luokitus 1 – 5), IAP = näytealan jäkälälajiston perusteella laskettu IAP-indeksi, J.laji = näytealan jäkälälajien lukumäärä (lajistossa ei 
ole mukana leväpeite ja seinänsuomujäkälä, arvot välillä 0 – 10).

Pohjan näytealojen rikkipitoisuudet oli-
vat nousseet selvästi vuoden 2001 tulok-
siin verra� una. Typpipitoisuudet olivat 
samalla tasolla kuin neljä vuo� a si� en. 
Neulasten rikki- ja typpipitoisuudet oli-
vat vähän tutkimusalueen keskitason ala-

puolella. Rikkipitoisuudet vaihtelivat vä-
lillä 967 – 1 065 mg/kg ja pitoisuudet nel-
jällä näytealalla olivat lievästi kohonnei-
ta. Typpipitoisuudet olivat kaikilla näy-
tealoilla puuston kasvun kannalta vält-
tävällä tasolla.

 NeulN  NeulS 
Pohja 2005 2001 2005 2001
 havaintoaloja 5 5  5 5
 keskiarvo 13,5 13,4 1 034  926
 suurin 13,8 14,5 1 065 952
 pienin 13,1 12,9 967 876

  NeulN  NeulS 
KOKO ALUE 2005 2001 2005  2001
 havaintoaloja 267 245 267  245
 keskiarvo 13,6 13,0 1 071  947
 suurin 22,4 16,0 1 383  1 150
 pienin 7,0 10,7 863  798

Taulukko 2. Näytealojen neulasanalyysien tuloksia Pohjan kunnan alueella ja koko tutkimusalueella vuosina 2001 ja 2005. Lyhenteiden
selitykset: NeulN = neulasten typpipitoisuus (g/kg), NeulS = neulasten rikkipitoisuus (mg/kg).
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Liite 1. Undersökning av luftkvaliteten med hjälp av 
bioindikatorer i Pojo kommuns område
Det fanns 19 observationsytor lokalisera-
de i Pojo och fem av dessa var provytor 
utvalda för tallbarrprov. På två ytor i när-
heten av bosä� ningscentrumet och på en 
observationsyta utanför bosä� ningscen-
trumet (Baggby) klassifi cerades blåsla-
ven som tydligt skadad. Å andra sidan 
befanns blåslaven vara frisk på å� a obser-
vationsytor, medan det år 2000 återfanns 
frisk blåslav endast på två ytor. Blåslaven 
i Pojo kommuns område var också fris-
kare i jämförelse med det genomsni� liga 
tillståndet i studieområdet. Med hänsyn 

till omfa� ningen av lavarter represente-
rade observationsytorna mediumnivån 
för hela studieområdet. Den genomsni� -
liga mängden lavarter hade inte föränd-
rats under fyra år. På basis av IAP-index 
uppska� ades emellertid antalet observa-
tionsytor som hade försämrats ifråga om 
antalet lavarter ha ökat från en till sex se-
dan den föregående studien. Förändring-
arna som har inträff at i lavarnas artsam-
mansä� ning på observationsytorna i Po-
jo kommun kan fortfarande betraktas va-
ra av relativt liten omfa� ning.

 Alg frekv. Hp. skick IAP L.art  NeulN NeulS
Pojo 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2005 2001 2005 2001
 observationsytor 19 19 19 19 19 19 19 19 5 5 5 5
 medeltal  2 1 1,7 1,8 2,0 2,4 7 7 13,5 13,4 1 034 926
 högst  10 8 2,7 2,2 2,4 3,0 9 9 13,8 14,5 1 065 952
 lägst 0 0 1,2 1,4 1,2 1,8 5 5 13,1 12,9 967 876

  Alg frekv. Hp. skick IAP L.art NeulN NeulS
HELA OMRÅDET 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2005 2001 2005 2001
 observationsytor  776 623 776 623 776 623 776 623 267 245 267 245
 medeltal 4 2 2,1 2,0 1,9 2,1 7 7 13,6 13,0 1 071 947
 högst  10 10 4,8 5,0 3,4 3,5 10 10 22,4 16,0 1 383 1 150
 lägst  0 0 1,1 1,0 0,0 0,0 1 1 7,0 10,7 863 798

Tabell 1. Resultat på observations- och provytor i Pojo kommun och i hela undersökningsområdet åren 2000 – 2001 och 2004 – 2005.
Förklaringar till förkortningarna: Alg frekv. = förekomstfrekvensen hos algbeläggningen på provytan (värden 0 – 10), Hp.skick = graden 
av skador på blåslav (Hypogymnia physodes) (klassificering 1 – 5), IAP = IAP-index uträknat på basen av lavarter på provytan, L.art = an-
talet lavarter på provytan (algbeläggning och Hypocenomyce scalaris är inte med i artbeståndet, värden mellan 0 – 10), NeulN = kväve-
halten i barren (g/kg), NeulS = svavelhalten i barren (mg/kg).

Svavelkoncentrationerna på provytor-
na i Pojo hade ökat tydligt i jämförelse 
med studieresulten från år 2001. Kväve-
koncentrationerna låg på samma nivå 
som för fyra år sedan. Koncentrationer-
na av svavel och kväve i tallbarren låg 
något under studieområdets genomsni� . 

Svavelkoncentrationerna varierade mel-
lan 967 – 1 065 mg/kg, och koncentratio-
nerna hade ökat något på fyra provytor. 
Kvävekoncentrationerna på alla provy-
tor var tolerabla utifrån tillväxtsynpunkt 
hos trädbestånden.
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Liite 1. Ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta 
Pornaisten kunnan alueella
Pornaisten kunnan alueella sĳ aitsi 9 ha-
vaintoalaa ja yhdeltä näytealalta kerät-
tiin neulasnäyte. Sormipaisukarve luoki-
teltiin selvästi vaurioituneeksi taajaman 
tuntumassa sĳ ainneella havaintoalalla. 
Yhdellä havaintoalalla sormipaisukarve 
arvioitiin terveeksi. Taajamassa läheisyy-
dessä sĳ ainneella havaintoalalla tode� iin 
vain 5 jäkälälajia ja ala luokiteltiin jäkä-
lälajistoltaan lievästi köyhtyneeksi. Se-
kä lajilukumäärä e� ä IAP-indeksi olivat 

Pornaisten kunnan havaintoaloilla koko 
tutkimusalueen keskiarvoja alhaisempia. 
Muiden muu� ujien osalta Pornaisten jä-
käläkartoituksen tulokset vastasivat tut-
kimusalueen keskitasoa. Selvät muutok-
set jäkälälajistossa ja jäkälien kunnossa 
rajoi� uivat taajama-alueen läheisyydes-
sä sĳ aitsevaan havaintoalaan. Muilla ha-
vaintoaloilla todetut muutokset jäkälä-
kasvillisuudessa olivat lieviä.

Kuva 1. Keskimääräiset sormipaisukarpeen vauriot Pornaisten kunnan havaintoaloilla kesällä 2004. 
Vaurioluokitus: < 1,5 = terve, 1,5 – 2,4 = lievä vaurio, 2,5 – 3,4 = selvä vaurio, 3,5 – 4,4 = paha 
vaurio, ≥ 4,5 = kuollut tai puuttuu. Havainto- ja näytealojen tunnukset on merkitty sulkuihin.
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Pornainen Levä frekv. Hp. kunto IAP  J.laji
 havaintoaloja 9 9 9  9
 keskiarvo  5    2,1  1,8  6
 suurin  10   2,7  2,4  8
 pienin  0    1,4  1,1  5

KOKO ALUE  Levä frekv.  Hp. kunto  IAP J.laji
 havaintoaloja  776  776  776  776
 keskiarvo 4  2,1 1,9   7
 suurin  10 4,8  3,4   10
 pienin  0  1,1  0,0  1

Taulukko 1. Havaintoalojen jäkäläkartoituksen tuloksia Pornaisten kunnan alueella ja koko tutkimusalueella. Lyhenteiden selitykset:
Levä frekv. = leväpeitteen esiintymisfrekvenssi näytealalla (arvot 0 – 10), Hp. kunto = sormipaisukarpeen vaurioaste (luokitus 1 – 5), 
IAP = näytealan jäkälälajiston perusteella laskettu IAP-indeksi, J.laji = näytealan jäkälälajien lukumäärä (lajistossa ei ole mukana levä-
peite ja seinänsuomujäkälä, arvot välillä 0 – 10).

Neulasnäyte kerä� iin Pornaisten keskus-
taajaman läheisyydessä sĳ ainneelta näy-
tealalta. Neulasten rikki- ja typpipitoi-
suudet vastasivat koko tutkimusalueen 
keskitasoa ja olivat puuston kasvun kan-
nalta normaalina pide� ävällä tasolla. 

Taulukko 2. Näytealojen neulasanalyysien tuloksia Pornaisten 
kunnan alueella ja koko tutkimusalueella. Lyhenteiden selityk-
set: NeulN = neulasten typpipitoisuus (g/kg), NeulS = neulas-
ten rikkipitoisuus (mg/kg). 

Pornainen  NeulN  NeulS 
 havaintoaloja   1  1
 keskiarvo   13,7   1 080
 suurin   13,7  1 080
 pienin   13,7   1 080

KOKO ALUE  NeulN  NeulS 
 havaintoaloja   267  267
 keskiarvo   13,6   1 071
 suurin   22,4  1 383
 pienin   7,0   863
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Liite 1. Ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta Porvoon 
kaupungin alueella
Porvoon kaupungin alueella sĳ aitsi 49 
havaintoalaa, joista 9 näytealalta kerä� iin 
neulasnäy� eet. Sormipaisukarpeen kes-
kimääräiset vauriot olivat lisääntyneet 
edelliseen tutkimuskertaan verra� una. 
Havaintoalojen määrä, joilla sormipai-
sukarve arvioitiin terveeksi oli vähenty-
nyt neljästätoista kahteen. Lieviä jäkälä-
vaurioita tode� iin nyt koko Porvoon alu-
eella.  Kunnan itäosissa kahdella havain-
toalalla (havaintoalat 499 ja 515) sormi-
paisukarpeen kunto oli heikentynyt ter-
veestä selvästi vaurioituneeksi. Erityistä 
syytä selvään heikkenemiseen ei ole ha-
vai� avissa. Sormipaisukarpeen vauriot 
luokiteltiin edelleen pahoiksi lähellä Si-
poon rajaa sĳ aitsevan kompostointilai-
toksen lähellä, havaintoalalla 532. Selviä 

vaurioita sormipaisukarpeessa havait-
tiin 11 havaintoalalla, jotka keski� yivät 
pääasiassa taajamiin ja Kilpilahden lähei-
syyteen. Lajistoltaan selvästi köyhtyneet 
kolme alaa, joilla IAP-indeksi oli alle 1,0, 
olivat samat kuin neljä vuo� a si� en (ha-
vaintoalat 513, 525 ja 544). Selviä vauri-
oita jäkälissä ja lajistollista köyhtymistä 
tode� iin edelleen eniten Porvoon etelä-
osissa Kilpilahdesta Porvoon keskustaan 
ulo� uvalla alueella. Itä- ja pohjoisosissa 
Porvoota jäkälälajisto oli jopa runsasta. 
Jäkälälajisto Porvoossa olikin runsaam-
paa kuin tutkimusalueella keskimäärin 
ja jäkälälajeja havai� iin aloilla keskimää-
rin enemmän kuin edellisellä tutkimus-
kerralla.

Kuva 1. Keskimääräiset sormipaisukarpeen vauriot Porvoon kaupungin havaintoaloilla kesällä 2004. 
Vaurioluokitus: < 1,5 = terve, 1,5 – 2,4 = lievä vaurio, 2,5 – 3,4 = selvä vaurio, 3,5 – 4,4 = paha 
vaurio, ≥ 4,5 = kuollut tai puuttuu. Havainto- ja näytealojen tunnukset on merkitty sulkuihin.

Bild 1. Graden av skador på blåslav i medeltal på Borgå stads observationsytor sommaren 2004. 
Skadeklassificering: < 1,5 = frisk, 1,5 – 2,4 = mindre skada, 2,5 – 3,4 = tydlig skada, 3,5 – 
4,4 = allvarlig skada, ≥ 4,5 = död eller försvunnen. Observations- och provytornas symboler har 
markerats inom parentes.
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 Levä frekv. Hp. kunto IAP  J.laji
Porvoo 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000
 havaintoaloja 49 49 49 49 49 49 49 49
 keskiarvo  5 2  2,2  1,9 2,2 2,2 8 7
 suurin  10 10 4,5 3,8 3,1 3,1 9 9
 pienin 0 0 1,5 1,1 0,6 0,6 3 4

  Levä frekv.  Hp. kunto  IAP J.laji
KOKO ALUE 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000
 havaintoaloja  776 623 776 623 776 623 776 623
 keskiarvo 4 2 2,1 2,0 1,9 2,1 7 7
 suurin  10 10 4,8 5,0 3,4 3,5 10 10
 pienin  0 0 1,1 1,0 0,0 0,0 1 1

Taulukko 1. Havaintoalojen jäkäläkartoituksen tuloksia Porvoon kaupungin alueella ja koko tutkimusalueella vuosina 2000 ja 2004. Ly-
henteiden selitykset: Levä frekv. = leväpeitteen esiintymisfrekvenssi näytealalla (arvot 0 – 10), Hp. kunto = sormipaisukarpeen vau-
rioaste (luokitus 1 – 5), IAP = näytealan jäkälälajiston perusteella laskettu IAP-indeksi, J.laji = näytealan jäkälälajien lukumäärä (lajis-
tossa ei ole mukana leväpeite ja seinänsuomujäkälä, arvot välillä 0 – 10).

Porvoossa neulasnäy� eiden rikkipitoi-
suudet olivat kohonneet noin 15 % ja 
typpipitoisuudet noin 6 % talvella 2001 
kerä� yihin neulasnäy� eisiin verra� u-
na. Pitoisuudet olivat vähän koko tut-
kimusalueen keskimääräisiä pitoisuuk-
sia korkeammat. Mustĳ oella ja Tolkkisis-
sa sĳ ainneilla näytealoilla neulasten rik-
kipitoisuudet yli� ivät 1 200 mg/kg pitoi-
suuden ja olivat kohonneita normaalita-
soon verra� una. Lievästi kohonneita rik-

kipitoisuuksia (> 1 100 mg/kg) tava� iin 
Porvoon taajamassa kahdella näytealal-
la. Rikkipitoisuus oli normaalilla tasol-
la enää yhdellä näytealalla Porvoon poh-
joisosissa. Mustĳ oen näytealalla mita� iin 
koko tutkimusalueen korkein typpipitoi-
suus 22 g/kg, mitä voidaan pitää selväs-
ti kohonneena pitoisuutena. Muilla näy-
tealoilla typpipitoisuus oli puuston kas-
vun kannalta sopiva tai väl� ävä.

 NeulN  NeulS 
Porvoo 2005 2001 2005 2001
 havaintoaloja 9 9  9 9
 keskiarvo 14,1 13,1 1 104  933
 suurin 22,4 14,1 1 245 1 000
 pienin 11,1 12,0 918 882

  NeulN  NeulS 
KOKO ALUE 2005 2001 2005  2001
 havaintoaloja 267 245 267  245
 keskiarvo 13,6 13,0 1 071  947
 suurin 22,4 16,0 1 383  1 150
 pienin 7,0 10,7 863  798

Taulukko 2. Näytealojen neulasanalyysien tuloksia Porvoon kaupungin alueella ja koko tutkimusalueella vuosina 2001 ja 2005. Lyhen-
teiden selitykset: NeulN = neulasten typpipitoisuus (g/kg), NeulS = neulasten rikkipitoisuus (mg/kg).
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LIITE 1/65
Liite 1. Undersökning av luftkvaliteten med hjälp av 
bioindikatorer i Borgå stads område
Det fanns 49 observationsytor lokalisera-
de i Borgå stads område och 9 av dessa 
var provytor utvalda för barrprov. Jäm-
fört med den föregående studiens re-
sultat hade de genomsni� liga skadorna 
på blåslaven ökat. Antal observationsy-
tor på vilka blåslaven uppska� ades va-
ra frisk hade minskat från � orton till två. 
Mindre lavskador noterades nu över he-
la Borgå-området. Tillståndet för blåsla-
ven hade försämrats på två observations-
ytor (Yta 499 och 515) i kommunens ostli-
gaste delar, från frisk till tydligt skadad. 
Inga speciella orsaker för denna tydliga 
försämring kunde påträff as. Skadorna 
på blåslaven klassifi cerades fortfarande 
som allvarliga nära kompostanläggning-
en i närheten av Sibbo kommungräns på 
observationsyta 532. Tydliga skador på 

blåslaven observerades på 11 observa-
tionsytor huvudsakligen i bosä� nings-
centra och i närheten av Sköldvik. De tre 
tydligt försämrade ytorna i fråga om de-
ras antal lavarter, och på vilka IAP-index 
var mindre än 1,0, var desamma som fyra 
år tidigare (Yta 513, 525 och 544). Tydli-
ga skador på lavar och artförsämring ob-
serverades fortfarande tydligast av allt i 
de södra delarna av Borgå från Sköldvik 
till stadens centrum. De östra och nor-
ra delarna av Borgå observerades även 
ha en riklig förekomst av lavarter. Lavar-
nas artsammansä� ning i Borgå var ock-
så större än i studieområdet som helhet 
och det genomsni� liga antalet lavarter 
som noterades på ytorna var större jäm-
fört med den föregående studien. 

 Alg frekv. Hp. skick IAP L.art  NeulN NeulS
Borgå 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2005 2001 2005 2001
 observationsytor 49 49 49 49 49 49 49 49 9 9 9 9
 medeltal  5 2 2,2 1,9 2,2 2,2 8 7 14,1 13,1 1 104 933
 högst  10 10 4,5 3,8 3,1 3,1 9 9 22,4 14,1 1 245 1 000
 lägst 0 0 1,5 1,1 0,6 0,6 3 4 11,1 12,0 918 882
  Alg frekv. Hp. skick IAP L.art NeulN NeulS
HELA OMRÅDET 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2005 2001 2005 2001
 observationsytor  776 623 776 623 776 623 776 623 267 245 267 245
 medeltal 4 2 2,1 2,0 1,9 2,1 7 7 13,6 13,0 1 071 947
 högst  10 10 4,8 5,0 3,4 3,5 10 10 22,4 16,0 1 383 1 150
 lägst  0 0 1,1 1,0 0,0 0,0 1 1 7,0 10,7 863 798

Tabell 1. Resultat på observations- och provytor i Borgå stad och i hela undersökningsområdet åren 2000 – 2001 och 2004 – 2005. För-
klaringar till förkortningarna: Alg frekv. = förekomstfrekvensen hos algbeläggningen på provytan (värden 0 – 10), Hp.skick = graden av 
skador på blåslav (Hypogymnia physodes) (klassificering 1 – 5), IAP = IAP-index uträknat på basen av lavarter på provytan, L.art = antalet 
lavarter på provytan (algbeläggning och Hypocenomyce scalaris är inte med i artbeståndet, värden mellan 0 – 10), NeulN = kvävehalten i 
barren (g/kg), NeulS = svavelhalten i barren (mg/kg).

I Borgå hade svavelkoncentrationerna 
hos tallbarrproven stigit med omkring 
15 % och kvävekoncentrationerna ha-
de stigit med omkring 6 % i jämförelse 
med vintern 2001. Dessa koncentratio-
ner var något högre än de genomsni� li-
ga koncentrationerna för hela studieom-
rådet. Svavelkoncentrationerna i tallbar-
ren från provytor lokaliserade i Svartså 
och Tolkis överskred 1 200 mg/kg och de 
hade stigit jämfört med den normala ni-
vån. Svavelkoncentrationerna i tallbar-

ren på två provytor i Borgå bosä� nings-
centrum hade ökat något (> 1 100 mg/kg). 
Svavelkoncentrationen låg på normal ni-
vå på endast en provyta i norra delen 
av Borgå. Provytan i Svartså visade den 
högsta koncentrationen, 22 g/kg, i hela 
studieområdet och de� a innebär en tyd-
ligt högre koncentration. Kvävekoncen-
trationerna på de övriga provytorna var 
lämpliga eller tolerabla utifrån tillväxt-
synpunkt hos trädbestånden. 
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LIITE 1/66
Liite 1. Ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta Pukkilan 
kunnan alueella
Pukkilan kunnan alueella sĳ aitsi seitse-
män havaintoalaa. Sormipaisukarpeen 
esiintyminen ja kunto ei poikennut paljo-
akaan koko tutkimusalueen keskimääräi-
sestä tasosta. Yhdellä Pukkilan keskus-
taajaman läheisyydessä, Myrskyläntien 
varrella sĳ ainneella havaintoalalla, sor-
mipaisukarve luokiteltiin selvästi vauri-
oituneeksi. Muilla havaintoaloilla sormi-
paisukarve oli lievästi vaurioitunu� a. Jä-
kälälajien lukumäärä Pukkilan kunnan 

havaintoaloilla vastasi myös keskimää-
räistä tutkimusalueen tasoa. Kaikilla ha-
vaintoaloilla tava� iin vähintään kuusi il-
man epäpuhtauksista kärsivää jäkäläla-
jia. Jäkälälajistoa kuvaava IAP-indeksi oli 
Pukkilassa hieman suurempi kuin tutki-
musalueella keskimäärin. Jäkäläkasvilli-
suudessa ilmenneitä ilman epäpuhtauk-
sista aiheutuneita muutoksia voidaan pi-
tää lievinä.

Kuva 1. Keskimääräiset sormipaisukarpeen vauriot Pukkilan kunnan havaintoaloil-
la kesällä 2004. Vaurioluokitus: < 1,5 = terve, 1,5 – 2,4 = lievä vaurio, 2,5 – 3,4 
= selvä vaurio, 3,5 – 4,4 = paha vaurio, ≥ 4,5 = kuollut tai puuttuu. Havainto- ja 
näytealojen tunnukset on merkitty sulkuihin.

Pukkila Levä frekv. Hp. kunto IAP  J.laji
 havaintoaloja 7 7 7  7
 keskiarvo  5    2,1  2,1  7
 suurin  9   2,6  2,7  9
 pienin  0    1,8  1,6  6

KOKO ALUE  Levä frekv.  Hp. kunto  IAP J.laji
 havaintoaloja  776  776  776  776
 keskiarvo 4  2,1 1,9   7
 suurin  10 4,8  3,4   10
 pienin  0  1,1  0,0  1

Taulukko 1. Havaintoalojen jäkäläkartoituksen tuloksia Pukkilan kunnan alueella ja koko tutkimusalueella. Lyhenteiden selitykset: Levä 
frekv. = leväpeitteen esiintymisfrekvenssi näytealalla (arvot 0 – 10), Hp. kunto = sormipaisukarpeen vaurioaste (luokitus 1 – 5), IAP 
= näytealan jäkälälajiston perusteella laskettu IAP-indeksi, J.laji = näytealan jäkälälajien lukumäärä (lajistossa ei ole mukana leväpeite 
ja seinänsuomujäkälä, arvot välillä 0 – 10).
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LIITE 1/67
Liite 1. Ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta 
Ruotsinpyhtään kunnan alueella
Ruotsinpyhtään kunnan alueella oli 18 
havaintoalaa, joista kolmelta näytealalta 
kerä� iin neulasnäy� eet. Sormipaisukar-
ve luokiteltiin terveeksi yhdellä Ruotsin-
pyhtään havaintoalalla ja muilla lieväs-
ti vaurioituneeksi. Havaintoalojen mää-
rä, joilla sormipaisukarve luokiteltiin ter-
veeksi, oli vähentynyt selvästi edelliseen 
tutkimuskertaan verra� una. Sormipai-
sukarpeen keskimääräinen vaurioaste 
oli kasvanut hieman neljässä vuodessa ja 
vastasi nyt koko tutkimusalueen vaurio-
asteen keskiarvoa. Jäkälälajisto Ruotsin-
pyhtään havaintoaloilla oli suhteellisen 

runsas. IAP-indeksin perusteella lajis-
tollisesti köyhtyneiksi arvioitiin nyt kol-
me havaintoalaa. Kunnan alueella oli yk-
si havaintoala, jolta löyde� iin vain viisi 
jäkälälajia. Erityisesti kunnan eteläosissa 
sĳ ainneilla havaintoaloilla jäkälälajimää-
rät olivat suuria, kaikilla aloilla tava� iin 
vähintään kahdeksan jäkälälajia. Jäkälä-
lajistoa kuvaavat muu� ujat olivat Ruot-
sinpyhtäällä keskimäärin suuremmat 
kuin koko tutkimusalueella keskimäärin. 
Jäkäläkasvillisuudessa ilmenneitä ilman 
epäpuhtauksista aiheutuneita muutoksia 
voidaan kaikkiaan pitää lievinä.

Kuva 1. Keskimääräiset sormipaisukarpeen vauriot Ruotsinpyhtään kunnan 
havaintoaloilla kesällä 2004. Vaurioluokitus: < 1,5 = terve, 1,5 – 2,4 = lie-
vä vaurio, 2,5 – 3,4 = selvä vaurio, 3,5 – 4,4 = paha vaurio, ≥ 4,5 = kuollut 
tai puuttuu. Havainto- ja näytealojen tunnukset on merkitty sulkuihin.

Bild 1. Graden av skador på blåslav i medeltal på Strömfors kommuns obser-
vationsytor sommaren 2004. Skadeklassificering: < 1,5 = frisk, 1,5 – 2,4 = 
mindre skada, 2,5 – 3,4 = tydlig skada, 3,5 – 4,4 = allvarlig skada, ≥ 4,5 = 
död eller försvunnen. Observations- och provytornas symboler har markerats 
inom parentes.
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LIITE 1/68

 Levä frekv. Hp. kunto IAP  J.laji
Ruotsinpyhtää 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000
 havaintoaloja 18 18 18 18 18 18 18 18
 keskiarvo  5 1  2,0  1,6 2,4 2,5 8 8
 suurin  10 5 2,5 2,4 3,0 3,1 9 9
 pienin 0 0 1,3 1,2 1,9 1,9 5 7

  Levä frekv.  Hp. kunto  IAP J.laji
KOKO ALUE 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000
 havaintoaloja  776 623 776 623 776 623 776 623
 keskiarvo 4 2 2,1 2,0 1,9 2,1 7 7
 suurin  10 10 4,8 5,0 3,4 3,5 10 10
 pienin  0 0 1,1 1,0 0,0 0,0 1 1

Taulukko 1. Havaintoalojen jäkäläkartoituksen tuloksia Ruotsinpyhtään kunnan alueella ja koko tutkimusalueella vuosina 2000 ja 2004.
Lyhenteiden selitykset: Levä frekv. = leväpeitteen esiintymisfrekvenssi näytealalla (arvot 0 – 10), Hp. kunto = sormipaisukarpeen
vaurioaste (luokitus 1 – 5), IAP = näytealan jäkälälajiston perusteella laskettu IAP-indeksi, J.laji = näytealan jäkälälajien lukumäärä (la-
jistossa ei ole mukana leväpeite ja seinänsuomujäkälä, arvot välillä 0 – 10).

Neulasten keskimääräiset typpipitoisuu-
det olivat kasvaneet huoma� avasti Ruot-
sinpyhtäällä ja ne olivat noin 10 % kor-
keammat kuin tutkimusalueella keski-
määrin. Kunnan länsiosissa sĳ ainneella 
näytealalla typpipitoisuus yli� i 17 g/kg 
tason, jota pidetään selvästi kohonnee-
na pitoisuutena. Muilla näytealoilla typ-

pipitoisuus oli puuston kasvun kannal-
ta normaalina pide� ävällä tasolla. Neu-
lasten rikkipitoisuudet olivat myös ko-
honneet reilusti vuonna 2001 kerä� yihin 
näy� eisiin verra� una ja kahdella näyte-
alalla neulasten keskimääräinen rikkipi-
toisuus oli yli 1 000 mg/kg.

 NeulN  NeulS 
Ruotsinpyhtää 2005 2001 2005 2001
 havaintoaloja 3 3  3 3
 keskiarvo 15,1 13,2 1 047  939
 suurin 18,4 13,4 1 078 984
 pienin 12,4 12,9 994 908

  NeulN  NeulS 
KOKO ALUE 2005 2001 2005  2001
 havaintoaloja 267 245 267  245
 keskiarvo 13,6 13,0 1 071  947
 suurin 22,4 16,0 1 383  1 150
 pienin 7,0 10,7 863  798

Taulukko 2. Näytealojen neulasanalyysien tuloksia Ruotsinpyhtään kunnan alueella ja koko tutkimusalueella vuosina 2001 ja 2005. Ly-
henteiden selitykset: NeulN = neulasten typpipitoisuus (g/kg), NeulS = neulasten rikkipitoisuus (mg/kg).
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LIITE 1/69
Liite 1. Undersökning av luftkvaliteten med hjälp av 
bioindikatorer i Strömfors kommuns område
Det fanns 18 observationsytor i Ström-
fors kommun och tre av dessa var pro-
vytor utvalda för barrprov. Blåslaven 
klassifi cerades som frisk på en provy-
ta i Strömfors och mindre skadad på de 
övriga ytorna. Antalet observationsy-
tor på vilka blåslaven uppska� ades va-
ra frisk hade minskat tydligt i jämförel-
se med den föregående studien. Den ge-
nomsni� liga skadegraden på blåslaven 
hade genomgå�  en mindre ökning på fy-
ra år och motsvarade nu den genomsni� -
liga skadegraden över hela studieområ-
det. Antalet lavarter på observationsy-
torna i Strömfors var relativt rikligt fö-
rekommande. Baserat på IAP-index, var 

antalet observationsytor som försämrats 
i fråga om antalet arter nu tre till antalet. 
Det fanns en observationsyta lokaliserad 
i Strömfors på vilken endast fem lavar-
ter påträff ades. Speciellt på observations-
ytor lokaliserade i de södra delarna av 
Strömfors påträff ades minst å� a lavarter 
på alla ytor. Variablerna som påvisar la-
varnas artsammansä� ning låg på en hö-
gre nivå i Strömfors i jämförelse med det 
genomsni� liga tillståndet inom hela stu-
dieområdet. Förändringar orsakade av 
lu� burna föroreningar på lavarnas art-
sammansä� ning kan alla sägas vara av 
mindre art. 

 Alg frekv. Hp. skick IAP L.art  NeulN NeulS
Strömfors 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2005 2001 2005 2001
 observationsytor 18 18 18 18 18 18 18 18 3 3 3 3
 medeltal  5 1 2,0 1,6 2,4 2,5 8 8 15,1 13,2 1 047 939
 högst  10 5 2,5 2,4 3,0 3,1 9 9 18,4 13,4 1 078 984
 lägst 0 0 1,3 1,2 1,9 1,9 5 7 12,4 12,9 994 908

  Alg frekv. Hp. skick IAP L.art NeulN NeulS
HELA OMRÅDET 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2005 2001 2005 2001
 observationsytor  776 623 776 623 776 623 776 623 267 245 267 245
 medeltal 4 2 2,1 2,0 1,9 2,1 7 7 13,6 13,0 1 071 947
 högst  10 10 4,8 5,0 3,4 3,5 10 10 22,4 16,0 1 383 1 150
 lägst  0 0 1,1 1,0 0,0 0,0 1 1 7,0 10,7 863 798

Tabell 1. Resultat på observations- och provytor i Strömfors kommun och i hela undersökningsområdet åren 2000 – 2001 och 
2004 – 2005. Förklaringar till förkortningarna: Alg frekv. = förekomstfrekvensen hos algbeläggningen på provytan (värden 0 – 10),
Hp.skick = graden av skador på blåslav (Hypogymnia physodes) (klassificering 1 – 5), IAP = IAP-index uträknat på basen av lavarter på 
provytan, L.art = antalet lavarter på provytan (algbeläggning och Hypocenomyce scalaris är inte med i artbeståndet, värden mellan 0 – 
10), NeulN = kvävehalten i barren (g/kg), NeulS = svavelhalten i barren (mg/kg).

De genomsni� liga kvävekoncentratio-
nerna hos tallbarren hade ökat tydligt i 
Strömfors och de var omkring 10 % hö-
gre än de i studieområdet som helhet.  På 
provytan lokaliserad i den västra delen 
av kommunen överskred kvävekoncen-
trationen nivån 17 g/kg, vilket anses vara 
en tydligt höjd koncentration. Kvävekon-

centrationerna på de övriga provytorna 
låg på nivåer som anses vara normala. 
Svavelkoncentrationerna hos tallbarren 
hade också ökat mycket i jämförelse med 
de värden som inhämtades hos prover 
under 2001 och på två provytor översteg 
den genomsni� liga svavelkoncentratio-
nen hos barren 1 000 mg/kg.
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LIITE 1/70
Liite 1. Ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta 
Sammatin kunnan alueella
Sammatin kunnan alueella sĳ aitsi vii-
si havaintoalaa, joista yhdeltä näytealal-
ta kerä� iin neulasnäyte. Yhdellä lähellä 
Sammatin taajamaa sĳ ainneella havain-
toalalla (havaintoala 573) sormipaisukar-
ve luokiteltiin selvästi vaurioituneeksi. 
Kaikilla muilla havaintoaloilla sormipai-
sukarpeen vauriot tode� iin lieviksi. Ver-
ra� una edelliseen tutkimuskertaan, kes-
kimääräinen sormipaisukarpeen vaurio-
aste oli hieman huonontunut ja se ei nyt 
poikennut paljoakaan koko tutkimusas-
teen keskimääräisestä tasosta. Kahdel-
la havaintoalalla jäkälälajisto luokitel-
tiin köyhtyneeksi (IAP-indeksi 1,0 – 2,0), 

kun aiemmin kaikki havaintoalat luoki-
teltiin lievästi köyhtyneiksi (IAP-indek-
si 2,0 – 3,0). Sammatin kunnan havainto-
alojen keskimääräisessä IAP-indeksissä 
ei kuitenkaan ollut tapahtunut muutosta 
neljässä vuodessa. Jäkälälajisto kuvaavat 
muu� ujat olivat Sammatissa paremmat 
kuin koko tutkimusalueella keskimäärin 
ja jäkälälajistoa voidaan tämän perusteel-
la pitää melko runsaana. Sormipaisukar-
peen vaurioasteen noususta huolima� a 
Sammatin kunnan havaintoaloilla ilmen-
neitä  muutoksia jäkäläkasvillisuudessa 
voidaan edelleen pitää lievinä.

Kuva 1. Keskimääräiset sormipaisukarpeen vauriot Sammatin kunnan havaintoaloilla ke-
sällä 2004. Vaurioluokitus: < 1,5 = terve, 1,5 – 2,4 = lievä vaurio, 2,5 – 3,4 = selvä 
vaurio, 3,5 – 4,4 = paha vaurio, ≥ 4,5 = kuollut tai puuttuu. Havainto- ja näytealojen 
tunnukset on merkitty sulkuihin.
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 Levä frekv. Hp. kunto IAP  J.laji
Sammatti 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000
 havaintoaloja 5 5 5 5 5 5 5 5
 keskiarvo  2 1  2,3  1,7 2,1 2,1 7 7
 suurin  7 3 2,6 2,0 2,6 2,3 8 8
 pienin 0 0 2,1 1,5 1,5 2,0 6 7

  Levä frekv.  Hp. kunto  IAP J.laji
KOKO ALUE 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000
 havaintoaloja  776 623 776 623 776 623 776 623
 keskiarvo 4 2 2,1 2,0 1,9 2,1 7 7
 suurin  10 10 4,8 5,0 3,4 3,5 10 10
 pienin  0 0 1,1 1,0 0,0 0,0 1 1

Taulukko 1. Havaintoalojen jäkäläkartoituksen tuloksia Sammatin kunnan alueella ja koko tutkimusalueella vuosina 2000 ja 2004. Ly-
henteiden selitykset: Levä frekv. = leväpeitteen esiintymisfrekvenssi näytealalla (arvot 0 – 10), Hp. kunto = sormipaisukarpeen vau-
rioaste (luokitus 1 – 5), IAP = näytealan jäkälälajiston perusteella laskettu IAP-indeksi, J.laji = näytealan jäkälälajien lukumäärä (lajis-
tossa ei ole mukana leväpeite ja seinänsuomujäkälä, arvot välillä 0 – 10).

Sekä neulasten rikki- e� ä typpipitoi-
suudet olivat kohonneet hieman vuo-
den 2001 tasoon verra� una. Pitoisuudet 
jäivät kuitenkin yhä selvästi koko tutki-

musalueen keskimääräisiä pitoisuuksia 
alhaisemmiksi. Neulasnäy� een rikkipi-
toisuus oli normaalilla tasolla ja typpipi-
toisuus väl� ävä.

 NeulN  NeulS 
Sammatti 2005 2001 2005 2001
 havaintoaloja 1 1  1 1
 keskiarvo 11,7 12,7 960  902 
 suurin 11,7 12,7 960 902
 pienin 11,7 12,7 960 902

  NeulN  NeulS 
KOKO ALUE 2005 2001 2005  2001
 havaintoaloja 267 245 267  245
 keskiarvo 13,6 13,0 1 071  947
 suurin 22,4 16,0 1 383  1 150
 pienin 7,0 10,7 863  798

Taulukko 2. Näytealojen neulasanalyysien tuloksia Sammatin kunnan alueella ja koko tutkimusalueella vuosina 2001 ja 2005. Lyhentei-
den selitykset: NeulN = neulasten typpipitoisuus (g/kg), NeulS = neulasten rikkipitoisuus (mg/kg).

LIITE 1/71
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LIITE 1/72
Liite 1. Ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta Sipoon 
kunnan alueella
Sipoon kunnan alueella sĳ aitsi 27 havain-
toalaa, joista seitsemältä näytealalta ke-
rä� iin neulasnäy� eet. Sormipaisukar-
peen esiintymisfrekvenssi ja kunto eivät 
poikenneet merki� ävästi koko tutkimus-
alueen keskimääräisestä tasosta. Kolmel-
la kunnan eteläisissä osissa sĳ ainneella 
ja yhdellä Vantaan rajalla sĳ ainneella ha-
vaintoalalla sormipaisukarve luokiteltiin 
selvästi vaurioituneeksi. Kaikilla muil-
la havaintoaloilla sormipaisukarpeen 
kunto arvioitiin lievästi vaurioituneek-
si. Myös Sipoon jäkälälajistoa kuvaavat 
muu� ujat, havaintoalojen keskimääräi-
nen IAP-indeksi ja jäkälälajien lukumää-
rä, vastasivat tutkimusalueen keskimää-

räisiä tuloksia. Sipoossa kahden havain-
toalan (havaintoalat 586 ja 590) todet-
tiin olevan jäkälälajimäärältään selväs-
ti köyhtyneitä. Havaintoalat sĳ oi� uivat 
kunnan länsiosiin Vantaan tiheiden taa-
jamien ja vilkasliikenteisten teiden lähei-
syyteen. Leväpeite� ä tava� iin yhtä lu-
kuun o� ama� a kaikilla havaintoaloilla. 
Selvimmät muutokset Sipoon alueen jä-
käläkasvillisuudessa keski� yivät suh-
teellisen pienille alueille aivan kunnan 
länsi- ja eteläosiin. Muilla alueilla ilman 
epäpuhtauksista aiheutuvia jäkäläkasvil-
lisuuden muutoksia voidaan pitää mel-
ko lievinä.

Kuva 1. Keskimääräiset sormipaisukarpeen vauriot Sipoon kunnan havaintoaloilla kesällä 2004. 
Vaurioluokitus: < 1,5 = terve, 1,5 – 2,4 = lievä vaurio, 2,5 – 3,4 = selvä vaurio, 3,5 – 4,4 = 
paha vaurio, ≥ 4,5 = kuollut tai puuttuu. Havainto- ja näytealojen tunnukset on merkitty sulkui-
hin.

Bild 1.Graden av skador på blåslav i medeltal på Sibbo kommuns observationsytor sommaren 
2004. Skadeklassificering: < 1,5 = frisk, 1,5 – 2,4 = mindre skada, 2,5 – 3,4 = tydlig skada, 
3,5 – 4,4 = allvarlig skada, ≥ 4,5 = död eller försvunnen. Observations- och provytornas symbo-
ler har markerats inom parentes.
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Sipoo Levä frekv. Hp. kunto IAP  J.laji
 havaintoaloja 27 27 27  27
 keskiarvo  6    2,3  2,0  7
 suurin  10   2,9  2,7  9
 pienin  0    1,8  1,2  3

KOKO ALUE  Levä frekv.  Hp. kunto  IAP J.laji
 havaintoaloja  776  776  776  776
 keskiarvo 4  2,1 1,9   7
 suurin  10 4,8  3,4   10
 pienin  0  1,1  0,0  1

Taulukko 1. Havaintoalojen jäkäläkartoituksen tuloksia Sipoon kunnan alueella ja koko tutkimusalueella. Lyhenteiden selitykset: Levä 
frekv. = leväpeitteen esiintymisfrekvenssi näytealalla (arvot 0 – 10), Hp. kunto = sormipaisukarpeen vaurioaste (luokitus 1 – 5), IAP 
= näytealan jäkälälajiston perusteella laskettu IAP-indeksi, J.laji = näytealan jäkälälajien lukumäärä (lajistossa ei ole mukana leväpeite 
ja seinänsuomujäkälä, arvot välillä 0 – 10)

Sipoossa neulasten rikki- ja typpipitoi-
suudet jäivät alle tutkimusalueen keski-
määräisen tason. Yhdellä kunnan etelä-
osassa sĳ ainneella näytealalla rikkipitoi-
suus oli lievästi kohonnut, 1 136 mg/kg. 
Kahdella muulla näytealalla yli� yi 1 000 
mg/kg pitoisuus. Typpipitoisuudet vaih-
telivat välillä 11,7 – 13,7 g/kg eli pitoisuu-
det olivat puuston kasvun kannalta vält-
täviä.

Taulukko 2. Näytealojen neulasanalyysien tuloksia Sipoon kun-
nan alueella ja koko tutkimusalueella. Lyhenteiden selitykset: 
NeulN = neulasten typpipitoisuus (g/kg), NeulS = neulasten 
rikkipitoisuus (mg/kg). 

Sipoo  NeulN  NeulS 
 havaintoaloja   7  7
 keskiarvo   12,8   1 018
 suurin   13,7  1 136
 pienin   11,7   946

KOKO ALUE  NeulN  NeulS 
 havaintoaloja   267  267
 keskiarvo   13,6   1 071
 suurin   22,4  1 383
 pienin   7,0   863
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Liite 1. Undersökning av luftkvaliteten med hjälp av 
bioindikatorer i Sibbo kommuns område
Det fanns 27 observationsytor lokalise-
rade i Sibbo kommun och sju av dessa 
var provytor utvalda för tallbarrprov. 
Förekomsten och tillståndet hos blåsla-
ven skiljde sig inte nämnvärt från med-
elvärdet i hela studieområdet. På tre ob-
servationsytor lokaliserade i södra de-
len av kommunen och på en yta lokali-
serad på Sibbo-Vanda gränsen klassifi ce-
rades blåslaven som tydligt skadad. På 
alla övriga observationsytor uppska� a-
des blåslaven vara mindre skadad. Ock-
så de variabler som påvisade lavarterna 
i Sibbo, det genomsni� liga IAP-index-
et hos observationsytorna och antalet la-
varter motsvarade genomsni� sresultatet 

för studieområdet. Två observationsytor 
(Yta 586 och 590) i Sibbo påträff ades va-
ra tydligt försämrade i fråga om antalet 
lavarter.  Dessa observationsytor var lo-
kaliserade i den västra delen av Vanda 
nära e�  tätbefolkat centrum och myck-
et tä� rafi kerade vägar. Algskikt påträff a-
des på alla utom en av observationsytor-
na. De tydligaste förändringarna i lavar-
nas artsammansä� ning i Sibbo koncen-
trerades till relativt små områden i de all-
ra västligaste och sydligaste delarna av 
kommunen. Förändringar av lavarnas 
artsammansä� ning på övriga platser ge-
nom lu� burna föroreningar kan sägas ha 
varit av tämligen marginell storlek.

Sibbo Alg frekv. Hp. skick IAP L.art  NeulN NeulS
 observationsytor 27  27  27  27  7  7 
 medeltal  6  2,3  2,0  7  12,8  1 018 
 högst  10  2,9  2,7  9  13,7  1 136 
 lägst 0  1,8  1,2  3  11,7  946 

HELA OMRÅDET  Alg frekv. Hp. skick IAP L.art NeulN NeulS
 observationsytor  776  776  776  776  267  267 
 medeltal 4  2,1  1,9  7  13,6  1 071 
 högst  10  4,8  3,4  10  22,4  1 383 
 lägst  0  1,1  0,0  1  7,0  863 

Tabell 1. Resultat på observations- och provytor i Sibbo kommun och i hela undersökningsområdet. Förklaringar till förkortning-
arna: Alg frekv. = förekomstfrekvensen hos algbeläggningen på provytan (värden 0 – 10), Hp.skick = graden av skador på blåslav 
(Hypogymnia physodes) (klassificering 1 – 5), IAP = IAP-index uträknat på basen av lavarter på provytan, L.art = antalet lavarter 
på provytan (algbeläggning och Hypocenomyce scalaris är inte med i artbeståndet, värden mellan 0 – 10), NeulN = kvävehalten i 
barren (g/kg), NeulS = svavelhalten i barren (mg/kg).

Koncentrationerna av svavel och kväve 
i tallbarren hos provträden i Sibbo un-
dersteg studieområdets genomsni� . Sva-
velkoncentrationen hos tallbarren från 
en provyta hade stigit något och var nu 
1 136 mg/kg. På två andra provytor över-

steg koncentrationerna 1 000 mg/kg. Kvä-
vekoncentrationerna varierade mellan 
11,7 – 13,7 g/kg, dvs. koncentrationerna 
var tolerabla utifrån tillväxtsynpunkt hos 
trädbestånden.
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Liite 1. Ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta Siuntion 
kunnan alueella
Siuntion kunnan alueella sĳ aitsi 18 ha-
vaintoalaa. Neulasnäy� eet ote� iin kah-
delta näytealalta. Siuntion alueen ha-
vaintoaloilla sormipaisukarpeen kunto 
oli yleisesti hieman huonontunut edelli-
seen tutkimuskertaan verra� una.  Sormi-
paisukarve luokiteltiin nyt selvästi vauri-
oituneeksi kuudella havaintoalalla ja kai-
killa muilla aloilla lievästi vaurioituneek-
si. Keskimääräinen vaurioaste ei kuiten-
kaan poikennut merki� ävästi koko tut-
kimusalueen tasosta. Siuntion havainto-
puilta ei aikaisemmalla havaintokerralla 

löytynyt lainkaan leväpeite� ä. Tällä seu-
rantakerralla leväpeite� ä esiintyi pieniä 
määriä lähes jokaisella havaintoalalla. 
Jäkälälajistoltaan köyhtyneitä havainto-
aloja (IAP-indeksi 1,0 – 2,0) esiintyi eri 
puolilla kuntaa, mu� a jäkälälajiston rik-
kau� a kuvaavat muu� ujat olivat Siunti-
on kunnan havaintoaloilla keskimäärin 
paremmat kuin koko tutkimusalueella. 
Yhtä havaintoalaa lukuun o� ama� a ha-
vaintoaloilta löyde� iin vähintään seitse-
män jäkälälajia.

Kuva 1. Keskimääräiset sormipaisukarpeen vauriot Siuntion kunnan havain-
toaloilla kesällä 2004. Vaurioluokitus: < 1,5 = terve, 1,5 – 2,4 = lievä vau-
rio, 2,5 – 3,4 = selvä vaurio, 3,5 – 4,4 = paha vaurio, ≥ 4,5 = kuollut tai 
puuttuu. Havainto- ja näytealojen tunnukset on merkitty sulkuihin.

Bild 1. Graden av skador på blåslav i medeltal på Sjundeå kommuns obser-
vationsytor sommaren 2004. Skadeklassificering: < 1,5 = frisk, 1,5 – 2,4 
= mindre skada, 2,5 – 3,4 = tydlig skada, 3,5 – 4,4 = allvarlig skada, ≥ 
4,5 = död eller försvunnen. Observations- och provytornas symboler har 
markerats inom parentes.
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 Levä frekv. Hp. kunto IAP  J.laji
Siuntio 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000
 havaintoaloja 18 18 18 18 18 18 18 18
 keskiarvo  3 0  2,3  1,8 2,1 2,2 7 7
 suurin  8 2 3,0 2,8 2,5 3,0 8 10
 pienin 0 0 1,5 1,1 1,7 1,7 6 4

  Levä frekv.  Hp. kunto  IAP J.laji
KOKO ALUE 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000
 havaintoaloja  776 623 776 623 776 623 776 623
 keskiarvo 4 2 2,1 2,0 1,9 2,1 7 7
 suurin  10 10 4,8 5,0 3,4 3,5 10 10
 pienin  0 0 1,1 1,0 0,0 0,0 1 1

Taulukko 1. Havaintoalojen jäkäläkartoituksen tuloksia Siuntion kunnan alueella ja koko tutkimusalueella vuosina 2000 ja 2004. Lyhen-
teiden selitykset: Levä frekv. = leväpeitteen esiintymisfrekvenssi näytealalla (arvot 0 – 10), Hp. kunto = sormipaisukarpeen vaurioas-
te (luokitus 1 – 5), IAP = näytealan jäkälälajiston perusteella laskettu IAP-indeksi, J.laji = näytealan jäkälälajien lukumäärä (lajistossa ei 
ole mukana leväpeite ja seinänsuomujäkälä, arvot välillä 0 – 10).

Neulasten typpipitoisuudet olivat nous-
seet noin 15 % vuoden 2001 tasosta ja kes-
kimääräinen typpipitoisuus oli huomat-
tavasti tutkimusalueen keskitasoa korke-
ampi. Molemmilla näytealoilla typpipi-
toisuus oli näytepuiden kasvun kannal-
ta sopiva. Myös neulasten rikkipitoisuus 

oli kohonnut selvästi aikaisempiin tulok-
siin verra� una. Keskimääräinen rikkipi-
toisuus jäi kuitenkin alla tutkimusalueen 
keskitason. Rikkipitoisuudet olivat mo-
lemmilla näytealoilla hieman normaali-
tasoa korkeammat, yli 1 000 mg/kg.

 NeulN  NeulS 
Siuntio 2005 2001 2005 2001
 havaintoaloja 2 2  2 2
 keskiarvo 15,4 13,0 1 018  939 
 suurin 16,3 13,6 1 034 945
 pienin 14,5 12,4 1 001 933

  NeulN  NeulS 
KOKO ALUE 2005 2001 2005  2001
 havaintoaloja 267 245 267  245
 keskiarvo 13,6 13,0 1 071  947
 suurin 22,4 16,0 1 383  1 150
 pienin 7,0 10,7 863  798

Taulukko 2. Näytealojen neulasanalyysien tuloksia Siuntion kunnan alueella ja koko tutkimusalueella vuosina 2001 ja 2005. Lyhentei-
den selitykset: NeulN = neulasten typpipitoisuus (g/kg), NeulS = neulasten rikkipitoisuus (mg/kg).
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Liite 1. Undersökning av luftkvaliteten med hjälp av 
bioindikatorer i Sjundeå kommuns område
Det fanns 18 observationsytor i Sjundeå 
kommuns område. Tallbarrproven sam-
lades in från två provytor. Tillståndet för 
blåslaven på observationsytorna i Sjun-
deå hade försämrats något i jämförelse 
med föregående studies resultat. Blåsla-
ven klassifi cerades såsom tydligt skadad 
på sex observationsytor och mindre ska-
dad på alla övriga ytor. Den genomsni� -
liga skadegraden skiljde sig emellertid 
inte nämnvärt från nivån i hela studie-
området. Inget algskikt alls påträff ades i 
samband med föregående observations-

studie på observationsträden i Sjundeå. 
Denna gång observerades små fl äckar av 
algskikt på nästan varje observationsyta. 
Observationsytor som hade försämrats 
vad gäller deras lavarter (IAP-index 1,0 – 
2,0) påträff ades i olika delar av kommu-
nen, men de variabler som påvisar rikligt 
förekommande lavarter på observations-
ytorna i Sjundeå kommun översteg med-
elvärdet. Förutom på en observationsy-
ta påträff ades minst sju lavarter på dessa 
observationsytor.

 Alg frekv. Hp. skick IAP L.art  NeulN NeulS
Sjundeå 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2005 2001 2005 2001
 observationsytor 18 18 18 18 18 18 18 18 2 2 2 2
 medeltal  3 0 2,3 1,8 2,1 2,2 7 7 15,4 13,0 1 018 939
 högst  8 2 3,0 2,8 2,5 3,0 8 10 16,3 13,6 1 034 945
 lägst 0 0 1,5 1,1 1,7 1,7 6 4 14,5 12,4 1 001 933

  Alg frekv. Hp. skick IAP L.art NeulN NeulS
HELA OMRÅDET 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2005 2001 2005 2001
 observationsytor  776 623 776 623 776 623 776 623 267 245 267 245
 medeltal 4 2 2,1 2,0 1,9 2,1 7 7 13,6 13,0 1 071 947
 högst  10 10 4,8 5,0 3,4 3,5 10 10 22,4 16,0 1 383 1 150
 lägst  0 0 1,1 1,0 0,0 0,0 1 1 7,0 10,7 863 798

Tabell 1. Resultat på observations- och provytor i Sjundeå kommun och i hela undersökningsområdet åren 2000 – 2001 och 2004 – 
2005. Förklaringar till förkortningarna: Alg frekv. = förekomstfrekvensen hos algbeläggningen på provytan (värden 0 – 10), Hp.skick
= graden av skador på blåslav (Hypogymnia physodes) (klassificering 1 – 5), IAP = IAP-index uträknat på basen av lavarter på provy-
tan, L.art = antalet lavarter på provytan (algbeläggning och Hypocenomyce scalaris är inte med i artbeståndet, värden mellan 0 – 10), 
NeulN = kvävehalten i barren (g/kg), NeulS = svavelhalten i barren (mg/kg).

Kvävekoncentrationerna hos tallbarren 
hade stigit med omkring 15 % från år 2001 
och den genomsni� liga kvävekoncentra-
tionen var betydligt högre än medelvär-
det för studieområdet. Kvävekoncentra-
tionerna på båda provytor var lämpliga 
utifrån tillväxtsynpunkt hos provträden.  
Även svavelkoncentrationen hos tallbar-

ren hade stigit tydligt i jämförelse med 
föregående resultat. Den genomsni� li-
ga svavelkoncentrationen kvarstod un-
der medelvärdet för studieområdet. Sva-
velkoncentrationerna på båda provytor 
var något högre än en normal nivå, över 
1 000 mg/kg. 
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Liite 1. Ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta 
Tammisaaren kaupungin alueella
Tammisaaren kaupungin alueella sĳ ait-
si 67 havaintoalaa, joista 11 näytealal-
ta kerä� iin neulasnäy� eet. Sormipaisu-
karve luokiteltiin pahasti vaurioituneek-
si yhdellä Tammisaaren keskustassa si-
jainneella havaintoalalla. Havaintoalo-
jen määrä, joilla sormipaisukarpeen kun-
to arvioitiin selvästi vaurioituneeksi, oli 
lisääntynyt edellisestä tutkimuskerras-
ta. Tällaiset havaintoalat sĳ aitsivat kol-
mea poikkeusta lukuun o� ama� a (ha-
vaintoalat 626, 684 ja 685) taajamien ja 
vilkasliikenteisten teiden läheisyydessä. 
Terve� ä sormipaisukarve� a esiintyi ha-
vaintoaloilla runsaasti, etenkin Tammi-
saaren länsiosissa. Sen määrä oli lisään-
tynyt selvästi vuodesta 2000 ja sormipai-
sukarpeen keskimääräinen vaurioaste 
oli Tammisaaressa edelleen selvästi ko-
ko tutkimusalue� a parempi. Tammisaa-

ren keskustassa oli yksi lajistoltaan erit-
täin köyhtynyt havaintoala (IAP-indek-
si 0,5 – 1,0). Lajistoltaan köyhtyneitä ha-
vaintoaloja (IAP-indeksi 1,0 – 2,0) sĳ ait-
si taajamien lisäksi eri puolella Tammi-
saarta. Keskimääräinen IAP-indeksi oli-
kin laskenut hieman edelliseen tarkkai-
luvuoteen verra� una. Jäkälien lajimää-
rät havaintoaloilla vastasivat koko tutki-
musalueen keskimääräistä tasoa. Tammi-
saaren alueella korostuivat edelleen alu-
eelliset erot jäkäläkasvillisuuden muu-
toksissa. Ilman epäpuhtauksien kuormi-
tuksen aiheu� amat selvät vauriot ja jäkä-
lälajiston köyhtyminen keski� yvät taaja-
ma-alueille ja valtatie 25 varrella sĳ ain-
neille havaintoaloille. Muilla alueilla jä-
käläkasvillisuus vastasi tutkimusalueen 
taustatasoa.

Kuva 1. Keskimääräiset sormipaisukarpeen vauriot Tammisaaren kaupungin havaintoaloilla kesäl-
lä 2004. Vaurioluokitus: < 1,5 = terve, 1,5 – 2,4 = lievä vaurio, 2,5 – 3,4 = selvä vaurio, 3,5 – 
4,4 = paha vaurio, ≥ 4,5 = kuollut tai puuttuu. Havainto- ja näytealojen tunnukset on merkit-
ty sulkuihin.

Bild 1. Graden av skador på blåslav i medeltal på Ekenäs stads observationsytor sommaren 2004. 
Skadeklassificering: < 1,5 = frisk, 1,5 – 2,4 = mindre skada, 2,5 – 3,4 = tydlig skada, 3,5 – 
4,4 = allvarlig skada, ≥ 4,5 = död eller försvunnen. Observations- och provytornas symboler har 
markerats inom parentes.
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 Levä frekv. Hp. kunto IAP  J.laji
Tammisaari 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000
 havaintoaloja 67 68 67 68 67 68 67 68
 keskiarvo  1 1  1,8  1,9 2,1 2,4 7 7
 suurin  9 8 4,3 4,4 2,9 3,1 9 10
 pienin 0 0 1,1 1,3 0,7 0,8 5 5

  Levä frekv.  Hp. kunto  IAP J.laji
KOKO ALUE 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000
 havaintoaloja  776 623 776 623 776 623 776 623
 keskiarvo 4 2 2,1 2,0 1,9 2,1 7 7
 suurin  10 10 4,8 5,0 3,4 3,5 10 10
 pienin  0 0 1,1 1,0 0,0 0,0 1 1

Taulukko 1. Havaintoalojen jäkäläkartoituksen tuloksia Tammisaaren kaupungin alueella ja koko tutkimusalueella vuosina 2000 ja 
2004. Lyhenteiden selitykset: Levä frekv. = leväpeitteen esiintymisfrekvenssi näytealalla (arvot 0 – 10), Hp. kunto = sormipaisukar-
peen vaurioaste (luokitus 1 – 5), IAP = näytealan jäkälälajiston perusteella laskettu IAP-indeksi, J.laji = näytealan jäkälälajien lukumää-
rä (lajistossa ei ole mukana leväpeite ja seinänsuomujäkälä, arvot välillä 0 – 10).

Tammisaaressa mäntyjen nuorimpi-
en neulasten typpi- ja etenkin rikkipi-
toisuudet olivat kohonneet neljän vuo-
den takaiseen tilanteeseen verra� una. Pi-
toisuudet jäivät kuitenkin edelleen alle 
tutkimusalueen keskimääräisen tason. 
Kahdella taajamassa sĳ ainneella ja yh-

dellä taajaman ulkopuolella sĳ ainneella 
näytealalla tode� iin lievästi kohonneet 
neulasten rikkipitoisuudet (>1 100 mg/
kg). Neulasten typpipitoisuudet olivat 
puiden hyvinvoinnin kannalta sopival-
la tasolla kahdella näytealalla ja väl� äviä 
muilla näytealoilla.

 NeulN  NeulS 
Tammisaari 2005 2001 2005 2001
 havaintoaloja 11 11  11 11
 keskiarvo 13,0 12,1 1 050  907 
 suurin 14,4 13,3 1 190 1 030
 pienin 11,3 10,7 955 798

  NeulN  NeulS 
KOKO ALUE 2005 2001 2005  2001
 havaintoaloja 267 245 267  245
 keskiarvo 13,6 13,0 1 071  947
 suurin 22,4 16,0 1 383  1 150
 pienin 7,0 10,7 863  798

Taulukko 2. Näytealojen neulasanalyysien tuloksia Tammisaaren kaupungin alueella ja koko tutkimusalueella vuosina 2001 ja 2005. Ly-
henteiden selitykset: NeulN = neulasten typpipitoisuus (g/kg), NeulS = neulasten rikkipitoisuus (mg/kg).
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Liite 1. Undersökning av luftkvaliteten med hjälp av 
bioindikatorer i Ekenäs stads område
Det fanns 67 observationsytor lokalise-
rade i Ekenäs stads område och 11 av 
dessa var provytor utvalda för barrprov. 
På en observationsyta lokaliserad i Eke-
näs stads centrum klassifi cerades blåsla-
ven som allvarligt skadad. Antal obser-
vationsytor på vilka blåslaven uppskat-
tades vara tydligt skadad hade ökat se-
dan den föregående studien. Förutom tre 
undantag (Yta 626, 684 och 685), var ob-
servationsytor av de� a slag lokaliserade 
nära bosä� ningscentra och tä� rafi kera-
de vägar.  Frisk blåslav förekom rikligt 
på observationsytorna, särskilt i västra 
delarna av Ekenäs. Mängden hade ökat 
tydligt sedan 2000 och den genomsni� li-
ga skadegraden på blåslaven var fortfa-
rande tydligt bä� re i Ekenäs än i hela stu-
dieområdet. Det fanns en observationsy-
ta (IAP-index 0,5 – 1,0) i Ekenäs centrum, 
som hade blivit extremt försämrad gäl-

lande dess artsammansä� ning. Observa-
tionsytor som var försämrade i deras art-
sammansä� ning (IAP-index 1,0 – 2,0) var 
lokaliserade i olika delar av Ekenäs för-
utom i bosä� ningscentrum. Det genom-
sni� liga IAP-indexet hade också minskat 
något i jämförelse med föregående stu-
dieår. Antal lavar på observationsytorna 
överensstämde med medelvärdet i hela 
studieområdet. Regionala skillnader i för-
ändringarna i lavvegetationen var fortfa-
rande tydliga i Ekenäs-området. Tydli-
ga skador orsakade genom belastning av 
lu� burna föroreningar och försämringar 
av lavarnas artsammansä� ning koncen-
trerades kring bosä� ningscentra och på 
observationsytor lokaliserade kring riks-
väg 25. Inom andra områden motsvara-
de lavarnas artsammansä� ning basnivån 
för hela studieområdet.

 Alg frekv. Hp. skick IAP L.art  NeulN NeulS
Ekenäs 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2005 2001 2005 2001
 observationsytor 67 68 67 68 67 68 67 68 11 11 11 11
 medeltal  1 1 1,8 1,9 2,1 2,4 7 7 13,0 12,1 1 050 907
 högst  9 8 4,3 4,4 2,9 3,1 9 10 14,4 13,3 1 190 1 030
 lägst 0 0 1,1 1,3 0,7 0,8 5 5 11,3 10,7 955 798

  Alg frekv. Hp. skick IAP L.art NeulN NeulS
HELA OMRÅDET 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2005 2001 2005 2001
 observationsytor  776 623 776 623 776 623 776 623 267 245 267 245
 medeltal 4 2 2,1 2,0 1,9 2,1 7 7 13,6 13,0 1 071 947
 högst  10 10 4,8 5,0 3,4 3,5 10 10 22,4 16,0 1 383 1 150
 lägst  0 0 1,1 1,0 0,0 0,0 1 1 7,0 10,7 863 798

Tabell 1. Resultat på observations- och provytor i Ekenäs stad och i hela undersökningsområdet åren 2000 – 2001 och 2004 – 2005.
Förklaringar till förkortningarna: Alg frekv. = förekomstfrekvensen hos algbeläggningen på provytan (värden 0 – 10), Hp.skick =
graden av skador på blåslav (Hypogymnia physodes) (klassificering 1 – 5), IAP = IAP-index uträknat på basen av lavarter på provy-
tan, L.art = antalet lavarter på provytan (algbeläggning och Hypocenomyce scalaris är inte med i artbeståndet, värden mellan 0 – 10), 
NeulN = kvävehalten i barren (g/kg), NeulS = svavelhalten i barren (mg/kg).

Kvävekoncentrationerna och särskilt sva-
velkoncentrationerna i de yngsta barren 
hos tallar i Ekenäs hade ökat jämfört med 
situationen för fyra år sedan. Koncentra-
tionerna kvarstod emellertid under med-
elvärdet för studieområdet. På två pro-
vytor lokaliserade i bosä� ningscentrum 
och på en yta lokaliserad utanför bosä� -

ningscentrum noterades svavelkoncen-
trationerna hos tallbarren a�  ha ökat nå-
got (>1 100 mg/kg). Kvävekoncentratio-
nerna hos tallbarren på två provytor var 
på en lämplig nivå utifrån en hälsoaspekt 
hos trädbeståndet och tolerabel på de öv-
riga provytorna. 
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Liite 1. Ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta Tuusulan 
kunnan alueella
Tuusulan kunnan alueella sĳ aitsi 21 ha-
vaintoalaa. Neulasnäy� eet ote� iin 11 
näytealalta. Sormipaisukarpeen keski-
määräinen kunto oli heikentynyt Tuusu-
lan kunnan alueella melko selvästi edel-
liseen seurantakertaan verra� una. Ha-
vaintoalojen määrä, joilla sormipaisu-
karve luokiteltiin selvästi vaurioituneek-
si oli lisääntynyt ja havaintoalojen määrä, 
joilla sormipaisukarve oli terve� ä, oli vä-
hentynyt. Selvät sormipaisukarpeen vau-
riot keski� yivät Tuusulan keskustan lä-
heisyyteen. Keskimääräinen IAP-indek-
si oli myös laskenut Tuusulan kunnan 
havaintoaloilla vuoteen 2000 verra� una. 

Kahdella havaintoalalla jäkälälajisto oli 
eri� äin selvästi köyhtynyt (IAP-indek-
si 0,5 – 1,0). Toinen aloista sĳ aitsi kun-
nan keskustassa toinen Nukarissa. Lajis-
tollista rikkau� a kuvaavat muu� ujat ei-
vät heikentyneistä tuloksista huolima� a 
poikenneet juurikaan koko tutkimusalu-
een tasosta. Jäkäläkasvillisuuden muu-
tokset olivat selviä Tuusulan keskustan 
ympäristössä sĳ ainneilla havaintoaloilla. 
Muissa osissa kuntaa muutoksia voidaan 
edelleen pitää melko lievinä, vaikka il-
man epäpuhtauksien aiheu� amat muu-
tokset ovat lisääntyneet myös keskusta-
alueen ulkopuolella.

Kuva 1. Keskimääräiset sormipaisukarpeen vauriot Tuusulan kunnan havaintoaloil-
la kesällä 2004. Vaurioluokitus: < 1,5 = terve, 1,5 – 2,4 = lievä vaurio, 2,5 – 3,4 
= selvä vaurio, 3,5 – 4,4 = paha vaurio, ≥ 4,5 = kuollut tai puuttuu. Havainto- ja 
näytealojen tunnukset on merkitty sulkuihin.
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 Levä frekv. Hp. kunto IAP  J.laji
Tuusula 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000
 havaintoaloja 21 21 21 21 21 21 21 21
 keskiarvo  7 3  2,3  1,9 1,8 2,2 7 7
 suurin  10 10 2,9 3,1 2,7 3,0 9 9
 pienin 0 0 1,4 1,2 0,8 1,3 4 6

  Levä frekv.  Hp. kunto  IAP J.laji
KOKO ALUE 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000
 havaintoaloja  776 623 776 623 776 623 776 623
 keskiarvo 4 2 2,1 2,0 1,9 2,1 7 7
 suurin  10 10 4,8 5,0 3,4 3,5 10 10
 pienin  0 0 1,1 1,0 0,0 0,0 1 1

Taulukko 1. Havaintoalojen jäkäläkartoituksen tuloksia Tuusulan kunnan alueella ja koko tutkimusalueella vuosina 2000 ja 2004. Ly-
henteiden selitykset: Levä frekv. = leväpeitteen esiintymisfrekvenssi näytealalla (arvot 0 – 10), Hp. kunto = sormipaisukarpeen vau-
rioaste (luokitus 1 – 5), IAP = näytealan jäkälälajiston perusteella laskettu IAP-indeksi, J.laji = näytealan jäkälälajien lukumäärä (lajis-
tossa ei ole mukana leväpeite ja seinänsuomujäkälä, arvot välillä 0 – 10).

Mäntyjen neulasten rikkipitoisuudet oli-
vat kohonneet noin 13 % vuoden 2001 
tasosta mu� a keskimääräinen pitoisuus 
oli vain hieman tutkimusalueen keski-
tasoa korkeampi. Siippoossa sĳ ainneen 
näytealan neulasnäy� eestä mita� iin ko-
honnut rikkipitoisuus, 1 277 mg/kg. Lie-
västi kohonneita rikkipitoisuuksia todet-
tiin neljällä Tuusulan keskustan tuntu-

massa sĳ ainneella näytealalla. Myös typ-
pipitoisuudet olivat nousseet Tuusulas-
sa neljässä vuodessa. Kunnan eteläisim-
mällä näytealalla typpipitoisuus oli 18 g/
kg, pitoisuu� a pidetään selvästi kohon-
neena. Kahdella keskustan näytealalla ja 
Siippoon näytealalla typpipitoisuus oli 
puuston kasvun kannalta sopiva.

 NeulN  NeulS 
Tuusula 2005 2001 2005 2001
 havaintoaloja 11 11  11 11
 keskiarvo 14,2 13,4 1 093  949 
 suurin 18,1 15,4 1 277 1 040
 pienin 12,0 11,6 987 876

  NeulN  NeulS 
KOKO ALUE 2005 2001 2005  2001
 havaintoaloja 267 245 267  245
 keskiarvo 13,6 13,0 1 071  947
 suurin 22,4 16,0 1 383  1 150
 pienin 7,0 10,7 863  798

Taulukko 2. Näytealojen neulasanalyysien tuloksia Tuusulan kunnan alueella ja koko tutkimusalueella vuosina 2001 ja 2005. Lyhentei-
den selitykset: NeulN = neulasten typpipitoisuus (g/kg), NeulS = neulasten rikkipitoisuus (mg/kg).
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Liite 1. Ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta Vantaan 
kaupungin alueella
Vantaan kaupungin alueella sĳ aitsi 32 ha-
vaintoalaa, joilta kaikilta kerä� iin myös 
neulasnäy� eet. Sormipaisukarpeen pa-
hoja vaurioita ei enää löyde� y Vantaan 
havaintoaloilta. Sormipaisukarve luo-
kiteltiin selvästi vaurioituneeksi monil-
la havaintoaloilla Vantaan keski- ja itä-
osissa. Lähellä Sipoon rajaa ja kaupun-
gin länsiosissa sĳ ainneilla havaintoaloil-
la vauriot olivat lieviä. 

Lajistollista rikkau� a kuvaavissa 
muu� ujissa alueelliset erot paino� uivat 
samalla tavalla. Satomäessä yhdeltä ha-
vaintoalalta ei löyde� y kuin yhtä jäkä-
lälajia, sormipaisukarve� a. IAP-indek-
sin mukaan havaintoala luokiteltiin jä-
käläautioksi tai lähes jäkäläautioksi. La-
jistoltaan eri� äin selvästi köyhtynyt ha-
vaintoala, jolla havai� iin vain kolme jä-

kälälajia, sĳ aitsi Korsossa. Kyseinen ha-
vaintoala luokiteltiin myös IAP-indek-
sin mukaan eri� äin selvästi köyhtyneek-
si (IAP-indeksi 0,5 – 1,0). Keskimääräi-
nen jäkälälajien lukumäärä ja IAP-indek-
si olivat pienentyneet Vantaan havainto-
aloilla edelliseen tarkkailukertaan verrat-
tuna. Leväpeite� ä havaintoaloilla esiin-
tyi muuta tutkimusalue� a runsaammin. 
Suurimmalla osalla havaintoaloja levä-
peite� ä esiintyi kaikilla kymmenellä run-
golla. Ilman epäpuhtauksista aiheutu-
neet selvät muutokset jäkäläkasvillisuu-
dessa keski� yivät Vantaalla kaupungin 
itäosaan, jossa taajama-asutus on tihein-
tä ja liikenne valtaväylillä vilkasta. Kau-
pungin länsiosissa jäkälien kuntoa ja la-
jistoa kuvaavat muu� ujat vastasivat ko-
ko tutkimusalueen keskiarvoja.

Kuva 1. Keskimääräiset sormipaisukarpeen vauriot Vantaan kaupungin havaintoaloilla kesällä 2004. 
Vaurioluokitus: < 1,5 = terve, 1,5 – 2,4 = lievä vaurio, 2,5 – 3,4 = selvä vaurio, 3,5 – 4,4 = paha 
vaurio, ≥ 4,5 = kuollut tai puuttuu. Havainto- ja näytealojen tunnukset on merkitty sulkuihin.

Bild 1. Graden av skador på blåslav i medeltal på Vanda stads observationsytor sommaren 2004. 
Skadeklassificering: < 1,5 = frisk, 1,5 – 2,4 = mindre skada, 2,5 – 3,4 = tydlig skada, 3,5 – 
4,4 = allvarlig skada, ≥ 4,5 = död eller försvunnen. Observations- och provytornas symboler har 
markerats inom parentes.
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 Levä frekv. Hp. kunto IAP  J.laji
Vantaa 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000
 havaintoaloja 32 32 32 32 32 32 32 32
 keskiarvo  9 6  2,4  2,4 1,6 1,9 6 7
 suurin  10 10 3,5 4,0 2,4 2,9 9 9
 pienin 2 0 1,6 1,4 0,4 0,6 1 3

  Levä frekv.  Hp. kunto  IAP J.laji
KOKO ALUE 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000
 havaintoaloja  776 623 776 623 776 623 776 623
 keskiarvo 4 2 2,1 2,0 1,9 2,1 7 7
 suurin  10 10 4,8 5,0 3,4 3,5 10 10
 pienin  0 0 1,1 1,0 0,0 0,0 1 1

Taulukko 1. Havaintoalojen jäkäläkartoituksen tuloksia Vantaan kaupungin alueella ja koko tutkimusalueella vuosina 2000 ja 2004. Ly-
henteiden selitykset: Levä frekv. = leväpeitteen esiintymisfrekvenssi näytealalla (arvot 0 – 10), Hp. kunto = sormipaisukarpeen vau-
rioaste (luokitus 1 – 5), IAP = näytealan jäkälälajiston perusteella laskettu IAP-indeksi, J.laji = näytealan jäkälälajien lukumäärä (lajis-
tossa ei ole mukana leväpeite ja seinänsuomujäkälä, arvot välillä 0 – 10).

Vantaalla alueelliset erot olivat havait-
tavissa myös neulasten rikki- ja typpipi-
toisuuksissa. Molemmat alkuainepitoi-
suudet olivat korkeampia Vantaan itä-
osissa. Sotungissa neulasten typpipitoi-
suus oli 17 g/kg eli pitoisuus oli selväs-
ti kohonnut. Muilla näytealoilla typpipi-
toisuudet olivat normaalina pide� äväl-
lä tasolla. Etenkin Vantaan itäosissa typ-
pipitoisuus oli useilla näytealoilla näyte-
puiden kannalta sopiva. Rikkipitoisuu-

 NeulN  NeulS 
Vantaa 2005 2001 2005 2001
 havaintoaloja 32 32  32 32
 keskiarvo 13,5 13,3 1 084  960 
 suurin 17,0 15,6 1 275 1 090
 pienin 11,7 11,5 960 847

  NeulN  NeulS 
KOKO ALUE 2005 2001 2005  2001
 havaintoaloja 267 245 267  245
 keskiarvo 13,6 13,0 1 071  947
 suurin 22,4 16,0 1 383  1 150
 pienin 7,0 10,7 863  798

Taulukko 2. Näytealojen neulasanalyysien tuloksia Vantaan kaupungin alueella ja koko tutkimusalueella vuosina 2001 ja 2005. Lyhen-
teiden selitykset: NeulN = neulasten typpipitoisuus (g/kg), NeulS = neulasten rikkipitoisuus (mg/kg).

det olivat kohonneet keskimäärin noin 
11 % verra� una neljän vuoden takaiseen 
tilanteeseen, mu� a keskimääräinen pi-
toisuus oli vain hieman korkeampi kuin 
tutkimusalueella keskimäärin. Satomäes-
sä sĳ ainneen näytealan neulasista todet-
tiin kohonnut rikkipitoisuus, 1 275 mg/
kg. Lievästi kohonneita rikkipitoisuuk-
sia (> 1 100 kg/kg) mita� iin kahdeksas-
ta kaupungin itäosista sekä Kotamäestä 
otetuista näy� eistä.
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Liite 1. Undersökning av luftkvaliteten med hjälp av 
bioindikatorer i Vanda stads område
Det fanns 32 observationsytor lokalise-
rade i Vanda stads område och tallbarr-
prover togs på alla dessa. Allvarliga ska-
dor på blåslaven påträff ades inte läng-
re på observationsytorna i Vanda. Blåsla-
ven klassifi cerades såsom tydligt skadad 
på många observationsytor i de centrala 
och ostligaste delarna av Vanda. Skador-
na var mindre på observationsytor nära 
Vanda-Sibbo gränsen och i de västra de-
larna av Vanda stads område. 

Regionala skillnader underströks 
på samma sä�  i de variabler som påvisar 
förekomsten av arter. Endast en lavart, 
blåslav, påträff ades vid en observation i 
Satomäki. Enligt IAP-index klassifi cera-
des sagda observationsyta som i avsak-
nad av lavar eller nästan i avsaknad av 
lavar. En extremt försämrad yta med en-
dast tre lavarter påträff ades och den var 
lokaliserad i Korso. Ifrågavarande obser-

vationsyta klassifi cerades också som ex-
tremt tydligt försämrad (IAP-index 0,5 – 
1,0) enligt IAP-index. Genomsni� ligt an-
tal lavarter och IAP-index hade minskat 
på observationsytorna i Vanda i jämförel-
se med den föregående observationsstu-
dien. Mer algskikt observerades på obser-
vationsytorna jämfört med resten av stu-
dieområdet. Algskikt förekom på alla tio 
trädstammar på de fl esta observationsy-
tor. De tydligaste förändringarna i lavar-
nas artsammansä� ning i Vanda orsakade 
av lu� burna föroreningar koncentrera-
des till den östra delen av staden där be-
folkningstätheten är som högst och där 
trafi ken på de huvudsakliga genomfar-
terna är som tyngst. Variablerna som på-
visar tillståndet och artsammansä� ning-
en hos lavarna i de västra delarna av sta-
den överensstämde med medelvärdet i 
hela studieområdet.

Regionala skillnader observerades också 
i Vanda gällande svavel- och kvävekon-
centrationerna hos tallbarren. Koncen-
trationerna hos båda dessa element var 
högre i de östra delarna av Vanda. Kvä-
vekoncentrationen i tallbarren i So� unga 

var 17 g/kg, dvs. koncentrationen hade 
ökat tydligt. Kvävekoncentrationerna på 
de övriga provytorna låg på en nivå som 
kan anses vara normal. Särskilt i de ost-
ligaste delarna av Vanda var kvävekon-
centrationerna på fl era provytor lämpli-

 Alg frekv. Hp. skick IAP  L.art
Vanda 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000
 observationsytor 32 32 32 32 32 32 32 32
 medeltal  9 6  2,4  2,4 1,6 1,9 6 7
 högst  10 10 3,5 4,0 2,4 2,9 9 9
 lägst 2 0 1,6 1,4 0,4 0,6 1 3

  Alg frekv.  Hp. skick  IAP L.art
HELA OMRÅDET 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000
 observationsytor  776 623 776 623 776 623 776 623
 medeltal 4 2 2,1 2,0 1,9 2,1 7 7
 högst  10 10 4,8 5,0 3,4 3,5 10 10
 lägst  0 0 1,1 1,0 0,0 0,0 1 1

Tabell 1. Resultat från kartläggningen av lavar i Vanda stad och i hela undersökningsområdet åren 2000 och 2004. Förklaringar till för-
kortningarna: Alg frekv. = förekomstfrekvensen hos algbeläggningen på provytan (värden 0 – 10), Hp.skick = graden av skador på 
blåslav (Hypogymnia physodes) (klassificering 1 – 5), IAP = IAP-index uträknat på basen av lavarter på provytan, L.art = antalet lavar-
ter på provytan (algbeläggning och Hypocenomyce scalaris är inte med i artbeståndet, värden mellan 0 – 10).
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ga utifrån en tillväxtaspekt hos provträ-
den. Svavelkoncentrationerna hade ökat 
med i genomsni�  11 % jämfört med situ-
ationen för fyra år sedan, men medelkon-
centrationen var endast något högre än 
för studieområdet i genomsni� . Svavel-
koncentrationen hos tallbarr på en pro-

 NeulN  NeulS 
Vanda 2005 2001 2005 2001
 observationsytor 32 32  32 32
 medeltal 13,5 13,3 1 084  960 
 högst 17,0 15,6 1 275 1 090
 lägst 11,7 11,5 960 847

  NeulN  NeulS 
HELA OMRÅDET 2005 2001 2005  2001
 observationsytor 267 245 267  245
 medeltal 13,6 13,0 1 071  947
 högst 22,4 16,0 1 383  1 150
 lägst 7,0 10,7 863  798

Tabell 2. Resultat från barranalyser på provtagningsområdena i Vanda stad och i hela undersökningsområdet åren 2001 och 2005. 
Förklaringar till förkortningarna: NeulN = kvävehalten i barren (g/kg), NeulS = svavelhalten i barren (mg/kg). 

vyta lokaliserad i Satomäki hade ökat, 
till 1 275 mg/kg. En mindre ökning av 
svavelkoncentrationerna (> 1 100 kg/kg) 
uppmä� es på å� a prov tagna i de ostli-
gaste delarna av staden och på prov tag-
na i Kotamäki.
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Liite 1. Ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta Vihdin 
kunnan alueella
Vihdin kunnan alueella sĳ aitsi 41 havain-
toalaa, joista 14 näytealalta kerä� iin neu-
lasnäy� eet. Sormipaisukarve luokiteltiin 
selvästi vaurioituneeksi kuudella havain-
toalalla, jotka sĳ oi� uivat suppeille alu-
eille taajamiin ja valtatie 25 läheisyyteen. 
Terve� ä sormipaisukarve� a havai� iin 
monilla kunnan keskiosissa sĳ ainneilla 
havaintoaloilla. Keskimääräinen sormi-
paisukarpeen kunto oli heikentynyt hie-
man edelliseen havaintokertaan verra� u-
na, mu� a vaurioaste oli edelleen pienem-

pi kuin tutkimusalueella keskimäärin. Jä-
kälälajiston rikkau� a kuvaavien muu� u-
jien osalta Vihdin kunnan havaintoalat 
vastasivat tutkimusalueen keskitasoa.  
Jäkälälajistoltaan köyhtyneitä havainto-
aloja (IAP-indeksi 1,0 – 2,0) esiintyi hy-
vin tasaisesti eri puolilla kuntaa. Monilta 
havaintoaloilta löyde� iin vähintään kah-
deksan eri jäkälälajia. Kaikkiaan Vihdin 
kunnan alueella muutoksia jäkäläkasvil-
lisuudessa voidaan pitää melko lievinä. 

Kuva 1. Keskimääräiset sormipaisukarpeen vauriot Vihdin kunnan havaintoaloilla kesällä 2004. 
Vaurioluokitus: < 1,5 = terve, 1,5 – 2,4 = lievä vaurio, 2,5 – 3,4 = selvä vaurio, 3,5 – 4,4 = 
paha vaurio, ≥ 4,5 = kuollut tai puuttuu. Havainto- ja näytealojen tunnukset on merkitty sulkui-
hin.
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 Levä frekv. Hp. kunto IAP  J.laji
Vihti 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000
 havaintoaloja 45 45 45 45 45 45 45 45
 keskiarvo  2 2  1,9  1,7 1,9 2,1 7 7
 suurin  10 10 3,1 3,1 2,6 2,8 9 9
 pienin 0 0 1,1 1,1 1,2 1,2 4 4

  Levä frekv.  Hp. kunto  IAP J.laji
KOKO ALUE 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000
 havaintoaloja  776 623 776 623 776 623 776 623
 keskiarvo 4 2 2,1 2,0 1,9 2,1 7 7
 suurin  10 10 4,8 5,0 3,4 3,5 10 10
 pienin  0 0 1,1 1,0 0,0 0,0 1 1

Taulukko 1. Havaintoalojen jäkäläkartoituksen tuloksia Vihdin kunnan alueella ja koko tutkimusalueella vuosina 2000 ja 2004. Lyhen-
teiden selitykset: Levä frekv. = leväpeitteen esiintymisfrekvenssi näytealalla (arvot 0 – 10), Hp. kunto = sormipaisukarpeen vaurioas-
te (luokitus 1 – 5), IAP = näytealan jäkälälajiston perusteella laskettu IAP-indeksi, J.laji = näytealan jäkälälajien lukumäärä (lajistossa ei 
ole mukana leväpeite ja seinänsuomujäkälä, arvot välillä 0 – 10).

Neulasnäy� eiden keskimääräinen rik-
kipitoisuus Vihdissä oli noussut selvästi 
edelliseen näy� eeno� okertaan verra� u-
na. Sekä rikki- e� ä typpipitoisuudet oli-
vat kuitenkin alhaisempia kuin tutkimus-
alueella keskimäärin. Lievästi kohonnei-
ta rikkipitoisuuksia (> 1 100 mg/kg) to-
de� iin viidellä näytealalla Nummelassa 

ja Vihdin keskustan tuntumassa. Lisäksi 
1 000 mg/kg yli� äviä pitoisuuksia esiin-
tyi kuudella näytealalla eri puolilla kun-
taa. Typpipitoisuudet olivat puuston kas-
vun kannalta sopivia kolmella Numme-
lan näytealalla. Yhdellä näytealalla (Här-
kälä) näytepuilla oli puute� a typestä, sil-
lä typpipitoisuus oli alle 11 g/kg.

 NeulN  NeulS 
Vihti 2005 2001 2005 2001
 havaintoaloja 14 14  14 14
 keskiarvo 13,3 13,3 1 062  959 
 suurin 15,5 15,5 1 174 1 150
 pienin 10,2 12,2 952 863

  NeulN  NeulS 
KOKO ALUE 2005 2001 2005  2001
 havaintoaloja 267 245 267  245
 keskiarvo 13,6 13,0 1 071  947
 suurin 22,4 16,0 1 383  1 150
 pienin 7,0 10,7 863  798

Taulukko 2. Näytealojen neulasanalyysien tuloksia Vihdin kunnan alueella ja koko tutkimusalueella vuosina 2001 ja 2005. Lyhenteiden 
selitykset: NeulN = neulasten typpipitoisuus (g/kg), NeulS = neulasten rikkipitoisuus (mg/kg).
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LIITE 1/89
Liite 1. Ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta 
Uudenmaan maakunnan alueella
Uudenmaan maakunnan alueella sĳ ait-
si 590 havaintoalaa. Neulasnäy� eet ke-
rä� iin 236 näytealalta.  Ensimmäistä ker-
taa tutkimuksessa olivat mukana Mänt-
sälän ja Pornaisten kunnat. Helsingissä 
viideltä havaintoalalta sekä Vantaalta ja 
Hyvinkäältä yhdeltä havaintoalalta ta-
va� iin vain yhtä indikaa� orilajia, sormi-
paisukarve� a. Näistä havaintoaloista jä-
käläautiona voidaan pitää neljää Helsin-
gin havaintoalaa ja Hyvinkään alaa, joil-
la sormipaisukarpeen pei� ävyys oli alle 
1 %. Jäkälälajistoltaan selvästi köyhtynei-
tä (2 – 3 jäkälälajia) havaintoaloja sĳ ait-
si Helsingissä, Vantaalla, Sipoossa, Por-
voossa, Lohjalla ja Inkoossa. Jäkälälajis-
to oli köyhtynyt monilla havaintoaloilla 
ympäri tutkimusalue� a taajamien ja val-
taväylien läheisyydessä. Sormipaisukar-
peen selvin ja laajin vauriovyöhyke, jos-
sa myös jäkälälajisto oli eri� äin selväs-

ti tai selvästi köyhtynyt, muodostui pää-
kaupunkiseudulle Espoon eteläosista ja 
Helsingistä Vantaan itäosien kau� a Ke-
ravalle, Tuusulaan ja Järvenpäähän ulot-
tuvalle alueelle.

Verra� aessa tuloksia vuoden 2000 
tilanteeseen jäkälämuutoksiltaan pahim-
man alueen tode� iin pienentyneen, mut-
ta samalla lievempien muutosten alue oli 
laajentunut. Jäkälälajistoltaan köyhtynyt 
alue oli laajentunut Helsingin ja Kera-
van sekä Inkoon ja Lohjan väliselle alu-
eelle. Sormipaisukarpeen selvien vauri-
oiden vyöhyke oli pysynyt pinta-alaltaan 
suunnilleen samana, mu� a lievien vauri-
oiden vyöhyke tutkimusalueella oli laa-
jentunut. Pieniä selvien vaurioiden aluei-
ta oli muodostunut Helsingin ja Espoon 
itäosien lisäksi Hyvinkäälle, Järvenpää-
hän, Inkooseen ja Tammisaareen. 

Neulasten rikkipitoisuudet olivat lähes 
koko tutkimusalueella suuremmat kuin 
vuonna 2001. Vuonna 2005 neulasten rik-
kipitoisuudet olivat yleisesti tasoa 1 000-
1 100 mg/kg eli normaalia pitoisuustasoa 
lievästi korkeampia. Laajimmat vyöhyk-
keet, joissa rikkipitoisuudet olivat tasoa 
1 100-1 200 mg/kg, muodostuivat pää-
kaupunkiseudulle, Tuusulan ja Nurmi-
järven väliselle alueelle sekä Tammisaa-

reen. Neulasten typpipitoisuudet olivat 
yleisesti puuston kasvun kannalta väl� ä-
vällä tasolla keskimääräisen pitoisuuden 
ollessa 13,6 g/kg. Espoossa ja Vihdissä 
kolmella näytealalla puut kärsivät typen 
puu� eesta, sillä pitoisuudet olivat alle 11 
g/kg. Edellisestä tutkimuskerrasta poike-
ten selvästi kohonneita yli 17 g/kg typ-
pipitoisuuksia määrite� iin kahdeksalla 
näytealalla eri puolilla tutkimusalue� a. 

 Levä frekv. Hp. kunto IAP J.laji  NeulN NeulS
Uusimaa 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2005 2001 2005 2001
 havaintoaloja 590 549 590 549 590 549 590 549 236 230 236 230
 keskiarvo  4 2 2,1 2,0 1,9 2,1 6 7 13,6 13,0 1 071 947
 suurin  10 10 4,8 5,0 2,9 3,5 10 10 18,5 16,0 1 383 1 150
 pienin 0 0 1,1 1,0 0,0 0,0 1 1 7,0 10,7 866 798

  Levä frekv. Hp. kunto IAP J.laji NeulN NeulS
KOKO ALUE 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2005 2001 2005 2001
 havaintoaloja  776 623 776 623 776 623 776 623 267 245 267 245
 keskiarvo 4 2 2,1 2,0 1,9 2,1 7 7 13,6 13,0 1 071 947
 suurin  10 10 4,8 5,0 3,4 3,5 10 10 22,4 16,0 1 383 1 150
 pienin  0 0 1,1 1,0 0,0 0,0 1 1 7,0 10,7 863 798

Taulukko 1. Jäkäläkartoituksen ja neulasanalyysien tuloksia havainto- ja näytealoilla Uudenmaan maakunnan alueella ja koko tutkimusalu-
eella vuosina 2000 – 2001 ja 2004 – 2005. Lyhenteiden selitykset: Levä frekv. = leväpeitteen esiintymisfrekvenssi näytealalla (arvot 0 – 
10), Hp. kunto = sormipaisukarpeen vaurioaste (luokitus 1 – 5), IAP = näytealan jäkälälajiston perusteella laskettu IAP-indeksi, J.laji = 
näytealan jäkälälajien lukumäärä (lajistossa ei ole mukana leväpeite ja seinänsuomujäkälä, arvot välillä 0 – 10), NeulN = neulasten typpi-
pitoisuus (g/kg), NeulS = neulasten rikkipitoisuus (mg/kg).
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LIITE 1/90
Liite 1. Ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta Itä-
Uudenmaan maakunnan alueella
Itä-Uudenmaan maakunnan alueella si-
jaitsi 186 havaintoalaa. Neulasnäy� eet 
kerä� iin 31 näytealalta. Vain Porvoo, Lo-
viisa ja Ruotsinpyhtää olivat mukana jo 
vuonna 2000 – 2001 toteutetussa tutki-
muksessa. Yhdellä havaintoalalla Por-
voon Tolkkisissa sormipaisukarpeen 
vauriot luokiteltiin  pahoiksi. Kilpilahden 
teollisuusalueen ja Porvoon taajaman lä-
heisyydessä sormipaisukarpeen vauriot 
olivat selvät. Selviä sormipaisukarpeen 
vaurioita tava� iin myös melko tasaisesti 
koko maakunnan alueella lähinnä taaja-
missa. Terve� ä sormipaisukarve� a esiin-
tyi seitsemällä havaintoalalla Askolassa, 
Myrskylässä, Porvoossa ja Ruotsinpyh-
täällä. Jäkälälajiston selvää köyhtymistä 
tava� iin kahdella Sipoon länsiosissa si-
jainneella havaintoalalla sekä Porvoon 
Tolkkisten havaintoalalla. Porvoon Kil-
pilahdessa teollisuuden vaikutus näkyi 
lähinnä sormipaisukarpeen vaurioissa 

eikä niinkään jäkälälajien lukumääräs-
sä. Lajiston lievää köyhtymistä tode� iin 
yhdeksällä havaintopaikalla eri puolilla 
maakuntaa. 

Verra� una vuoden 2000 tuloksiin 
lajistoltaan köyhtyneet alueet olivat hie-
man laajentuneet Porvoon, Loviisan ja 
Ruotsinpyhtään alueella. Sormipaisu-
karpeen selvien vaurioiden vyöhyke Kil-
pilahden ja Porvoon taajaman ympäris-
tössä oli hieman pienentynyt. Lievien 
vaurioiden vyöhyke puolestaan oli laa-
jentunut tutkimusalueella. Selvimmät 
muutokset jäkäläkasvillisuudessa näkyi-
vät edelleen Porvoon eteläosissa, jossa il-
man epäpuhtauksien kuormituskin on 
suurin. Kuitenkin lähes kaikkien kunti-
en taajamissa tai valtaväylien varrella oli 
havaintoaloja, joissa sormipaisukarpeen 
vauriot olivat selviä tai jäkälälajisto oli 
lievästi köyhtyny� ä.

 Levä frekv. Hp. kunto IAP J.laji  NeulN NeulS
Itä-Uusimaa 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2005 2001 2005 2001
 havaintoaloja 186 74 186 74 186 74 186 74 31 15 31 15
 keskiarvo  6 2 2,2 1,9 2,2 2,3 7 8 13,5 13,3 1 070 940
 suurin  10 10 4,5 3,8 3,4 3,1 10 9 22,4 14,2 1 245 1 040
 pienin 0 0 1,1 1,1 0,6 0,6 3 4 10,9 12,0 863 882
 Levä frekv. Hp. kunto IAP J.laji  NeulN NeulS
KOKO ALUE 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2005 2001 2005 2001
 havaintoaloja  776 623 776 623 776 623 776 623 267 245 267 245
 keskiarvo 4 2 2,1 2,0 1,9 2,1 7 7 13,6 13,0 1 071 947
 suurin  10 10 4,8 5,0 3,4 3,5 10 10 22,4 16,0 1 383 1 150
 pienin  0 0 1,1 1,0 0,0 0,0 1 1 7,0 10,7 863 798

Taulukko 1. Jäkäläkartoituksen ja neulasanalyysien tuloksia havainto- ja näytealoilla Itä-Uudenmaan maakunnan alueella ja koko tutkimus-
alueella vuosina 2000 – 2001 ja 2004 – 2005. Lyhenteiden selitykset: Levä frekv. = leväpeitteen esiintymisfrekvenssi näytealalla (arvot 0 
– 10), Hp. kunto = sormipaisukarpeen vaurioaste (luokitus 1 – 5), IAP = näytealan jäkälälajiston perusteella laskettu IAP-indeksi, J.laji = 
näytealan jäkälälajien lukumäärä (lajistossa ei ole mukana leväpeite ja seinänsuomujäkälä, arvot välillä 0 – 10), NeulN = neulasten typpi-
pitoisuus (g/kg), NeulS = neulasten rikkipitoisuus (mg/kg).

Mäntyjen nuorimpien neulasten rikkipi-
toisuudet  olivat Itä-Uudenmaan alueel-
la yleisesti tasoa 1 000 – 1 100 mg/kg eli 
hieman normaalia rikkipitoisuustasoa 
korkeampia. Näytealoista, joilla rikkipi-
toisuus oli yli 1 200 mg/kg, kaksi sĳ oi� ui 
Porvoon taajamaan ja yksi Myrskylään. 
Neulasten rikkipitoisuudet olivat ko-
honneet selvästi vuoteen 2001 verra� u-
na. Porvoon eteläosiin muodostui melko 
laaja vyöhyke, jolla rikkipitoisuudet oli-

vat tasoa 1 100 – 1 200 mg/kg. Neulasten 
keskimääräinen typpipitoisuus oli 13,5 
g/kg eli puuston kasvun kannalta vält-
tävää tasoa. Yhdellä Loviisan näytealal-
la typpipitoisuus oli alle 11 g/kg, missä 
pitoisuudessa puiden katsotaan kärsivän 
typen puu� eesta. Vuoden 2001 tuloksista 
poiketen kahdella Porvoossa ja Ruotsin-
pyhtäällä sĳ ainneilla näytealoilla määri-
te� iin selvästi kohonneita yli 17 g/kg typ-
pipitoisuuksia. 
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LIITE 2/1
Liite 2. Ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta Karkkilan 
kaupungin lisäaloilla (tulevan Keravan Energia Oy:n  
kaukolämpökeskuksen ympäristössä)

Karkkilan kaupungin Puhdistamontiel-
le rakenne� avan Keravan Energia Oy:n 
kaukolämpökeskuksen ympäristössä si-
jaitsi kaksi havainto- ja näytealaa. Sormi-
paisukarve luokiteltiin Porintie läheisyy-
dessä sĳ ainneella  havaintoalalla selvästi 
vaurioituneeksi ja toisella, motocrossra-
dan ympäristössä sĳ ainneella alalla lie-
västi vaurioituneeksi. Sormipaisukar-
peen vauriot havaintoaloilla olivat kes-

kimäärin samaa tasoa kuin koko tutki-
musalueella. Jäkälälajisto kahdella ha-
vaintoalalla oli melko runsas. Ilman epä-
puhtauksista kärsiviä jäkälälajeja löydet-
tiin molemmilta havaintoaloilta kahdek-
san. IAP-indeksin perusteella jäkälälajis-
tossa oli lieviä muutoksia (IAP-indeksi 
2,0 – 3,0). Jäkälälajiston rikkau� a kuvaa-
vat muu� ujat olivat parempia kuin tutki-
musalueella keskimäärin.

Kuva 1. Keskimääräiset sormipaisukarpeen vauriot Karkkilan kaupungin li-
sähavaintoaloilla kesällä 2004. Vaurioluokitus: < 1,5 = terve, 1,5 – 2,4 
= lievä vaurio, 2,5 – 3,4 = selvä vaurio, 3,5 – 4,4 = paha vaurio, ≥ 4,5 
= kuollut tai puuttuu.

Karkkila, lisäpaikat  Hp. kunto IAP J.laji NeulN  NeulS
 havaintoaloja   2  2  2  2 2 
 keskiarvo    2,2  2,1  8  14,3  1 143 
 suurin    2,5  2,3  8  14,6  1 216 
 pienin   2,0  1,9  8  14,0  1 069 

KOKO ALUE   Hp. kunto IAP J.laji NeulN NeulS
 havaintoaloja    776  776  776  267  267 
 keskiarvo   2,1  1,9  7  13,6  1 071 
 suurin    4,8  3,4  10  22,4  1 383 
 pienin    1,1  0,0  1 7,0 863 

Taulukko 1. Havainto- ja näytealojen tuloksia Karkkilan kaupungin lisäaloilla ja koko tutkimusalueella. Lyhenteiden selitykset: Hp. kun-
to = sormipaisukarpeen vaurioaste (luokitus 1 – 5), IAP = näytealan jäkälälajiston perusteella laskettu IAP-indeksi, J.laji = näytealan
jäkälälajien lukumäärä (lajistossa ei ole mukana leväpeite ja seinänsuomujäkälä, arvot välillä 0 – 10), NeulN = neulasten typpipitoisuus
(g/kg), NeulS = neulasten rikkipitoisuus (mg/kg).
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LIITE 2/2
Motocrossradan lähistöllä sĳ ainneen 
näytealan mäntyjen keskimääräinen 
rikkipitoisuus oli normaalia korkeam-
pi, 1 216 mg/kg. Kaikkiaan keskimääräi-
nen rikkipitoisuus oli lievästi kohonnut 
ja korkeampi kuin tutkimusalueella kes-

kimäärin. Molempien näytealojen keski-
määräiset typpipitoisuudet olivat koko 
tutkimusalueen keskimääräistä tasoa vä-
hän suuremmat. Typpipitoisuudet olivat 
puuston kasvun kannalta sopivana pi-
de� ävällä tasolla.

Kuva 2. Näytealojen mäntyjen nuorimpien neulasten rikkipitoisuudet 
Karkkilan kaupungin lisäaloilla talvella 2005.
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LIITE 2/3
Liite 2. Ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta Lohjan 
kaupungin taajama-alueella
Lohjan kaupungin bioindikaa� oritutki-
muksen havaintoalaverkostoa täyden-
ne� iin taajama-alueella 31 havainto- ja 
näytealalla. Kaikki vanhat havaintopuut 
olivat edelleen pystyssä, eikä uusia ha-
vaintoaloja peruste� u. Vuoteen 2000 ver-
ra� una sormipaisukarpeen keskimääräi-
nen kunto oli hieman huonontunut. Lisä-
havaintopaikkojen keskimääräinen vau-
rioaste oli selvästi korkeampi kuin koko 
tutkimusalueella keskimäärin. Sormipai-
sukarve puu� ui tai oli kuollu� a kolmel-
la havaintopaikalla Lohjan keskustaaja-

massa Tytyrissä ja yhdellä havaintoalal-
la Kyrkstadin kaupunginosassa. Havain-
toalat, joilta sormipaisukarve puu� ui, si-
jaitsivat samoilla alueilla kuin neljä vuot-
ta si� en. Neljällä havaintoalalla Kirknie-
messä ja Pensaaressa sormipaisukarpeen 
vauriot luokiteltiin pahoiksi. Selviksi sor-
mipaisupaisukarpeen vauriot arvioitiin 
kuudella havaintoalalla Jalassaaressa, 
Pensaaressa, Kirkniemessä ja Vieremäl-
lä. Muilla havaintoaloilla sormipaisukar-
ve luokiteltiin lievästi vaurioituneeksi.

Jäkälälajien rikkau� a kuvaavat muut-
tujat olivat Lohjan lisähavaintopaikoil-
la selvästi tutkimusalueen keskimääräis-
tä tasoa alhaisempia. Ilmanepäpuhtauk-
sista kärsivien jäkälälajien määrä havain-
toaloilla oli laskenut edelliseen seuran-
takertaan verra� una. Jäkälälajeja havait-
tiin aloilla 0 – 7 kpl. Kolmelta havainto-
alalta löyde� iin vain yhtä jäkälälajia, sor-
mipaisukarve� a. Kolmea poikkeusta lu-
kuun o� ama� a havaintoaloilla tode� iin 

vain kahdesta viiteen jäkälälajia eli suu-
rin osa havaintoaloista luokiteltiin lieväs-
ti tai selvästi köyhtyneiksi.

Havaintoalojen keskimääräinen 
neulaskato oli noussut kaksi prosen� iyk-
sikköä edellisestä havaintokerrasta. Neu-
laskato oli yli 20 % seitsemällä havain-
toalalla. Näiden havaintoalojen puustoa 
voidaan pitää lievästi harsuuntuneena 
(neulaskato 20 – 30 %).

Kuva 1. Keskimääräiset sormipaisukarpeen vauriot Lohjan taajama-alu-
een havaintoaloilla kesällä 2004. Vaurioluokitus: < 1,5 = terve, 1,5 – 
2,4 = lievä vaurio, 2,5 – 3,4 = selvä vaurio, 3,5 – 4,4 = paha vaurio, 
≥ 4,5 = kuollut tai puuttuu. 
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Lohjan taajamassa näytepuiden neulas-
ten keskimääräinen rikkipitoisuus oli 
kasvanut huoma� avasti neljässä vuo-
dessa ja se oli koko tutkimusalueen ta-
soa selvästi korkeampi. Kaikkiaan 21 
näytealalla neulasten rikkipitoisuudet 
olivat lievästi tai selvästi kohonneita ja 
vain neljän alan pitoisuudet jäivät al-
le koko tutkimusalueen keskitason. Ko-
ko tutkimuksen korkein rikkipitoisuus 
1 421 mg/kg määrite� iin  Lohjan keskus-
tan Hiidensalmessa samalla näytealalla 
kuin neljä vuo� a si� en. Muut normaa-
lia korkeammat rikkipitoisuudet keskit-
tyivät Lohjan keskustan, Kirkniemen ja 
Pensaaren näytealoille. Neulasten keski-

määräiset typpipitoisuudet olivat nous-
seet hieman vuoteen 2001 verra� una ja 
ne olivat nyt vähän suurempia kuin ko-
ko tutkimusalueella keskimäärin. Neu-
lasten typpipitoisuudet olivat yli 17 g/kg 
eli selvästi kohonneita neljällä näytealal-
la Pensaaressa ja Kirkniemessä. 

Ilman epäpuhtauksien aiheu� amat 
muutokset jäkälälajistoa ja jäkälien kun-
toa kuvaavissa muu� ujissa  olivat edel-
leen selviä Lohjan taajamassa. Jäkäläkas-
villisuuden muutoksia kuvaavat muut-
tujat olivat heikentyneet, neulaskadon 
määrä lisääntynyt ja keskimääräiset typ-
pi- ja rikkipitoisuudet olivat nousseet 
neljässä vuodessa.

Kuva 2. Näytealojen mäntyjen 
nuorimpien neulasten rikkipi-
toisuudet Lohjan taajama-alu-
een näytealoilla talvella 2005.

 Hp. kunto IAP J.laji Nkato  NeulN NeulS
Lohja, taajama 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2005 2001 2005 2001
 havaintoaloja 31 30 31 30 31 30 31 30 30 30 30 30
 keskiarvo  2,9 2,7 1,0 1,0 3 5 18 16 15,0 14,0 1 167 1 049
 suurin  5,0 5,0 2,1 2,3 7 8 65 32 17,9 16,4 1 421 1 350
 pienin 1,7 1,6 0,0 0,0 0 0 5 12 12,8 11,2 1 030 925
  Hp. kunto IAP J.laji Nkato NeulN NeulS
KOKO ALUE 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2005 2001 2005 2001
 havaintoaloja  776 623 776 623 776 623 - 623 267 245 267 245
 keskiarvo 2,1 2,0 1,9 2,1 7 7 - 14 13,6 13,0 1 071 947
 suurin  4,8 5,0 3,4 3,5 10 10 - 30 22,4 16,0 1 383 1 150
 pienin  1,1 1,0 0,0 0,0 1 1 - 6 7,0 10,7 863 798

Taulukko 1. Havainto- ja näytealojen tuloksia Lohjan kaupungin taajama-alueella ja koko tutkimusalueella vuosina 2000 – 2001 ja 2004 – 
2005. Lyhenteiden selitykset: Hp. kunto = sormipaisukarpeen vaurioaste (luokitus 1 – 5), IAP = näytealan jäkälälajiston perusteella las-
kettu IAP-indeksi, J.laji = näytealan jäkälälajien lukumäärä (lajistossa ei ole mukana leväpeite ja seinänsuomujäkälä, arvot välillä 0 – 10), 
Nkato = neulaskadon määrä (%), NeulN = neulasten typpipitoisuus (g/kg), NeulS = neulasten rikkipitoisuus (mg/kg). 
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LIITE 2/5
Liite 2. Ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta 
Kilpilahden teollisuusalueen ympäristössä (Kilpilahden 
teollisuusalueen ympäristöseuranta)

Kilpilahden teollisuusalueella ja sen lä-
hiympäristössä sĳ aitsi 10 havainto- ja 
näytealaa. Kaikki alat pysyivät samoina 
kuin edellisellä seurantakerralla. Sormi-
paisukarve arvioitiin seitsemällä havain-
toalalla selvästi ja kolmella havaintoalal-
la lievästi vaurioituneeksi. Keskimääräi-
sessä sormipaisukarpeen vaurioasteessa 
ei ollut tapahtunut muutosta edelliseen 
tutkimuskertaan verra� una. Vaurioaste 
teollisuusalueen lähiympäristön havain-
toaloilla oli vähän korkeampi kuin tut-
kimusalueella keskimäärin. Ilman epä-
puhtauksista kärsiviä jäkälälajeja löydet-
tiin  havaintopaikoilla 6 – 8 kpl. IAP-in-
deksin mukaan lajisto aloilla oli köyhty-
ny� ä tai siinä esiintyi lieviä muutoksia. 

Jäkälälajiston runsaus oli samaa luokkaa 
kuin vuonna 2000. Havaintoalojen jäkä-
lälajiston runsaus ei poikennut juurikaan 
tutkimusalueen keskimääräisestä tasos-
ta. Vuoteen 2000 verra� una jäkäläkasvil-
lisuuden muutokset eivät olleet lisäänty-
neet ja muutoksia voidaan edelleen pitää 
melko lievinä. 

Havaintopuiden keskimääräinen 
neulaskato oli lisääntynyt noin neljä pro-
sen� iyksikköä edellisestä havaintoker-
rasta mu� a neulaskadon katsotaan vie-
lä kuuluvan luontaiseen neulasmäärän 
vaihteluun. Kolmella havaintoalalla neu-
laskadon määrä oli yli 20 %, jolloin alo-
jen havaintopuut luokiteltiin keskimää-
rin lievästi harsuuntuneiksi.

Kuva 1. Keskimääräiset sormipaisukarpeen vauriot Kilpilahden teollisuusalueen ympäristössä  
kesällä 2004. Vaurioluokitus: < 1,5 = terve, 1,5 – 2,4 = lievä vaurio, 2,5 – 3,4 = selvä vau-
rio, 3,5 – 4,4 = paha vaurio, ≥ 4,5 = kuollut tai puuttuu.
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LIITE 2/6
Näytemäntyjen neulasten rikkipitoisuu-
det olivat nousseet neljässä vuodessa ja 
keskimääräinen rikkipitoisuus oli ko-
honnut (typpipitoisuus yli 1 200 mg/kg) 
yhdellä näytealalla ja lievästi kohonnut 
(typpipitoisuus yli 1 100 mg/kg) kuudel-
la näytealalla. Neulasten rikkipitoisuu-
det olivat nousseet myös koko tutkimus-
alueella eivätkä pitoisuudet teollisuus-
alueen ympäristössä olleet huoma� avas-
ti suurempia kuin tutkimusalueella kes-

kimäärin. Näytepuiden keskimääräinen 
typpipitoisuus oli myös kasvanut neljäs-
sä vuodessa ja pitoisuus oli hieman tut-
kimusalueen keskimääräistä pitoisuut-
ta korkeampi. Tehdasalueen eteläpuolel-
la sĳ ainneella näytealalla esiintyi koko 
tutkimusalueen korkein keskimääräinen 
typpipitoisuus 22,4 g/kg. Muiden näyte-
alojen keskimääräiset typpipitoisuudet 
olivat puuston kasvun kannalta normaa-
lina pide� ävällä tasolla.

 Hp. kunto IAP J.laji Nkato  NeulN NeulS
Porvoo, Kilpilahti 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2005 2001 2005 2001
 havaintoaloja 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
 keskiarvo  2,5 2,5 1,8 1,9 7 7 19 15 14,5 12,8 1 128 976
 suurin  2,8 2,9 2,3 2,7 8 8 65 28 22,4 14,5 1 235 1 070
 pienin 2,2 2,1 1,4 1,3 6 6 5 6 12,3 12,0 1 000 913
  Hp. kunto IAP J.laji Nkato NeulN NeulS
KOKO ALUE 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2005 2001 2005 2001
 havaintoaloja  776 623 776 623 776 623 - 623 267 245 267 245
 keskiarvo 2,1 2,0 1,9 2,1 7 7 - 14 13,6 13,0 1 071 947
 suurin  4,8 5,0 3,4 3,5 10 10 - 30 22,4 16,0 1 383 1 150
 pienin  1,1 1,0 0,0 0,0 1 1 - 6 7,0 10,7 863 798

Taulukko 1. Havainto- ja näytealojen tuloksia Kilpilahden teollisuusalueen ympäristössä ja koko tutkimusalueella vuosina 2000 – 2001 ja 
2004 – 2005. Lyhenteiden selitykset: Hp. kunto = sormipaisukarpeen vaurioaste (luokitus 1 – 5), IAP = näytealan jäkälälajiston perus-
teella laskettu IAP-indeksi, J.laji = näytealan jäkälälajien lukumäärä (lajistossa ei ole mukana leväpeite ja seinänsuomujäkälä, arvot välillä 0 
– 10), Nkato = neulaskadon määrä (%), NeulN = neulasten typpipitoisuus (g/kg), NeulS = neulasten rikkipitoisuus (mg/kg). 

Kuva 2. Näytealojen mäntyjen nuorimpien neulasten rikkipitoisuudet Kilpilahden teolli-
suusalueen ympäristössä talvella 2005.
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LIITE 2/7
Liite 2. Ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta 
Tammisaaressa IDO Kylpyhuoneet Oy:n ympäristössä
IDO Kylpyhuoneet Oy:n Tammisaaren 
tuotantolaitoksen lähiympäristössä si-
jaitsi seitsemän havaintoalaa. Yksi ha-
vainto- ja näyteala joudu� iin perusta-
maan uuteen paikkaan hakkuiden vuok-
si. Tehtaan itäpuolella yhdellä havainto-
alalla sormipaisukarve luokiteltiin kuol-
leeksi ja kahdella havaintoalalla pahoin 
vaurioituneeksi. Eteläpuolella tehdasta 
olleilla aloilla sormipaisukarpeen kunto 
arvioitiin selvästi vaurioituneeksi ja poh-
joisimmalla alalla vauriot arvioitiin lie-
viksi. Ilmanepäpuhtauksista kärsivien jä-
kälälajien määrä havaintoaloilla vaihteli 
välillä 0 – 8 eli jäkälälajisto oli keskimää-

rin lievästi köyhtyny� ä. Sormipaisukar-
peen kunnossa ja jäkälälajistoa kuvaavis-
sa muu� ujissa ei ollut juurikaan tapahtu-
nut muutosta neljän vuoden takaiseen ti-
lanteeseen verra� una. Jäkälien kunto oli  
kuitenkin heikompi ja jäkälälajisto köy-
hempi kuin tutkimusalueella keskimää-
rin.

Havaintopuiden keskimääräinen 
neulaskato jäi alle 20 % eli neulaskadon 
katsotaan kuuluvan luontaisen neulas-
määrän vaihteluun. Kahdella havainto-
alalla neulaskadon määrä oli 24 %, jol-
loin havaintopuut luokitellaan lievästi 
harsuuntuneiksi.

Kuva 1. Keskimääräiset sormipaisukarpeen vauriot IDO Kylpyhuoneet Oy:n tuotantolai-
toksen ympäristössä  kesällä 2004. Vaurioluokitus: < 1,5 = terve, 1,5 – 2,4 = lievä vau-
rio, 2,5 – 3,4 = selvä vaurio, 3,5 – 4,4 = paha vaurio, ≥ 4,5 = kuollut tai puuttuu.
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LIITE 2/8
Näytepuiden keskimääräinen rikkipitoi-
suus oli suurempi kuin edellisessä tut-
kimuksessa, mu� a pitoisuus oli edelleen 
normaalina pide� ävällä tasolla. Kaikki-
aan rikkipitoisuudet vastasivat koko tut-
kimusalueen keskimääräistä tasoa. Kah-
della tehdasalueen itäpuolella sĳ ainneel-
la näytealalla rikkipitoisuudet olivat lie-

västi kohonneita (rikkipitoisuus > 1 100 
mg/kg). Neulasten keskimääräinen typ-
pipitoisuus oli myös hieman kasvanut 
vuoteen 2001 verra� una, mu� a pitoi-
suus oli edelleen normaalina pide� äväl-
lä tasolla. Yhdellä näytealalla näytepui-
den typpipitoisuus oli selvästi kohonnut 
(typpipitoisuus ≥ 17 g/kg).

 Hp. kunto IAP J.laji Nkato  NeulN NeulS
IDO, Tammisaari 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2005 2001 2005 2001
 havaintoaloja 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
 keskiarvo  3,4 3,4 1,1 1,2 5 5 16 12 14,3 12,8 1 070 959
 suurin  5,0 5,0 1,7 2,0 9 8 50 21 17,1 15,3 1 195 1 060
 pienin 2,4 2,5 0,0 0,0 0 0 5 5 12,8 11,0 980 874
  Hp. kunto IAP J.laji Nkato NeulN NeulS
KOKO ALUE 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2005 2001 2005 2001
 havaintoaloja  776 623 776 623 776 623 - 623 267 245 267 245
 keskiarvo 2,1 2,0 1,9 2,1 7 7 - 14 13,6 13,0 1 071 947
 suurin  4,8 5,0 3,4 3,5 10 10 - 30 22,4 16,0 1 383 1 150
 pienin  1,1 1,0 0,0 0,0 1 1 - 6 7,0 10,7 863 798

Taulukko 1. Havainto- ja näytealojen tuloksia IDO Kylpyhuoneet Oy:n ympäristössä ja koko tutkimusalueella vuosina 2000 – 2001 ja
2004 – 2005. Lyhenteiden selitykset: Hp. kunto = sormipaisukarpeen vaurioaste (luokitus 1 – 5), IAP = näytealan jäkälälajiston perus-
teella laskettu IAP-indeksi, J.laji = näytealan jäkälälajien lukumäärä (lajistossa ei ole mukana leväpeite ja seinänsuomujäkälä, arvot välillä 0 
– 10), Nkato = neulaskadon määrä (%), NeulN = neulasten typpipitoisuus (g/kg), NeulS = neulasten rikkipitoisuus (mg/kg). 

Kuva 2. Näytealojen mäntyjen nuorimpien neulasten rikkipitoisuudet IDO Kylpyhuoneet Oy:n tuo-
tantolaitoksen ympäristössä talvella 2005.
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LIITE 2/9
Liite 2. Ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta Sipoon 
Östersundomin alueella (Helsingin Energia, Vuosaaren 
voimalaitosten ympäristöseuranta)

Sipoon kunnan alueella Vuosaaren voi-
malaitosten pohjois- ja koillispuolella si-
jaitsi kuusi havaintoalaa, jotka sĳ aitsi-
vat noin 1 – 5 km etäisyydellä voimalal-
ta. Kaksi vanhaa havaintoalaa joudut-
tiin perustamaan uudestaan hakkuiden 
vuoksi ja lisäksi havaintoverkostoa täy-
denne� iin kahdella uudella alalla. Näin 
ollen tuloksia ei juuri voi verrata neljän 
vuoden takaisiin tuloksiin. Sormipaisu-
karve luokiteltiin neljällä havaintoalalla 

selvästi vaurioituneeksi ja kahdella lie-
västi vaurioituneeksi. Keskimääräinen 
sormipaisukarpeen kunto oli vähän huo-
nompi kuin tutkimusalueella keskimää-
rin. Ilman epäpuhtauksista kärsiviä jä-
kälälajeja tava� iin havaintoaloilla 6 – 7. 
IAP-indeksin perusteella kolme havain-
toalaa oli lajistoltaan köyhtyneitä. Jäkä-
lälajiston runsaus havaintoaloilla ei juu-
rikaan poikennut tutkimusalueen keski-
määräisestä tasosta.

Kuva 1. Keskimääräiset sormipaisukarpeen vauriot Vuosaaren voimalaitoksen koillispuolella 
Sipoon Östersundomin ympäristössä kesällä 2004. Vaurioluokitus: < 1,5 = terve, 1,5 – 2,4 
= lievä vaurio, 2,5 – 3,4 = selvä vaurio, 3,5 – 4,4 = paha vaurio, ≥ 4,5 = kuollut tai puut-
tuu.

Keskimääräinen neulaskato havainto-
aloilla oli 20 %, eli neulaskadon katso-
taan vielä kuuluvan luontaisen neulas-
määrän vaihteluun. Kahdella havainto-
alalla neulaskato oli yli 20 %, jolloin ha-
vaintopuut luokitellaan lievästi harsuun-
tuneeksi. Näytepuiden neulasten keski-
määräiset rikki- ja typpipitoisuudet oli-

vat hieman pienempiä kuin koko tutki-
musalueella keskimäärin. Typpipitoisuus 
oli kolmella näytealalla puuston kasvun 
kannalta sopiva (14,0 – 16,9 g/kg) ja kol-
mella näytealalla väl� ävä (11,0 – 13,9 g/
kg). Viidellä näytealalla rikkipitoisuudet 
olivat hieman normaalia korkeammat eli 
rikkipitoisuudet olivat yli 1 000 mg/kg.
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LIITE 2/10

Kuva 2. Näytealojen mäntyjen nuorimpien neulasten rikkipitoisuudet Vuosaaren voimalaitok-
sen koillispuolella Sipoon Östersundomin ympäristössä talvella 2005.

 Hp. kunto IAP J.laji Nkato  NeulN NeulS
Sipoo, Östersundom 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2005 2001 2005 2001
 havaintoaloja 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4
 keskiarvo  2,5 2,1 1,8 2,3 7 8 20 19 13,2 11,9 1 044 884
 suurin  2,7 2,2 2,3 2,7 7 9 85 23 15,0 13,1 1 085 931
 pienin 2,1 2,0 1,2 1,6 6 7 6 15 11,0 11,4 973 845
  Hp. kunto IAP J.laji Nkato NeulN NeulS
KOKO ALUE 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2005 2001 2005 2001
 havaintoaloja  776 623 776 623 776 623 - 623 267 245 267 245
 keskiarvo 2,1 2,0 1,9 2,1 7 7 - 14 13,6 13,0 1 071 947
 suurin  4,8 5,0 3,4 3,5 10 10 - 30 22,4 16,0 1 383 1 150
 pienin  1,1 1,0 0,0 0,0 1 1 - 6 7,0 10,7 863 798

Taulukko 1. Havainto- ja näytealojen tuloksia Vuosaaren voimalaitoksen ympäristössä ja koko tutkimusalueella vuosina 2000 – 2001 ja 
2004 – 2005. Lyhenteiden selitykset: Hp. kunto = sormipaisukarpeen vaurioaste (luokitus 1 – 5), IAP = näytealan jäkälälajiston perus-
teella laskettu IAP-indeksi, J.laji = näytealan jäkälälajien lukumäärä (lajistossa ei ole mukana leväpeite ja seinänsuomujäkälä, arvot välillä 0 
– 10), Nkato = neulaskadon määrä (%), NeulN = neulasten typpipitoisuus (g/kg), NeulS = neulasten rikkipitoisuus (mg/kg). 
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Tässä selvityksessä on tutkittu Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntien ilmanlaatua bioindi-
kaattoreiden avulla. Indikaattoreina on käytetty männyn neulasia ja mäntyjen rungoilla kasva-
via jäkäliä. Seuranta toteutettiin Uudenmaan ympäristökeskuksen seurantaohjelman mukaisesti 
ensimmäisen kerran vuosina 2000 ja 2001.   

Ilman epäpuhtauksien vaikutukset näkyivät selvimmin mäntyjen runkojäkäläkasvillisuu-
dessa sekä neulasten rikki- ja typpipitoisuuksissa. Todetut muutokset olivat selvimpiä alueilla, 
joilla myös ilman epäpuhtauksien kuormitus on suurin. Selvimmät muutokset painottuivat suh-
teellisen pienelle alueelle, vaikka tutkimusalue edustaa väestömäärältään merkittävintä aluetta 
Suomessa.  

Tutkimusalueella jäkälämuutoksiltaan pahin alue oli pienentynyt Helsingissä, mutta lie-
vempien muutosten alue oli laajentunut. Helsingissä todettu jäkälälajiston elpyminen on seu-
rausta erityisesti rikkidioksidipäästöjen pienentymisestä ja siten jäkäliin kohdistuvan rikin 
myrkkyvaikutuksen vähenemisestä pitkällä aikavälillä. Tutkimusalueella liikenteen typpipääs-
töjen määrä on pysynyt vakaana ja vaikutusalue on laajentunut liikennemäärien kasvun ja asu-
tuksen levittäytymisen seurauksena. Neulasten kohonneet typpipitoisuudet, muuttuneet typen 
isotooppisuhteet ja mäntyjen rungoilla kasvava viherleväpeite kuvastavat ilman kautta tulevaa 
typpikuormitusta. Tutkimusalueen havaintometsät ovat rehevöityneet, mutta kuormitus ei ole 
kuitenkaan niin suuri, että se olisi vaikuttanut vielä mäntyjen ravinnetasapainoon.
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Vammalan Kirjapaino Oy, Vammala 2005

Denna rapport behandlar luftkvaliteten i landskapen Nyland och Östra Nyland genom obser-
vation av bioindikatorer. Tallbarr och epifytiska lavar på barrträdsstammar användes som 
indikatorer. Observationen utfördes första gången under åren 2000 och 2001 i enlighet med 
övervakningsprogrammet hos Nylands miljöcentral.  

Effekterna av de luftburna föroreningarna framstod tydligast genom de epifytiska lavarterna 
på tallstammar och genom svavel- och kvävekoncentrationerna hos tallbarren. Förändringarna 
var tydligast i de områden som hade störst påverkan av luftburna föroreningar. De tydligaste 
förändringarna fokuserades på ett relativt litet område även om studiens område representerar 
ett mycket betydande område i fråga om den del av landets befolkning som är bosatt där.  

För den region som studien omfattar hade det sämsta området i fråga om förändringar av 
lavarternas sammansättning blivit mindre i storlek i Helsingfors, medan området med mindre 
förändringar hade ökat i storlek. Den återhämtning i lavarternas sammansättning som obser-
verades i Helsingfors är i synnerhet en följd av reducerade svaveldioxidemissioner och utgör 
sålunda en långsiktig minskning av den toxiska effekten av svavel för lavarnas del. Mängderna 
av kväveemissioner inom studieregionen som kommer från trafi ken ligger kvar på en jämn nivå 
och påverkan av dessa emissioner har ökat som en konsekvens av tillväxten i trafi kvolymer 
och utspridningen av människans bostäder. De stigande kvävekoncentrationerna i tallbarren, 
de förändrade isotoprelationerna och grönalgsbeläggning på tallstammar speglar den luftburna 
kvävebelastningen. Observationsbestånden i studieregionen har blivit näringsrikare, men näri-
ngsbelastningen är fortfarande inte så hög att den har påverkat näringsstatusen hos tallarna.
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