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1. Johdanto 

Bioindikaattoreina käytetään eliölajeja, jotka ilmaisevat ympäristön tilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia. 
Ympäristön tilassa tapahtuvat muutokset voidaan havaita esimerkiksi eliölajin rakenteen, eliöiden 
alkuainepitoisuuksien, runsauden ja levinneisyyden sekä eliöyhteisöjen rakenteen muutoksina. Vuoden 
2020 seurannassa bioindikaattoreina käytettiin männyillä kasvavia runkojäkäliä.  

Mäntyjen epifyyttijäkälät ovat hyviä ilmanlaadun bioindikaattoreita, sillä ne reagoivat herkästi ilman 
epäpuhtauksiin sekä ulkomuodollaan että lajiston koostumuksen ja runsauden muutoksilla. Epäpuhtauksien 
vaikutukset ilmenevät indikaattorilajeissa pitkällä aikavälillä, minkä vuoksi indikaattorimenetelmät soveltuvat 
erityisen hyvin pitkän aikavälin muutostrendien kuvaamiseen. Saastevaikutuksen ilmenemiseen vaikuttavat 
aina myös luontaiset tekijät, jotka voivat joko puskuroida tai voimistaa sitä.  

Ilmanlaatua ja sen kehittymistä Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla on selvitetty säännöllisten 
bioindikaattoritutkimusten avulla 1980-luvulta lähtien. Erillisiä seurantoja on tehty Porvoon seudulla ja Itä-
Uudellamaalla 1980-luvulta lähtien (Huttunen 1988, Manninen ym. 1990, Niskanen ja Witick 1992, 
Pihlström ja Myllyvirta 1995, Pihlström ja Myllyvirta 2001). Pääkaupunkiseudulla ilmanlaadun 
bioindikaattoriseuranta pysyvillä havaintoaloilla aloitettiin vuonna 1988, jonka jälkeen seurantoja jatkettiin 
aluksi vuosittain ja myöhemmin viiden vuoden välein (mm. Ruuhijärvi ym. 1988, Pihlström ym. 1994, 
Niskanen 1995, Niskanen ym. 1996, Niskanen ja Ellonen 1998); tosin ilman epäpuhtauksien vaikutuksia 
runkojäkäliin tiedetään pääkaupunkiseudulla tutkitun jo 1930-luvulla. Läntisellä Uudellamaalla 
bioindikaattoriseurantoja on tehty 1980- ja 1990-luvuilla (mm. Niskanen ja Veijola. 1996, Niskanen ym. 
1999). Myös Keski-Uudenmaan alueella on tehty bioindikaattoritutkimuksia 1990-luvulla (mm. Mäkinen ym. 
1992). 

Vuonna 1998 Uudenmaan ympäristökeskus asetti työryhmän laatimaan koko Uudenmaan kattavan 
ilmanlaadun seurantaohjelman, jonka tarkoituksena oli parantaa tulosten vertailukelpoisuutta, raporttien 
tasoa ja seurannan laadun varmennusta sekä sovittaa yhteen paikallisia ja valtakunnallisia seurantoja 
(Airola ja Soininen 2000). Uuden seurantaohjelman mukainen bioindikaattoritutkimus tehtiin alueella 
vuosina 2000–2001 (Niskanen ym. 2001). Seurantaan osallistui tuolloin 25 Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan 
kuntaa. Vuosina 2004–2005 sekä 2009 seuranta toteutettiin koko Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan alueella 
(Polojärvi ym. 2005a, Huuskonen ym. 2009). Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakunnat yhdistettiin 
Uudenmaan maakunnaksi vuonna 2011. Kuntauudistusten myötä Uudenmaan maakunnassa on 26 kuntaa. 
Vuonna 2014 seurannassa oli 22 kuntaa Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan jättäydyttyä pois 
tutkimuksesta. Vuonna 2020 toteutettu seuranta on jatkoa aikaisemmille bioindikaattoritutkimuksille, ja se 
toteutettiin kaikissa Uudenmaan alueen 26 kunnassa päivitetyn seurantaohjelman mukaisesti. 
Tutkimusaloja oli yhteensä 501, ja jokaisella alalla oli kymmenen tutkimuspuuta. 

Tutkimuksessa selvitettiin mäntyjen epifyyttijäkälien kunto, esiintyminen ja runsaus tutkimusalueella 
vuonna 2020, ja verrattiin saatuja tuloksia aiempien vuosien seurantojen tuloksiin. Tuloksia tulkittiin 
tarkastelemalla muuttujien vaihtelua suhteessa päästölähteisiin, vertailemalla lajistosuhteissa ja jäkälien 
kunnossa tapahtuneita muutoksia eri vuosina sekä vertaamalla jäkälälajiston muutoksia päästömäärien 
kehitykseen. Lisäksi tarkasteltiin jäkälien indikoimaa ilmanlaatua tausta-taajama-ala -jaottelun perusteella. 
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Tutkimuksen rahoittivat Uudenmaan kunnat ja lisäksi seuraavat yritykset: 
• Adven Oy 
• BEWiSynbra RAW Oy 
• Borealis Polymers Oy 
• Cembrit Production Oy 
• Componenta Castings Oy Karkkila 
• Destia Oy 
• Fermion Oy, Hangon tehdas 
• Finavia Oyj 
• Fortum Power and Heat Oy 
• Genencor International Oy 
• HUS Kuntayhtymä, Lohjan aluesairaala 
• Helen Oy 
• Helsingin Satama Oy 
• Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY 
• Hyvinkään Lämpövoima Oy 
• INEOS Composites Finland Oy 
• Keravan Energia Oy 
• Lohjan Biolämpö Oy 
• Lohjan Energiahuolto Oy Loher 
• Metsä Wood Kerto Lohja 
• Neste Oyj 
• Nordic Waterproofing Oy 
• Nordkalk Oy Ab, Tytyrin kalkkitehdas 
• Oy ViskoTeepak Ab 
• PEAB Industri Oy 
• Porvoon Energia Oy 
• Printal Oy 
• Raaseporin Energia Oy 
• Saint-Gobain Finland Oy, Hyvinkään lasivillatehdas 
• Sappi Finland Operations Oy, Kirkniemi 
• Swerock Oy, Lohja 
• Vantaan Energia Keski-Uusimaa Oy 
• Vantaan Energia Oy 

Tutkimuksen toteutti Ramboll Finland Oy. Maastotyöt tehtiin 1.4.2020–7.1.2021 välisenä aikana. Jaksolla 
12.6.–16.11. maastotyöt olivat tauolla, jonka jälkeen työt jatkuivat 7.1.2021 asti. Maastotöihin osallistuivat 
ympäristöasiantuntija Tuomas Talvitie ja projektipäällikkö Janne Ruuth. Tutkimuspäälikkö Toni Keskitalo ja 
projektipäällikkö Janne Ruuth analysoivat tutkimusaineiston ja kirjoittivat tämän tutkimusraportin.  
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2. Tutkimusalue 

2.1 Yleiskuvaus 
Vuonna 2020 bioindikaattoriseurannan tutkimusalue kattoi koko Uudenmaan maakunnan (Kuva 1). Vuonna 
2014 seurannassa eivät olleet mukana Askola, Myrskylä, Pornainen ja Pukkila, mutta ne olivat mukana 
vuosien 2009 ja 2004 selvityksissä. Uusimaa on väkiluvultaan Suomen suurin maakunta noin 
1,7 miljoonalla asukkaallaan, joista 1,1 miljoonaa asuu Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten 
muodostamalla pääkaupunkiseudulla. Alueen vilkkaimmin liikennöityjä teitä ovat kehäväylät sekä valtatiet 1 
(Helsingistä Lohjan läpi länteen), 3 (Hyvinkään läpi pohjoiseen), 4 (Mäntsälän läpi pohjoiseen), ja 6 
(Helsingistä itään).  

Uusimaalainen luonto on monipuolista. Alueen lounaisosa kuuluu hemiboreaaliseen vyöhykkeeseen, ja 
pohjois- ja itäosat eteläboreaalisen vyöhykkeen vuokkovyöhykkeeseen eli lounaismaahan. 
Hemiboreaalinen vyöhyke alue on lehtoaluetta, jolla kasvuolosuhteet ovat hyvät. Etelässä tutkimusalue 
rajautuu Suomenlahteen. Alueen länsiosat ovat alavaa ja hyvin viljelyyn sopivaa, kun taas itäosan maaperä 
on karumpaa (Uudenmaan ympäristökeskus 2009). 

 
Kuva 1. Bioindikaattoriseurantaan vuonna 2020 osallistuneet kunnat (aluejako vuoden 2020 mukainen). 

Figur 2. Kommuner som deltog i bioindikatorundersökningen år 2020 (år 2020s områdesindelning). 

2.2 Maankäyttö 
Uudenmaan alueen maankäyttöä tarkasteltiin CLC 2018 -aineiston perusteella (yleistetty 25 ha) (Kuva 2). 
Taajinta asutus on pääkaupunkiseudulla Helsingin, Vantaan, Espoon ja Kauniaisten alueella. Asutusta on 
keskittynyt myös mm. valtatien 25 varteen Länsi-Uudellemaalle sekä Keski-Uudellemaalle. Metsäisimpiä 
alueita ovat Länsi-Uudenmaan syrjäisimmät alueet, Hankoniemi, Espoon–Vihdin rajaseutu sekä 
rannikkoalueet. 
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Kuva 3. Maankäyttö Uudenmaan alueella (Corine 2018 maankäyttö/maanpeite, yleistetty 25 ha) (CORINE 2018). 

Figur 4. Markanvändning i Nyland (Corine 2018 markanvändning/marktäcke, generaliserad 25 ha) (CORINE 2018). 

2.3 Sääolot 
Uudellamaalla sisämaassa ovat yleisimpiä keskimäärin etelän puolelta kuin pohjoisen puolelta puhaltavat 
tuulet. Helsinki-Vantaan lentoasemalla vuosina kymmenen vuoden jaksolla 2010–2019 yleisimpiä tuulia 
olivat lounaanpuoleiset (Kuva 3). Tyyniä havaintoja (tuulen nopeus alle 0,5 m/s) oli 0,5 % ajasta. Merellä ja 
rannikolla tuulet ovat selvästi voimakkaampia kuin sisämaassa, ja niiden suunta painottuu enemmän etelän 
ja lännen välille sekä pohjoisen ja idän välille, esimerkkinä Jussarön sääasema Raaseporissa (Kuva 4). 

 
Kuva 5. Tuulen suuntien ja nopeuksien (10 minuutin keskituuli) jakauma Helsinki-Vantaan lentoasemalla vuosina 2010–2019 (IL 2020a).  

Figur 6. Fördelning av vindriktningar och vindhastigheter (10 minuters medelvind) på Helsingfors-Vanda flygplats åren 2010–2019 (IL 
2020a). 
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Kuva 7. Tuulen suuntien ja nopeuksien (10 minuutin keskituuli) jakauma Raaseporin Jussarön havaintoasemalla vuosina 2010–2019 (IL 
2020a). 

Figur 8. Fördelning av vindriktningar och vindhastigheter (10 minuters medelvind) på observationsstationen på Jussarö, Raseborg åren 
2010–2019 (IL 2020a). 

2.4 Tutkimusalueen ilmanlaatu 

2.4.1 Päästöt 

Tässä luvussa kuvataan tutkimusalueen päästömäärien kehitys, lupavelvollisten laitosten päästömäärät ja 
päästöjen jakautuminen kunnittain. Päästötietoina esitetään rikkidioksidin (SO2), typen oksidien (NOx), 
hiukkasten päästöt ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöt. Päästötiedot on koottu HSY:n 
toimittamien tietojen perusteella (ELY-keskus, Uudenmaan kunnat ja HSY 2020), ja liikenteen päästötiedot 
on laskettu LIISA 2019 -laskentamallin tuloksista (VTT 2020). Teollisuuden päästötiedot on koottu YLVA-
järjestelmän ja sitä edeltäneen VAHTI-järjestelmän päästötiedoista ja ne koostuvat ympäristölupa- ja 
rekisteröintivelvollisten laitosten päästöistä. Raportissa teollisuuden päästötiedot kattavat teollisuuslaitosten 
lisäksi myös muiden ympäristö- ja rekisteröintivelvollisten toimijoiden päästöt, kuten energiateollisuus, 
satamat ja Helsinki-Vantaan lentoasema. Tiedot esitetään alkaen vuodesta 2003. Päästöt muodostuvat 
pääosin energiantuotannosta, teollisuudesta ja liikenteestä. Kaavioissa teollisuus-termiin sisältyvät kaikki 
raportointivelvolliset laitokset kuten energiantuotanto, satamat ja lentokentät. 

LIPASTOn mukaan liikenteen päästöt ovat vähentyneet vuosi vuodelta. Teollisuus tuotti käytännössä 
kaikki tutkimusalueen SO2-päästöt (Kuva 5). Typen oksidien päästöistä teollisuus on tuottanut viime vuosina 
jonkin verran yli puolet (Kuva 6). Yleisesti ottaen teollisuuden SO2- ja NOx-päästöt ja liikenteen NOx-päästöt 
ovat vähentyneet pitkällä aikavälillä. Hiukkaspäästöistä suurimman osan tuotti teollisuus, ja hiukkaspäästöt 
ovat vähentyneet selvästi myös kokonaisuutena vuoden 2003 jälkeen (Kuva 7). VOC-päästöt ovat 
pienentyneet kokonaisuutena, koska liikenteen lasketut päästöt ovat vähentyneet (Kuva 8). Teollisuuden 
VOC-päästöissä ei ole ollut selvää laskevaa trendiä. 
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Kuva 9. Tutkimusalueen lupavelvollisten laitosten ja liikenteen rikkidioksidipäästöt vuosina 2003–2019 (ELY-keskus, Uudenmaan kunnat 
ja HSY 2020; VTT 2020). 

Figur 10. Svaveldioxidutsläpp från anmälningsskyldiga anläggningar och trafik i uppföljningsområdet åren 2003–2019 (ELY-keskus, Uu-
denmaan kunnat ja HSY 2020; VTT 2020). 

 
Kuva 11. Tutkimusalueen lupavelvollisten laitosten ja liikenteen typen oksidien päästöt vuosina 2003–2019 (ELY-keskus, Uudenmaan 
kunnat ja HSY 2020; VTT 2020). 

Figur 12. Kväveoxidutsläpp från anmälningsskyldiga anläggningar och trafik i uppföljningsområdet åren 2003–2019 (ELY-keskus, Uu-
denmaan kunnat ja HSY 2020; VTT 2020). 
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Kuva 13. Tutkimusalueen lupavelvollisten laitosten ja liikenteen hiukkaspäästöt vuosina 2003–2019 (ELY-keskus, Uudenmaan kunnat ja 
HSY 2020; VTT 2020). 

Figur 14. Partikelutsläpp från anmälningsskyldiga anläggningar och trafik i uppföljningsområdet åren 2003–2019 (ELY-keskus, Uuden-
maan kunnat ja HSY 2020; VTT 2020). 

 
Kuva 15. Tutkimusalueen lupavelvollisten laitosten ja liikenteen haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöt vuosina 2003–2019 (ELY-
keskus, Uudenmaan kunnat ja HSY 2020; VTT 2020). 

Figur 16. Utsläpp av lättflyktiga organiska föreningar från anmälninsskyldiga anläggningar och trafik i uppföljningsområdet åren 2003–
2019 (ELY-keskus, Uudenmaan kunnat ja HSY 2020; VTT 2020). 
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Epäpuhtauksien suurimmat teollisuuden ja energiantuotannot lähteet vuonna 2018 sijaitsivat 
pääkaupunkiseudulla ja Porvoossa sekä Kirkkonummella ja Lohjalla ja muiden suurimpien taajamien lähellä 
(Kuva 9, Kuva 10, Kuva 11, Kuva 12). Suurimpia yksittäisiä päästölähteitä olivat rikkidioksidin ja typen 
oksidien osalta Helen Oy:n Hanasaaren voimalaitos, Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamo ja Fortum Heat and 
Power Oy:n Suomenojan voimalaitos. Eniten VOC-päästöjä tuottivat Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamo ja 
Borealis Polymers Oy:n eri toiminnot. Hiukkaspäästöjen suurimmat lähteet olivat Neste Oil Oyj:n Porvoon 
jalostamo, Helen Oy:n Hanasaaren voimalaitos ja Saint-Gobain Oy:n kipsilevytehdas Kirkkonummella. 

 
Kuva 17. Lupavelvollisten laitosten rikkidioksidipäästöt Uudellamaalla vuonna 2018 (ELY-keskus, Uudenmaan kunnat ja HSY 2020). 

Figur 18. Svaveldioxidutsläpp från anmälningsskyldiga anläggningar i Nyland år 2018 (ELY-keskus, Uudenmaan kunnat ja HSY 2020). 

 
Kuva 19. Lupavelvollisten laitosten typen oksidien päästöt Uudellamaalla vuonna 2018 (ELY-keskus, Uudenmaan kunnat ja HSY 2020). 

Figur 20. Kväveoxidutsläpp från anmälningsskyldiga anläggningar i Nyland år 2018 (ELY-keskus, Uudenmaan kunnat ja HSY 2020). 
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Kuva 21. Lupavelvollisten laitosten hiukkaspäästöt Uudellamaalla vuonna 2018 (ELY-keskus, Uudenmaan kunnat ja HSY 2020). 

Figur 22. Partikelutsläpp från anmälningsskyldiga anläggningar i Nyland år 2018 (ELY-keskus, Uudenmaan kunnat ja HSY 2020). 

 
Kuva 23. Lupavelvollisten laitosten haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöt Uudellamaalla vuonna 2018 (ELY-keskus, Uudenmaan 
kunnat ja HSY 2020). 

Figur 24. Utsläpp av lättflyktiga organiska föreningar från anmälningsskyldiga anläggninar i Nyland år 2018 (ELY-keskus, Uudenmaan 
kunnat ja HSY 2020). 

Kuntatasolla suurimmat teollisuuden, energiantuotannon ja liikenteen SO2-, NOx- ja VOC-päästöt vuonna 
2018 syntyivät Porvoossa, Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla (Kuva 13, Kuva 14, Kuva 16). SO2-päästöt 
olivat keskittyneet selvästi, mutta typen oksideja ja haihtuvia orgaanisia yhdisteitä tuli kohtalaisia määriä 
myös muista kunnista kuin kärkinelikosta. Hiukkasten vuosipäästöt olivat suurimpia Helsingissä, Porvoossa, 
Kirkkonummella ja Vantaalla (Kuva 15).   
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Kuva 25. Teollisuuden ja liikenteen rikkidioksidipäästöt Uudellamaalla kunnittain vuonna 2018 (ELY-keskus, Uudenmaan kunnat ja HSY 
2020). 

Figur 26. Svaveldioxidutsläpp från industri och trafik i Nylands kommuner år 2018 (ELY-keskus, Uudenmaan kunnat ja HSY 2020). 

 
Kuva 27. Teollisuuden ja liikenteen typen oksidien päästöt Uudellamaalla kunnittain vuonna 2018 (ELY-keskus, Uudenmaan kunnat ja 
HSY 2020, VTT 2020). 

Figur 28. Kväveoxidutsläpp från industri och trafik i Nylands kommuner år 2018 (ELY-keskus, Uudenmaan kunnat ja HSY 2020, VTT 
2020). 
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Kuva 29. Teollisuuden ja liikenteen hiukkaspäästöt Uudellamaalla kunnittain vuonna 2018 (ELY-keskus, Uudenmaan kunnat ja HSY 
2020). 

Figur 30. Partikelutsläpp från industri och trafik i Nylands kommuner år 2018 (ELY-keskus, Uudenmaan kunnat ja HSY 2020). 

 
Kuva 31. Teollisuuden ja liikenteen haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöt Uudellamaalla kunnittain vuonna 2018 (ELY-keskus, 
Uudenmaan kunnat ja HSY 2020, VTT 2020). 

Figur 32. Utsläpp av lättflyktiga organiska föreningar från industri och trafik i Nylands kommuner år 2018 (ELY-keskus, Uudenmaan kun-
nat ja HSY 2020, VTT 2020). 

2.4.2 Ilmanlaatu tausta-asemilla ja Uudellamaalla yleisesti 

Ilman epäpuhtauksien pitoisuuksia tausta-asemilla on esitetty seuraavissa kuvissa (Kuva 17, Kuva 19). 
Paraisten Utön ja Virolahden havaintoasemat ovat Ilmatieteen laitoksen ylläpitämiä asemia merenluodolla 
ja rannikon maaseudulla, ja Espoon Luukin asema on HSY:n ylläpitämä tausta-asema 
pääkaupunkiseudulla. Helsingin Kallion asema on HSY:n ylläpitämä kaupunkitausta-asema. Rikkidioksidin 
pitoisuus on vähentynyt selvästi 1990-luvun jälkeen. Pitoisuus Kalliossa on ollut vuodesta 2017 alkaen vain 
vähän suurempi kuin maaseututausta-asemilla. Vuoden 2014 jälkeen havaittu alenema rikkidioksidin 
pitoisuuksissa voi johtua vuonna 2015 voimaan astuneesta sopimuksesta, joka rajasi Itämerellä liikkuvien 
laivojen polttoöljyn rikkipitoisuudeksi 0,1 % (MARPOL 2010). Typpidioksidin kohdalla väheneminen on ollut 
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vähäistä tai merkityksetöntä 2000-luvulla Utössä ja Virolahdella, ja pitoisuudet ovat vaihdelleet vuodesta 
toiseen. Helsingin Kalliossa on havaittavissa selvä NO2-pitoisuuden vähenevä trendi. 

Kun tarkastellaan SO2-pitoisuuksia Porvoossa ja Helsingin Kalliossa, niin Porvoossa Mustijoella on 
havaittu vastaavia vuosikeskiarvoja kuin Espoon Luukissa. Vuoden 2005 jälkeen pitoisuus on ollut 
Mustijoella melko pieni. Nybyssä pitoisuudet ovat olleet vuodesta 2011 alkaneella mittausjaksolla 
korkeampia kuin Mustijoella, Svartbäckissä ja Kalliossa Helsingissä. Nybyn sijainti Porvoon jalostamon 
läheisyydessä todennäköisesti on syynä havaittuihin pitoisuuksiin (Kuva 18). 

Ilman epäpuhtauksien pitoisuuksina regressio- ja yhteisöanalyyseissa käytettiin Euroopan 
ympäristövirasto EEA:n neliökilometrin ruutuihin interpoloitua ilmanlaatudataa, joka kuvaa vuoden 2017 
tilannetta (EEA 2020). Pitoisuuskartat on esitetty liitteessä 30. Typpidioksidin, hengitettävien hiukkasten ja 
pienhiukkasten pitoisuudet olivat suurimmillaan pääkaupunkiseudulla ja pohjoiseen pääradan 
läheisyydessä, mutta otsonin SOMO35-arvo oli pienimmillään näillä alueilla. Otsonia oli eniten meren 
läheisyydessä. Otsonin pienempi määrä siellä, missä typen oksideja oli runsaiten, johtuu siitä, että otsoni 
reagoi typen oksidien kanssa hajoten samalla. Rikkidioksidi vaikuttaa selvimmin jäkälien kuntoon, mutta sen 
pitoisuustietoja ei ollut saatavilla EEA:n datassa. 

 
Kuva 33. Rikkidioksidin (SO2) pitoisuuden vuosikeskiarvot (yksikkö µg/m3) ilmassa Paraisten Utön, Virolahden, Espoon Luukin ja Helsin-
gin Kallion mittausasemilla vuosina 1987–2019 (IL 2020b). Virolahden havaintoasema on sijainnut Koivuniemessä (1987–2013) ja Ääpä-
lässä (2013–). Vuodelta 1995 ei ollut havaintoja Virolahdelta. 

Figur 34. Årsmedelvärden för svaveldioxidhalten (SO2) i luften (µg/m3) på observationsstationerna på Utö i Pargas, i Vederlax, i Luk i 
Esbo och i Berghäll i Helsingfors åren 1987–2019 (IL 2020b). Vederlax observationsstation har varit belägen i Koivuniemi (1987–2013) 
och i Ääpälä (2013–). Det finns inga observationer från Vederlax från år 1995. 
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Kuva 35. Rikkidioksidin (SO2) pitoisuuden vuosikeskiarvot (yksikkö µg/m3) ilmassa Porvoon Mustijoen, Porvoon Svartbäckin, Porvoon 
Nybyn ja Helsingin Kallion mittausasemilla vuosina 1987–2019 (IL 2020b). 

Figur 36. Årsmedelvärden för svaveldioxidhalten (SO2) i luften (µg/m3) på observationsstationerna i Svartså, Svartbäck och Nyby i Borgå 
och i Berghäll i Helsingfors åren 1987–2019 (IL 2020b).  
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Kuva 37. Typpidioksidin (NO2) pitoisuuden vuosikeskiarvot (yksikkö µg/m3) ilmassa Paraisten Utön, Virolahden, Espoon Luukin ja Hel-
singin Kallion mittausasemilla vuosina 1987–2019 (IL 2020b). Virolahden havaintoasema on sijainnut Koivuniemessä (1987–2013) ja 
Ääpälässä (2013–). Vuodelta 1995 ei ollut havaintoja Virolahdelta. 

Figur 38. Årsmedelvärden för kvävedioxidhalten (NO2) i luften (µg/m3) på observationsstationerna på Utö i Pargas, i Vederlax, i Luk i 
Esbo och i Berghäll i Helsingfors åren 1987–2019 (IL 2020b). Vederlax observationsstation har varit belägen i Koivuniemi (1987–2013) 
och i Ääpälä (2013–). Det finns inga observationer från Vederlax från år 1995. 
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3. Tutkimusaineisto ja -menetelmät 

3.1 Havaintoalat 
Tutkimuksessa vuonna 2020 jäkälähavaintoja tehtiin yhteensä 501 havaintoalalla, joissa jäkälälajisto 
arvioitiin kymmenellä puunrungolla. Havaintoalojen määrää karsittiin vuoden 2014 tutkimukseen verrattuna, 
jolloin niitä oli yhteensä 734 kappaletta. Karsinta perustui seurantaohjelman päivitykseen (HSY 2019), jossa 
periaatteena oli, että tausta-aloja tulee olla vähintään yksi kappale kooltaan 6 km × 6 km olevassa 
ruudussa, kun aikaisemmin ruudun koko oli ollut 4 km × 4 km. Seurantaohjelman päivityksessä esitettiin 
jäljelle jätettävät alat, ja useille aloille oli listattu vähintään yksi vara-ala. Jos jäljelle jätetty ala ei ollut 
käyttökelpoinen, niin sen jälkeen tarkasteltiin vara-aloja. Jos vara-alatkaan eivät olleet käyttökelpoisia, niin 
perustettiin uusi havaintoala jäljelle jätetyn alan numerolla. 

Ruutukriteerin täyttymiseksi perustettiin seitsemän kokonaan uutta havaintoalaa. Uusia havaintoaloja, 
joko uudelleen perustettuja tai tähän tutkimukseen lisättyjä oli yhteensä 45 kappaletta eli 9 % kaikista 
havaintoaloista. Luku sisältää siis esim. hakkuun takia muuttuneet ja kokonaan uudet havaintoalat; edellisiä 
oli kaikkiaan 38 kappaletta ja jälkimmäisiä seitsemän kappaletta (Taulukko 1). 

Tutkimusalat luokiteltiin taajama- ja tausta-aloihin seurantaohjelman päivityksen perusteella (HSY 
2019). Aloista 220 kappaletta (44 %) luokiteltiin taajama-aloiksi, ja loput 281 kappaletta (56 %) tausta-
aloiksi (Kuva 20). 

Näytealan sijainti määritettiin GPS-laitteella, ja kustakin havaintoalasta täytettiin taustatietolomake, 
johon merkittiin alan etsintäohje ja puiden sijainti. Havaintoalan metsätyyppi, puuston kehitysluokka sekä 
ikä ja pituus ja valtalajien pohjapinta-alat sekä havaintoalan topografia kirjattiin ylös. Lisäksi havaintoalan 
soveltuvuus luokiteltiin käyttäen asteikkoa hyvä–kohtalainen–huono. Havaintoalan soveltuvuus on 
havainnoitsijan subjektiivinen arvio havaintoalan soveltuvuudesta bioindikaattoritutkimukseen, ja sitä 
arvioitaessa huomioidaan jäkäläkartoitukseen käytettävää metsikköä koskevat kriteerit. Pohjapinta-alat 
määritettiin relaskoopin avulla, ja puuston ikä ja pituus määritettiin silmämääräisesti. Havaintoaloista otettiin 
lisäksi valokuvia. 

Uudet alat perustettiin lähimmälle jäkäläkartoitukseen soveltuvalle paikalle. Kriteerit 
jäkäläkartoituksessa käytettävälle metsikölle on esitetty standardissa SFS 5670:1990. Näistä tärkeimpiä 
ovat metsikön ikä, puuston tiheys sekä aluskasvillisuuden esiintyminen. Valintakriteerien suhteen 
optimaaliset havaintoalat sijaitsevat kuivahkoilla tai kuivilla kankailla, joilla aluskasvillisuus on matalaa ja 
metsä melko harvaa. Havaintoalojen valinnalla pyritään eliminoimaan luontaiset jäkälälajiston 
koostumukseen sekä vaurioihin vaikuttavat mikroilmastolliset tekijät, joista tärkein on valoisuuden ja 
varjoisuuden suhde. Uusia tutkimusmetsiköitä valittaessa pyritään lisäksi välttämään reunavaikutusta tai 
esim. suppia ja paisterinteitä, joissa vallitsee poikkeava mikroilmasto. Myös hiljattain käsiteltyjä, esim. 
kolmen edellisen vuoden aikana harvennettuja metsiköitä vältettiin. Havaintopuut valittiin siten, että ne olivat 
läpimitaltaan vähintään 20 cm, ja kolmen metrin korkeudelle oksattomia. Pensaiden tai taimien ympäröimiä 
puita tai hyvin lähellä toisia puita kasvavia puita ei hyväksytty mukaan kartoitukseen.  

Tutkimusmetsiköistä 44 % sijaitsi tuoreilla mustikkatyypin (MT) kankailla ja 32 % kuivahkoilla 
puolukkatyypin (VT) kankailla. Kuivilla kanervatyypin (CT) kankailla sijaitsi 18 % aloista. Jäkälätyypin (ClT) 
karukkokankailla sekä käenkaali-mustikkatyypin lehtomaisilla kankailla sijaitsi kummallakin 1,8 %, ja muuksi 
luokitelluilla metsätyypeillä 2,4 % sijaitsi havaintoaloista (Taulukko 2). Pääsääntöisesti valtalaji oli mänty, 
vain kolmella alalla valtalaji oli kuusi (Taulukko 3). Toinen valtalaji oli useimmiten kuusi tai koivu. Näiden 
lisäksi tutkimusaloilla havaittiin toisena valtalajina haapaa, pihlajaa, vaahteraa ja lehtikuusta (Taulukko 4). 
Valtaosa tutkimusaloista luokiteltiin kypsiksi ja vain vajaat 5 % varttuneiksi, eikä nuoria ollut lainkaan 
(Taulukko 8). Puusto oli keskimäärin 107-vuotiasta (Taulukko 9), pituudeltaan keskimäärin 18-metristä 
(Taulukko 5) ja paksuudeltaan keskimäärin 33 cm (Taulukko 7). Puuston pohjapinta-ala oli keskimäärin 
15 m2/ha (Taulukko 6)  
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Taulukko 1. Havaintoalojen ja vuonna 2020 perustettujen havaintoalojen määrät sekä taajama- ja tausta-alojen määrät kunnittain. 

Tabell 2. Antal alla provytor, provytor som grundats år 2020, provytor i tätorter och provytor i bakgrundsområden per kommun. 

Kunta Aloja yhteensä 
Uusia ja 
uusittuja aloja 

Taajama-aloja Tausta-aloja 

Askola 7 3 1 6 
Espoo 44 0 31 13 
Hanko 13 0 8 5 
Helsinki 24 0 21 3 
Hyvinkää 23 4 14 9 
Inkoo 15 0 4 11 
Järvenpää 8 1 8 0 
Karkkila 12 2 4 8 
Kauniainen 1 0 1 0 
Kerava 6 0 5 1 
Kirkkonummi 31 1 17 14 
Lapinjärvi 11 1 1 10 
Lohja 42 4 13 29 
Loviisa 31 3 6 25 
Myrskylä 7 2 1 6 
Mäntsälä 19 3 2 17 
Nurmijärvi 20 3 11 9 
Pornainen 3 0 1 2 
Porvoo 29 4 5 24 
Pukkila 4 0 0 4 
Raasepori 50 1 13 37 
Sipoo 14 2 6 8 
Siuntio 9 0 1 8 
Tuusula 16 2 11 5 
Vantaa 33 2 25 8 
Vihti 29 7 11 18 
yhteensä 26 kuntaa 501 45 220 281 

 

 
Kuva 39. Bioindikaattoriseurannan 2020 taajama- ja tausta-alojen sijainti Uudellamaalla. 

Figur 40. Karta över provytor i tätorter och bakgrundsområden i år 2020s bioindikatoruppföljning i Nyland. 
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Taulukko 3. Metsätyyppien jakautuminen havaintoaloilla Uudellamaalla vuonna 2020. 

Tabell 4. Fördelning av skogstyper på provytorna i Nyland år 2020.  

Metsätyyppi 
Alojen 
lukumäärä 

Osuus kaikista 
aloista 

OMT (lehtomainen kangas, käenkaali-mustikkatyyppi) 9 1,8 % 
MT (tuore kangas, mustikkatyyppi) 162 32,3 % 
VT (kuivahko kangas) puolukkatyyppi) 220 43,9 % 
CT (kuiva kangas, kanervatyyppi) 89 17,8 % 
CIT (karukkokangas. jäkälätyyppi) 9 1,8 % 

 

Taulukko 5. Valtapuulajin jakautuminen havaintoaloilla Uudellamaalla vuonna 2020. 

Tabell 6. Fördelning av dominerande trädslag på provytorna i Nyland år 2020. 

Valtalaji Kappaletta Osuus kaikista aloista 
mänty 498 99,4 % 
kuusi 3 0,6 % 

 

Taulukko 7. Toiseksi yleisimmän puulajin jakautuminen havaintoaloilla Uudellamaalla vuonna 2020. 

Tabell 8. Fördelning av näst dominerande trädslag på provytorna i Nyland 2020. 

2. valtalaji Kappaletta Osuus kaikista aloista 
mänty 3 0,6 % 
kuusi 282 56,3 % 
koivu 95 19,0 % 
haapa 4 0,8 % 
pihlaja 1 0,2 % 
vaahtera 1 0,2 % 
lehtikuusi 1 0,2 % 
– 114 22,8 % 

 

Taulukko 9. Valtapuiden pituuden jakautuminen havaintoaloilla Uudellamaalla vuonna 2020. 

Tabell 10. Fördelning av höjden på dominerande träd på provytorna i Nyland år 2020. 

Pituus [m] Kappaletta Osuus kaikista aloista 
< 10 3 0,6 % 
10–15 114 22,8 % 
16–20 234 46,7 % 
21–25 136 27,1 % 
> 25 14 2,8 % 

 

Taulukko 11. Puuston pohjapinta-alan [m2/ha] luokittelun jakautuminen havaintoaloilla Uudellamaalla vuonna 2020. 

Tabell 12. Fördelning av beståndsgrundyta [m2/ha] på provytorna i Nyland år 2020. 

Pohjapinta-ala [m2/ha] Kappaletta Osuus kaikista aloista 
< 10 53 10,6 % 
10–15 200 39,9 % 
15–20 163 32,5 % 
20–25 63 12,6 % 
25–30 14 2,8 % 
> 30 8 1,6 % 
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Taulukko 13. Havaintopuiden keskimääräisen läpimitan [cm] luokittelun jakautuminen havaintoaloilla Uudellamaalla vuonna 2020. 

Tabell 14. Fördelning av observationsträdens genomsnittliga diameter [cm] på provytorna i Nyland år 2020.  

Läpimitta [cm] Kappaletta Osuus kaikista aloista 
< 25 2 0,4 % 
25–30 98 19,6 % 
30–35 273 54,5 % 
35–40 103 20,6 % 
> 40 25 5,0 % 
 

Taulukko 15. Havaintoalojen kehitysluokan jakautuminen Uudellamaalla vuonna 2020. 

Tabell 16. Fördelning av provytornas utvecklingsklass i Nyland år 2020. 

Kehitysluokka Kappaletta Osuus kaikista aloista 
nuori 0 0,0 % 
varttunut 24 4,8 % 
kypsä 477 95,2 % 

 

Taulukko 17. Puuston ikien [a] jakautuminen havaintoaloilla Uudellamaalla vuonna 2020. 

Tabell 18. Fördelning av skogsbeståndets ålder [a] på provytorna i Nyland år 2020.  

Ikä [a] Kappaletta Osuus kaikista aloista 
< 60 4 0,8 % 
60–79 16 3,2 % 
80–99 114 22,8 % 
100–119 254 50,7 % 
> 119 113 22,6 % 

 

3.2 Tutkimusryhmä ja maastotöiden ajoittuminen 
Uudenmaan jäkäläkartoitus tehtiin 1.4.2020–7.1.2021 välisenä aikana. 12.6-16.11 pidettiin taukoa, jonka 
jälkeen työitä jatkettiin aina 7.1 asti. Maastotöihin osallistuivat Ramboll Finland Oy:stä ympäristöasiantuntija 
Tuomas Talvitie ja projektipäällikkö Janne Ruuth. Yhdessä määritettyjä havaintoaloja oli 2 % kaikista 
aloista. Maastotyöt alkoivat läntiseltä Uudeltamaalta, ja viimeisenä kartoitus tehtiin idässä. 

3.3 Havupuiden epifyyttijäkälien kartoittaminen 
Tässä tutkimuksessa indikaattorilajeina käytettiin standardin SFS 5670:1990 mukaisesti 12 männyillä 
yleisesti kasvavaa jäkälälajia (Taulukko 10, Taulukko 11). Kartoituksessa harmaatyvikarve ja tuhkakarve 
havainnoidaan yhtenä lajina. Standardi SFS 5670:1990 kumottiin vuonna 2014 ja sen korvasi SFS-
EN 16413:en (2014), mutta vertailtavuuden vuoksi tässä tutkimuksessa käytetään samaa standardia. 

Jäkälät koostuvat symbioosissa elävistä lehtivihreättömästä sieniosakkaasta ja yhteyttävästä 
leväosakkaasta. Ne menestyvät hyvin niukkaravinteisessa ja kuivassa elinympäristössä, missä putkilokasvit 
eivät selviä. Jäkälät kasvavat löyhärakenteisina sekovarsina ilman suojaavia pintasolukerroksia ja 
ilmarakoja ottaen ravinteensa ja vetensä suoraan ilmasta, sadevedestä tai runkovalunnasta. Tämä tekee 
jäkälät hyvin herkiksi ilman epäpuhtauksien vaikutuksille. Altistus tapahtuu pääasiassa siten, että 
epäpuhtaudet kiinnittyvät sieniosakkaan soluseinämien proteiineihin. Talviaikaan, jolloin ilmassa on yleensä 
enemmän epäpuhtauksia, runkojäkälät eivät ole pysyvästi lumikerroksen suojaamia. Leudolla säällä niiden 
solutoiminta voi aktivoitua.  

Jäkälät ilmentävät ilman epäpuhtauksien vaikutuksia yksilökohtaisesti. Epäpuhtaudet näkyvät silmin 
havaittavina morfologisina tai kemiallisina muutoksina, peittävyyden muutoksina ja jäkäläyhteisöjen 
lajikoostumuksen muutoksina (Lodenius ym. 2002). Jäkälälajit reagoivat ilman epäpuhtauksiin eri tavoin. 
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Ensimmäisenä ne vaikuttavat ilmansaasteille herkkiin lajeihin, joiden peittävyydet puiden rungoilla 
pienenevät, kunnes laji ei enää pysty menestymään kasvupaikallaan. Tällöin kestävämmät lajit saattavat 
vallata vapautunutta elintilaa. Eräät lajit myös hyötyvät kuormituksesta. Taulukossa (Taulukko 10) on 
luokiteltu indikaattorilajit herkkyytensä mukaan neljään luokkaan. Jäkälälajin esiintymiseen vaikuttavat lajin 
saasteherkkyyden lisäksi myös luontaiset ympäristöolosuhteet, jonka vuoksi eri lajien indikaattoriarvot ovat 
erilaisia. Jotkin lajit suosivat toiset valoisia ja kuivia metsikköjä, kun taas toiset suosivat kosteampia, 
sulkeutuneita metsikköjä. Osa lajeista suosii nuorempia ja osa vanhempia puita. Lajien erityispiirteitä sekä 
niiden indikaattoriarvot on kuvattu taulukossa (Taulukko 11).  

Sormipaisukarve on sopiva laji ilman epäpuhtauksien indikaattoriksi, sillä se kestää hyvin suuriakin 
saastepitoisuuksia ja indikoi niitä morfologisilla muutoksilla, joita arvioidaan vaurioasteen avulla. On myös 
esitetty, että sormipaisukarve saattaisi hyötyä ilman epäpuhtauksista tiettyyn kuormitustasoon asti 
(Anttonen 1990). Kuormitustason kasvaessa sormipaisukarve voi vahvana kilpailijana vallata kasvualaa 
muilta lajeilta, mikä näkyy lajin peittävyyden kasvamisena lievässä kuormitustasossa. Sormipaisukarvekin 
kestää kuormitusta vain tiettyyn pisteeseen asti, jonka jälkeen sen vauriot pahenevat ja peittävyys pienenee 
(vrt. esim. Niskanen ym. 2003a ja Niskanen ym. 1996). 

Ilman epäpuhtauksien aiheuttamat muutokset jäkälissä ja jäkälälajistossa voivat ilmetä nopeasti etenkin 
suurissa pitoisuuksissa. Usein vaikutukset näkyvät vielä vuosienkin päästä kuormituksen vähennyttyä, 
koska jäkälät ovat hyvin hidaskasvuisia ja vaikutukset saattavat välittyä niihin myös kasvualustan 
muutosten kautta (Jussila ym. 1999). Tärkein jäkäliin vaikuttava ilman epäpuhtaus on rikkidioksidi, mutta 
myös typpiyhdisteillä on vaikutusta, samoin alkalisilla päästöillä, jotka muuttavat erityisesti havupuulla 
kasvavien jäkälien normaalisti hapanta kasvualustaa emäksisemmäksi. 

Morfologisena muutoksena tässä tutkimuksessa arvioitiin sormipaisukarpeen (Hypogymnia physodes) 
vaurioastetta sekä yleistä vaurioastetta. Jäkäläyhteisöjen lajikoostumuksen muutoksia arvioitiin 
lajilukumäärän ja ilmanpuhtausindeksin avulla. Peittävyyksiä arvioitiin sormipaisukarpeen sekä luppojen 
(Bryoria spp.) osalta pistefrekvenssimenetelmällä.  

Taulukko 19. Kartoitetut jäkälälajit ja niiden herkkyydet rikkidioksidille (Kuusinen ym. 1990). Taulukkoon on merkitty näkyviin auktori tie-
teellisen nimen jälkeen. Lyhenne ”spp.” tarkoittaa ’lajit’, eli lupot ja naavat käsitellään sukutasolla. Harmaaröyhelön tieteellinen nimi on 
ollut aikaisemmin Cetraria chlorophylla (Willd.) Vain. 

Tabell 20. Kartlagda lavarter och deras känsligheter för svaveldioxid (Kuusinen ym. 1990). Auktorn anges i tabellen efter det vetenskap-
liga namnet. Förkortningen ”spp.” betyder 'arter’. Tagellaven och skägglaven behandlas alltså på släktnivå. Näverlavens tidigare veten-
skapliga namn är Cetraria chlorophylla (Willd.) Vain. 

Herkkyys Laji (tieteellinen nimi) Laji (suomenkielinen nimi) 
kestävä, hyötyvä Algae & Scoliciosporum (Stenh.) Vězda leväpeite ja vihersukkulajäkälä 
kestävä, hyötyvä Hypenecomyce scalaris (Ach ex. Lilj.) M. Choisy seinäsuomujäkälä 
melko kestävä Hypogymnia physodes (L.) Ach sormipaisukarve 
melko kestävä Parmeliopsis ambiqua (Wulfen) Nyl. keltatyvikarve 
melko kestävä Tuckermanniopsis chlorophylla (Willd.) Hale ruskoröyhelö 
melko kestävä Vulpicida pinastri (Scop.) J. E. Matsson & M. J. Lai keltaröyhelö 
melko herkkä Parmeliopsis hyperopta (Ach.) Arnold  harmaatyvikarve 
melko herkkä Imshaugia aleurites (Ach.) S.L.F. Mey.  tuhkakarve 
melko herkkä Platismatia glauca (L.) W. L. Culb. & C. F. Culb. harmaaröyhelö 
melko herkkä Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf  hankakarve 
melko herkkä Parmelia sulcata Taylor raidanisokarve 
herkkä Bryoria Brodo & D. Hawksw. spp.  lupot 
herkkä Usnea Dill. ex Adans. spp. naavat 
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Taulukko 21. Standardin SFS 5670 mukaiset jäkälälajit ilmanlaadun indikaattoreina. Indikaattoriarvon luokitus: +++ = hyvä, ++ = kohta-
lainen, + = vähäinen, − = huono. Seuralaislajien lukumäärät on laskettu tämän tutkimuksen havainnoista.  

Tabell 22. Lavarter enligt SFS 5670-standarden som indikatorer på luftkvaliteten. Klassificering av indikatorvärde: +++ = högt, ++ = mått-
ligt, + = lågt, − = dåligt. Antalen följearter har beräknats på grundval av observationerna i denna undersökning. 

Laji, indikaattoriarvo ja 
seuralaislajien määrä 

Kuva Kuvaus 

sormipaisukarve  
Hypogymnia physodes 
+++ 
seuralaislajien lukumäärä: 3,03 

 

Sormipaisukarve on käytetyistä 
indikaattorilajeista kestävin ja yleisin laji, joka 
sietää eniten ilman epäpuhtauksia. 
Sormipaisukarpeen esiintymisfrekvenssit eli 
peittävyys pienentyvät vasta voimakkaasti 
kuormitetuilla alueilla. Sormipaisukarve on 
hyvä ilmanlaadun indikaattori, sillä myös 
sekovarren näkyvät vauriot kuvastavat ilman 
epäpuhtauksien kuormitusta. 

keltatyvikarve 
Parmeliopsis ambiqua 
+++ 
seuralaislajien lukumäärä: 4,04 

 

Keltatyvikarve sietää myös hyvin ilman 
epäpuhtauksia ja sen esiintymisfrekvenssit 
noudattavat ilman epäpuhtauksien 
kuormitusvyöhykkeitä. Keltatyvikarve viihtyy 
parhaiten sulkeutuneissa kosteissa metsissä 
(Pihlström & Myllyvirta 1995). 
Keltatyvikarvetta esiintyy hyvin yleisesti, ja 
se on ilman epäpuhtauksia kestävä, hyvä 
indikaattorilaji.  

harmaatyvikarve ja tuhkakarve 
Parmeliopsis hyperopta & Imshaugia 
aleurites 
+++ 
seuralaislajien lukumäärä: 3,68 

 

Tuhkakarve ja harmaatyvikarve sijoittuvat 
kestävyydeltään kolmanneksi. Tämä sijoitus 
sopii yleensä hyvin näiden lajien 
esiintymisfrekvenssin alueelliseen 
jakaantumiseen, sillä kahta edellistä lajia 
herkempänä näiden lajien pienentyneet 
esiintymisfrekvenssit ulottuvat vähemmän 
kuormitetuille alueille kuin sormipaisu- ja 
keltatyvikarpeella. Tuhka- ja 
harmaatyvikarve ovat ilmansaasteita 
sietäviä, hyviä indikaattorilajeja, jotka tosin 
suosivat kuivia ja valoisia kalliomänniköitä.  

seinäsuomujäkälä 
Hypecenomyce scalaris 
++ 
seuralaislajien lukumäärä: 3,91 

 

Seinäsuomujäkälää kasvaa luontaisesti 
vanhojen mäntyjen rungoilla. Se pystyy 
myös käyttämään hyväkseen ilmassa olevia 
epäpuhtauksia ja sen esiintyminen lisääntyy 
ilman saasteiden kuormituksen lisääntyessä. 
Seinäsuomujäkälä on kohtalaisen hyvä ilman 
epäpuhtauksien positiivinen indikaattori eli 
sen esiintyminen kuvastaa lähinnä 
typpilaskeuman rehevöittävää vaikutusta.  

lupot 
Bryoria spp. 
++ 
seuralaislajien lukumäärä: 4,46 

 

Lupot ovat herkkiä ilman epäpuhtauksille. 
Luppojen esiintymisfrekvenssit noudattavat 
yleensä ilmansaasteiden kuormitusta. 
Luppojen pituuksia voidaan myös käyttää 
kuormitusta kuvaavana tunnuksena. Lupot 
ovat hyviä ilman laadun indikaattoreita.  
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Laji, indikaattoriarvo ja 
seuralaislajien määrä 

Kuva Kuvaus 

naavat 
Usnea spp. 
++ 
seuralaislajien lukumäärä: 4,92 

 

Naavojen esiintymisfrekvenssit vaihtelevat 
ilmansaastekuormituksen mukaan yleensä 
samalla tavalla kuin lupoillakin. Niillä on 
paljon seuralaislajeja kuten lupoillakin, mikä 
osoittaa näiden jäkälälajien herkkyyttä ilman 
epäpuhtauksille. Naavojen pituuksia voidaan 
myös käyttää kuormitusta kuvaavana 
tunnuksena. Rannikon läheisyys suosii 
naavojen esiintymistä.  

harmaaröyhelö 
Platismatia glauca 
++ 
seuralaislajien lukumäärä: 3,93 

 

Harmaaröyhelö on seuralaislajien 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. 

keltaröyhelö 
Vulpicida pinastri 
+ 
seuralaislajien lukumäärä: 3,45 

 

Keltaröyhelön esiintyminen on usein varsin 
satunnaista, sitä voidaan löytää 
voimakkaasti kuormitetuilta alueita ja 
toisaalta se saattaa puuttua tausta-alueilta. 
Keltaröyhelön luontainen esiintyminen 
vaihtelee suuresti, mutta mahdollisesti myös 
ilman epäpuhtauksilla on vaikutusta sen 
esiintymiseen. Keltaröyhelön arvo 
ilmanlaadun indikaattorina jää kuitenkin 
pieneksi. 

hankakarve 
Psedevernia furfuracea 
++ 
seuralaislajien lukumäärä: 3,93 

 

Hankakarve on hyvin yleinen jäkälälaji 
männyn rungolla. Keskimääräisen 
seuralaislajien määrän perusteella 
hankakarpeen voidaan katsoa olevan herkkä 
ilman epäpuhtauksille, ja myös sen 
esiintymisfrekvenssien alueellinen jakauma 
vastaa yleensä ilman epäpuhtauksien 
kuormituksen jakaumaa. Ilmansaasteet 
aiheuttavat selvästi havaittavia muutoksia 
hankakarpeen sekovarressa. Rannikon 
läheisyys suosii hankakarpeen esiintymistä, 
sillä se viihtyy valoisissa, kuivissa 
kalliomänniköissä. Indikaattorina se on 
kohtalainen. 

ruskoröyhelö 
Tuckermanniopsis chlorophylla 
− 
seuralaislajien lukumäärä: 5,03 

 

Ruskoröyhelö on 12 indikaattorilajin 
joukossa yleensä yksi harvinaisimmista 
lajeista. Sen esiintyminen vaihtelee usein 
hyvin satunnaisesti ja sitä voidaan löytää 
voimakkaasti kuormitetuiltakin alueilta. 
Ilmanlaadun indikaattorina ruskoröyhelö on 
huono. 
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Laji, indikaattoriarvo ja 
seuralaislajien määrä 

Kuva Kuvaus 

raidanisokarve 
Parmelia sulcata 
+ 
seuralaislajien lukumäärä: 3,69 

 

Raidanisokarve on harvinainen männyn 
rungolla esiintyvä jäkälälaji. Raidanisokarve 
on ravinteisuudesta hyötyvä jäkälälaji, jota 
esiintyy yleensä mm. kalkkipölyalueiden 
liepeillä. Raidanisokarve soveltuu kalkkipölyn 
indikaattoriksi. Yleensä raidanisokarve on 
niin harvinainen, että sen indikaattoriarvo jää 
pieneksi. 

leväpeite ja vihersukkulajäkälä 
Algae & Scoliciosporum 
+++ 
seuralaislajien lukumäärä: 3,59 

 

Viherleväpeite lisääntyy lähinnä kasvaneen 
typpilaskeuman vaikutuksesta eli se on ilman 
epäpuhtauksien positiivinen indikaattori. 
Viherleväpeite ja vihersukkulajäkälä ovat 
hyviä typpikuormituksen indikaattoreita. 

Mäntyjen rungoilta tutkittiin 12 jäkälälajin esiintyminen standardin SFS 5670 mukaan kuitenkin laajentaen 
standardinmukaista menetelmää siten, että kunkin lajin runsaus arvioitiin kolmeasteisella luokituksella 
(Taulukko 12). Kullakin havaintoalalla oli 10 tutkimuspuuta, joiden jäkälälajisto arvioitiin 50–200 cm:n 
korkeudelta. Sormipaisukarpeen vaurioaste ja yleinen vaurioaste arvioitiin viisiasteisella luokituksella puolen 
vaurioluokan tarkkuudella (Taulukko 13, Kuva 21). Yleisessä vaurioasteessa eritellään kasvutavaltaan 
pensasmaisiksi lupot, naavat ja hankakarve, muut ilmansaasteista kärsivät lajit ovat lehtimäisiä. 
Sormipaisukarpeen ja luppojen (Bryoria spp.) esiintymisfrekvenssit laskettiin sapluunaruudukolta 1,2 m:n 
korkeudelta runkojen idän–koillisen ja lännen–lounaan puolelta. Esiintymisfrekvensseistä laskettiin kullekin 
puulle näiden lajien suhteellinen peittävyys. 

Taulukko 23. Jäkälien runsauden luokittelu. Leväpeite (Algae & Scoliciosporum) ja seinäsuomujäkälä (Hypocenomyce scalaris) on luoki-
teltu peittävyytenä (%), muut lajit sekovarsien lukumäärän perusteella. 

Tabell 24. Klassificering av lavarnas förekomst. Algtäcket (Algae & Scoliciosporum) och flarnlaven (Hypocenomyce scalaris) har klassats 
efter täckningsgrad (%), de övriga arterna efter antalet bål. 

Luokka Sekovarsien määrä, kpl Peittävyys, % 
1 1–2 < 5 

2 3–7 5–49 

3 > 7 ≥ 50 
 

Taulukko 25. Sormipaisukarpeen (Hypogymnia physodes) vaurioluokitus ja jäkälälajiston yleinen vaurioluokitus (SFS 5670). 

Tabell 26. Klassificering av skador på blåslav (Hypogymnia physodes) allmän klassificering av skador på lavflora (SFS 5670). 

Vaurio Sormipaisukarpeen muutokset Lajiston yleiset muutokset 

I terve jäkälät terveitä tai lähes terveitä kaikkien lajien ulkonäkö ja kasvu muuttumattomia 

II lievä vaurio lievästi kitukasvuisia, lieviä värimuutoksia 
pensasmaiset kitukasvuisia, lehtimäiset 
normaaleja 

III selvä vaurio 
jäkälät kitukasvuisia, vihertyneitä tai tummuneita 
tai kumpiakin 

pensasmaiset pieniä, lehtimäiset vaurioituneita 

IV paha vaurio 
jäkälät pieniä, ryppyisiä, vihertyneitä tai 
tummuneita tai sekä että 

pensasmaiset puuttuvat, lehtimäiset pahoin 
vaurioituneita 

V kuollut tai puuttuu   
myös lehtimäiset puuttuvat, leväpeitettä voi 
esiintyä 
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I = terve  II = lievä vaurio  III = selvä vaurio  IV = paha vaurio  V = kuollut tai puuttuu 

Kuva 41. Sormipaisukarpeen (Hypogymnia physodes) vaurioluokitus (SFS 5670:n mukaan). 

Figur 42. Klassificering av skador på blåslav (Hypogymnia physodes) (enligt SFS 5670). 

 
Kullekin tutkimuspuulle ja -alalle laskettiin ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälälajien lukumäärä. Ala- 

ja puukohtaisia lajilukumääriä laskettaessa ei huomioitu ilman epäpuhtauksista hyötyviä seinäsuomujäkälää 
sekä levää ja vihersukkulajäkälää, jolloin lajeja saattoi olla puuta tai alaa kohti enimmillään 10. Puhtailla 
tausta-alueilla havaitaan yleensä enemmän jäkälälajeja kuin kuormitetuilla alueilla. (Taulukko 14) 

Taulukko 27. Jäkälälajiston luokitus lajilukumäärän perusteella. 

Tabell 28. Klassificering av lavflora efter artantal. 

Lajilukumäärä Lajiston kuvaus 
0–1 erittäin selvästi köyhtynyt 
2–3 selvästi köyhtynyt 
4–5 köyhtynyt 
6–7 lievästi köyhtynyt 
≥ 8 normaali jäkälälajisto 

3.4 Ilmanpuhtausindeksi (IAP) 
Kullekin havaintoalalle laskettiin havaintopaikan jäkäläkasvillisuutta kuvaava ilmanpuhtaus- eli IAP-indeksi 
(Index of Atmospheric Purity, ilmanpuhtausindeksi) (LeBlanc ja DeSloover 1970). IAP-indeksillä voidaan 
esittää eri jäkälälajien esiintymisfrekvenssit yhtenä lukuarvona, jossa on otettu huomioon eri lajien 
herkkyydet ilman epäpuhtauksille. Korkea indeksiarvo kertoo runsaasta jäkälälajistosta ja siten hyvästä 
ilmanlaadusta, matalan indeksin arvon saavat puolestaan lajistoltaan köyhtyneet havaintoalat (Taulukko 
15). Indeksi laskettiin kullekin havaintoalalle seuraavalla kaavalla: 

𝑛𝑛
𝑄𝑄 ⋅ 𝑓𝑓

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 =  �  
10

𝑖𝑖=1
missä  Q = kunkin jäkälälajin keskimääräinen seuralaislajien lukumäärä (ks. Taulukko 11) 
 f = jäkälälajin suhteellinen frekvenssi näytealalla (0–1) 
 n = jäkälälajien lukumäärä (10) 
 
IAP-indeksi on laskettu käyttäen kymmentä standardin SFS 5670:1990 mukaista indikaattorilajia. 

Laskennasta on jätetty pois seinäsuomujäkälä (Hypocenomyce scalaris) ja viherlevä/vihersukkulajäkälä 
(Algae & Scoliciosporum), jotka hyötyvät kuormituksesta. Seuralaislajien lukumäärää ei myöskään laskettu 
näille lajeille. 

Myös aiemmissa Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan alueilla tehdyissä ilman laadun 
bioindikaattoritutkimuksissa IAP-indeksin arvot on laskettu alkuperäisen yhtälön (LeBlanc & DeSloover 
1970) mukaisesti. Sovellettava seuralaislajien lukumäärä on kuitenkin vaihdellut tutkimusvuosittain. Vuoden 
2009 tutkimuksessa päädyttiin käyttämään mahdollisimman laajasta havaintoaineistosta koottuja 
seuralaislajimääriä ilmeisesti indeksin vertailukelpoisuuden mahdollistamiseksi. Kuitenkin ympäristö- ja 
maisematason muuttujien on havaittu vaikuttavan jäkälälajistoon ja seuralaislajien määrään (Gombert ym. 
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2004), mitä voidaan pitää biologisesti odotettavana. Koska nämä muuttujat vaihtelevat tutkimusvuosien ja 
niiden välisten vuosien aikana, tulee seuralaislajien määrä laskea vain kyseisen tutkimuksen aineistosta. 
IAP-indeksit siten ole täysin vertailukelpoisia eri tutkimusvuosien välillä.  

Taulukko 29. Jäkälälajiston luokitus IAP-indeksin perusteella. 

Tabell 30. Klassificering av lavflora efter IAP-index. 

IAP-indeksi Kuvaus jäkälälajistosta 
> 3 luonnontilainen lajisto, mukana herkkiä jäkälälajeja 

2–3 lajisto on lievästi köyhtynyt, herkimpiä lajeja puuttuu yleisesti 

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

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

< 0,5 jäkäläautio tai lähes jäkäläautio 

3.5 Jäkäläkartoituksen virhelähteet ja luotettavuus 
Jäkäläkartoituksen tulosten luotettavuuteen vaikuttavat erityisesti kartoituksen tekijöiden lajintuntemus sekä 
kokemus bioindikaattoritutkimusten tekemisessä. Ainoastaan standardissa SFS 5670:1990 esitettyjen 12 
indikaattorilajin hallitseminen ei riitä, sillä lajintuntemuksen ollessa suppea voivat indikaattorilajit sekoittua 
muihin lajeihin. Ilman epäpuhtaudet voivat aiheuttaa lajien ulkonäköön huomattavia muutoksia, minkä 
vuoksi vain luonnontilaisten jäkälien tunteminen ei ole taidollisesti riittävää.  

Eri jäkälälajien esiintymisen kirjaaminen voi vaihdella eri arvioitsijoiden kesken. Leväpeitteen ja 
seinäsuomujäkälän kasvutavan vuoksi niiden havainnointi on erityisen hankalaa. Leväpeitettä voi esiintyä 
hyvinkin pieninä vihertävinä laikkuina. Seinäsuomujäkälä kasvaa yksittäisinä alle 1 millimetrin kokoisina 
suomuina. Tämä suomupeite voi olla lähes yhtenäinen, selvästi havaittava peite kaarnalla, tai niukimmillaan 
lähes yksittäisiä suomuja. Tyvikarpeiden osalta on kirjattu esiintymiseksi vain selvästi erottuva sekovarsi, ei 
kaarnan pinnalla oleva kellertävä tai vaalea jauhomainen kasvusto. Edellä esitettyjen syiden vuoksi näiden 
lajien havainnointiin ja runsauden arviointiin liittyvät erityisen suuret virhelähteet, kun verrataan eri 
tutkijoiden tuloksia keskenään.  

Subjektiivisiin arvioihin pohjautuva jäkälien näkyvien vaurioiden arviointi ja luokittelu aiheuttaa myös 
tutkijakohtaisia eroja jäkäläkartoituksen tuloksiin. Näiden virhelähteiden pienentämiseksi maastoryhmä 
koulutettiin ja arviointitasot saatettiin samalle tasolle testien avulla ennen maastokauden alkua. 

Jyväskylän yliopiston ympäristöntutkimuskeskuksen selvityksessä (Polojärvi ym. 2005b) männyn 
epifyyttijäkälien ja sormipaisukarpeen vaurioiden havainnoinnin virhelähteistä todettiin, että arviot 
sormipaisukarpeen vaurioista eivät eronneet tilastollisesti merkitsevästi havainnoijien omien eivätkä eri 
havainnoijien arvioiden välillä. Havainnot ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälälajien lukumäärästä eivät 
eronneet tilastollisesti merkitsevästi havainnoijien omien havaintokertojen välillä, mutta eri havainnoijien 
välillä todettiin muutamia tilastollisesti merkitseviä eroja. Sormipaisukarpeen suhteellisissa peittävyyksissä 
todettiin tilastollisesti merkitseviä eroja sekä havainnoijien omien että eri havainnoijien tekemien mittausten 
välillä, kuten myös leväpeitteen arvioinnissa. Jäkälähavainnoista leväpeitteen havainnointi osoittautui 
tarkkuudeltaan epävarmimmaksi. Arviot leväpeitteen esiintymisestä poikkesivat havaintoaloilla, joilla 
leväpeitettä esiintyi mäntyjen rungoilla hyvin pieninä vihertävinä laikkuina. Leväpeitteestä poiketen 
seinäsuomujäkälän havainnoinnissa ei eroja todettu (Taulukko 16). 
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Taulukko 31. Jäkälähavaintojen mittaustarkkuus 95 %:n luottamusvälillä (Polojärvi ym. 2005b). 

Tabell 32. Mätnoggrannhet hos lavobservationerna med ett konfidensintervall på 95 % (Polojärvi ym. 2005b). 

Suure Yksi havainnoija/Usea havainnoija Arviointitarkkuus Ero tuloksissa 

sormipaisukarpeen vauriot 

yhden havainnoijan arvioiden välinen 
vaihtelu 

3–12 % 0,1–0,2 vaurioluokkaa 

usean havainnoijan välinen vaihtelu yhdellä 
havaintoalalla 

10–16 % 0,2–0,4 vaurioluokkaa 

jäkälälajien lukumäärä 

yhden havainnoijan arvioiden välinen 
vaihtelu 

11–23 % 0,9–1,6 lajia 

usean havainnoijan välinen vaihtelu yhdellä 
havaintoalalla 

0–5 % 0–0,9 lajia 

sormipaisukarpeen peittävyys 

yhden havainnoijan arvioiden välinen 
vaihtelu 

34–42 % 3,3–3,0 %-yks. 

usean havainnoijan välinen vaihtelu yhdellä 
havaintoalalla 

11–22 % 0,7–4,9 %-yks. 

3.6 Paikkatietomenetelmät 
Paikkatietoaineistojen käsittelyssä, tuottamisessa ja visualisoinnissa hyödynnettiin QGIS 3.12- ja Surfer 16 -
ohjelmistoja. Vyöhykekartat interpoloitiin kriging-menetelmällä Surfer 16:lla (laskentapisteiden välimatka 
200 m). Kriging-menetelmä laskee tuntemattomalle pisteelle arvon painottamalla lähimpien tunnettujen 
pisteiden arvoja, mutta painotus ei perustu pelkästään pisteiden väliseen etäisyyteen ja ennustettuun 
sijaintiin, vaan myös tunnettujen pisteiden ja niiden arvojen spatiaaliseen järjestäytymiseen. Kriging-
menetelmää käytettäessä huomioidaan spatiaalisen autokorrelaation vaikutus, eli mitä lähempänä alueet 
sijaitsevat toisiaan, sitä enemmän ne muistuttavat toisiaan jonkin ilmiön suhteen.  

Vyöhykekarttoja tarkasteltaessa tulee huomioida, että interpolointitulos on aina yleistys, jonka 
tarkkuuteen vaikuttaa ennen kaikkea tunnettujen pisteiden määrä ja tiheys. Näin ollen interpoloinnin tulosta 
voidaan pitää luotettavana niillä alueilla, joilla tunnettuja pisteitä (tutkimusaloja) on tiheässä, mutta harvan 
havaintoalaverkon alueilla interpoloinnin tulokseen tulee huomattavasti enemmän epävarmuustekijöitä. Kun 
havaintoalaverkosto on harva, yksittäisen havaintoalan tulos vaikuttaa laajempiin alueisiin kuin jos 
havaintoalaverkko olisi tiheä. Uudellamaalla havaintoalaverkosto on tulosten yleistettävyyden kannalta hyvä 
havaintoalojen hilaverkostoon sijoittelun ansiosta. Interpolointi myös tasoittaa tuloskarttojen mittakaavassa 
esitettynä jonkin verran suurimpia vaihteluja. 

3.7 Tilasto- ja matemaattiset menetelmät 
Tilastomenetelmien avulla pyrittiin saamaan tietoa ilmanlaatu- ja taustamuuttujien vaikutuksesta tutkittuihin 
jäkälämuuttujiin, jäkälämuuttujien välisestä yhteisvaihtelusta, tausta- ja taajama-alojen välisistä eroista sekä 
vuosien välisistä eroista (Partanen ja Veijola 1996). Taustamuuttujiksi otettiin havaintoaloilla tehdyt 
havainnot sekä eräitä ilmanlaatua ja päästöjä kuvaavia muuttujia. Ilmanlaatu- ja päästömuuttujiksi valittiin 
havaintoalojen etäisyys lähimpään lupavelvolliseen teollisuus- tai energialaitokseen sekä tämän lähimmän 
laitoksen päästömäärät rikkidioksidin, typen oksidien, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden sekä hiukkasten 
osalta (ELY-keskus, Uudenmaan kunnat ja HSY 2020). Hiukkaspäästönä käytettiin laitoksen 
kokonaishiukkaspäästöä, koska PM10-kokoluokan päästötietoa ei ollut saatavilla kaikilta laitoksilta. Lisäksi 
regressioanalyyseissä taustamuuttujina käytettiin havaintoalan etäisyyttä mereen sekä Euroopan 
ympäristökeskuksen EEA:n kokoamien ilman epäpuhtauksien (typpidioksidi, hengitettävät hiukkaset, 
pienhiukkaset ja otsoni) pitoisuuksia, joiden vuosikeskiarvot oli arvioitu vuodelle 2017 (EEA 2020). 
Pitoisuudet on esitetty neliökilometrien ruudukossa. Havaintoalalle annettiin arvo sen mukaan, mihin 
pitoisuusruutuun se sijoittui. Aineiston interpoloinnista johtuen tuloksia on kuitenkin pidettävä lähinnä 
suuntaa antavina. 



27 

Mikäli tarkastellut muuttujat eivät noudattaneet parametristen testien oletuksia, tehtiin niille logaritmi- 
(lg(X+1)), potenssi- tai neliöjuurimuunnos. Jos muuttujat eivät muunnoksista huolimatta noudattaneet 
parametristen testien oletuksia, käytettiin parametrittomia testejä.  

Tilastollisten testien ja ordinaatioiden laskentaan käytettiin R-ohjelmistoa (versio 4.0.3). R on S-kieleen 
perustuva vapaasti saatavissa oleva ja käytettävä ohjelmointikieli, jota käytetään tilastollisten analyysien 
tekoon (R Development Core Team 2020). Ordinaatiot laskettiin R:n lisäosalla vegan (versio 2.5-6), joka on 
tarkoitettu ekologisen datan käsittelyyn (Oksanen ym. 2019). Sääaineistoa käsiteltiin R:n lisäosalla openair 
(versio 2.7-6), joka on tehty ilmanlaadun ja säätietojen tarkastelua varten (Carslaw ja Ropkins 2012). 
Käyttöliittymänä R-kieleen käytettiin Rstudiota (versio 1.1.463) sekä Rcmdr-lisäosaa (versio 2.7-1, Fox ja 
Bouchet-Valat 2020). 

3.7.1 Taustamuuttujien vaikutus ja jäkälämuuttujien keskinäiset korrelaatiot 

Luokittelevien taustamuuttujien vaikutusta tutkittuihin ilmanlaatua kuvaaviin muuttujiin testattiin 
parametrittomalla Kruskallin–Wallisin varianssianalyysillä ja Mannin–Whitneyn U-testillä. Luokittelevina 
muuttujina käytettiin metsätyyppiä, metsikön kehitysastetta ja metsikön soveltuvuutta tutkimukseen. 
Jatkuvien taustamuuttujien ja tutkittavien jäkälämuuttujien välisiä riippuvuuksia tarkasteltiin Spearmanin 
järjestyskorrelaatioiden avulla. Samoin jäkälämuuttujien keskinäisiä korrelaatioita tarkasteltiin Spearmanin 
järjestyskorrelaatioiden avulla. Alle 0,3:n korrelaatiokerrointa ei yleisesti katsota merkitykselliseksi. Suurilla 
aineistoilla varsin pienetkin korrelaatiot voivat olla tilastollisesti merkitseviä. Siksi on syytä tarkastella 
korrelaatiota ja sen merkitsevyyttä yhdessä eikä luottaa pelkkään merkitsevyyteen. 

Tutkittujen jäkälämuuttujien ja jatkuvien taustamuuttujien eroja tausta- ja taajama-aloittain tarkasteltiin 
parametrittomalla Mannin–Whitneyn U-testillä. Tausta- ja taajama-alojen eroja luokittelevien 
taustamuuttujien suhteen tarkasteltiin riippumattomuustestillä Khii-neliö-testi (Χ2-testi). Keskeisimpien 
jäkälämuuttujien vuosien 2000, 2004, 2009, 2014 ja 2020 välisiä eroja tausta- ja taajama-aloittain 
tarkasteltuna testattiin parametrittomalla merkkitestillä.  

Tilastollisissa tarkasteluissa on huomioitava se, että havaintoalat jakautuivat taustamuuttujien ja 
taajamatausta -jaottelun muodostamiin luokkiin epätasaisesti. Tämä voi osaltaan heikentää 
taustamuuttujien vaikutuksen tilastollisen arvioinnin luotettavuutta ja tulokset voivat erityisesti olla 
herkempiä parametristen testien taustaoletusten rikkoutumisen aiheuttamille virheille, jotka vaikuttavat 
testin merkitsevyystasoon ja voimakkuuteen. Jos esimerkiksi sekä otoskoot että otosten varianssit eroavat 
ryhmittäin, riski tehdä 1 tyypin virhe, eli hylätä nollahypoteesi sen ollessa tosi, kasvaa (Ranta ym. 1989). 

3.7.2 Vuosien väliset vertailut 

Vuosien 2014 ja 2020 välisiä eroja jäkälämuuttujissa testattiin toisistaan riippuvien otosten t-testillä tai sen 
parametrittomalla vastineella merkkitestillä. Koska normaalisuusjakaumasta poikkeaminen ei 
varianssianalyysissä ole kovin vaarallista, päädyttiin joissain tapauksissa käyttämään parametrista 
toistomittausasetelman varianssianalyysia, vaikka normaalisuusoletus ei toteutunutkaan muunnoksista 
huolimatta. Jäkälämuuttujien eroja eri tutkimusvuosina tarkasteltiin myös kuntakohtaisesti 
toistomittausasetelman varianssianalyysilla tai Friedmanin testillä.  

Jäkälämuuttujien vuosien 2014 ja 2020 välisten muutosten alakohtaista merkitsevyyttä tarkasteltiin 
runkokohtaisen aineiston ja parittaisten otosten merkkitestin avulla.  

IAP-indeksi laskettiin kunkin havaintovuoden kohdalla nimenomaan sen vuoden havainnoista. Tämä 
huonontaa IAP-indeksin vertailukelpoisuutta. 



28 

3.7.3 Regressioanalyysit 

Tärkeimpien jäkälämuuttujien riippuvuutta jatkuvista tausta- ja ilmanlaatua kuvaavista muuttujista 
tarkasteltiin usean selittävän muuttujan hierarkkisen regressioanalyysin avulla. Regressioanalyysin avulla 
pyrittiin vastaamaan siihen, miten selitettävän muuttujan arvojen vaihtelu riippuu selittävien muuttujien 
arvoista ja näiden muutoksista aineiston sisällä. Analyysissa olivat mukana vuoden 2020 tulokset.  

Hierarkkisen regressioanalyysin avulla voitiin selvittää, mikä lopulta on ilmanlaatua kuvaavien 
muuttujien osuus jäkälämuuttujien vaihtelun selittämisessä, kun muut mahdolliset jäkälämuuttujiin 
vaikuttavat (tausta-) tekijät on huomioitu. Mikäli regressioanalyysiin liittyvät oletukset (normaalisuus, 
lineaarisuus, homoskedastisuus, selittävien muuttujien korreloimattomuus, jäännösten riippumattomuus) 
eivät toteutuneet, yritettiin tilannetta korjata tekemällä selitettävälle muuttujalla logaritmimuunnos (lg (X+1)), 
tai tekemällä keskenään korreloivista selittävistä muuttujista uusi muuttuja pääkomponenttianalyysin (PCA) 
avulla. 

3.7.4 Yhteisöanalyysit 

Ordinaatiokuvaajilla havainnollistettiin havaintoalojen jäkäläyhteisöjen sijoittumista toisiinsa nähden ja 
ympäristömuuttujien ja jäkäläyhteisöjen välistä suhdetta. Menetelmä perustuu tässä tapauksessa 
jäkäläyhteisöaineistoista laskettuihin havaintoalojen etäisyysmatriiseihin. Datasta eroteltiin omiksi 
ryhmikseen jäkälälajien yleisyydet, jäkälälajien runsaudet, jäkälähavainnoista saatavat suureet (IAP, 
lajilukumäärä, sormipaisukarpeen ja yleinen vaurioaste, sormipaisukarpeen ja luppojen peittävyys) ja 
taustamuuttujat. Ordinaatiossa olivat mukana kaikki 501 havaintoalaa.  

Ordinaatioon käytettiin NMDS-menetelmää (nonmetric multidimensional scaling), joka ei tee oletuksia 
muuttujien välisten riippuvuuksien lineaarisuudesta. NMDS sopii hyvin aineistolle, jossa on käytetty 
sattumanvaraista, epäjatkuvaa tai muuten epämääräistä mitta-asteikkoa (McCune & Mefford 1999). 
Käytetty vegan-paketin funktio metaMDS etsii satunnaisilla aloituksilla optimaalista ratkaisua. Jos löytyy 
kaksi riittävän samanlaista ratkaisua, niin metaMDS raportoi sen optimaalisena. Ellei optimaalista ratkaisua 
löydy, niin tuloksena ilmoitetaan stressiarvoltaan pienin ratkaisu. Stressiarvolla mitataan ordinaation 
poikkeamaa todellisesta tilanteesta eli ordinaation onnistumista. Jotta ordinaatiota voitaisiin pitää 
onnistuneena ja väärien johtopäätösten riskiä pienenä, tulisi stressiarvon olla pienempi kuin 0,1. 
Stressiarvon lähestyessä arvoa 0,2 väärintulkintojen todennäköisyys kasvaa eikä ordinaatioon tulisi tällöin 
luottaa liikaa. Stressiarvo voi kasvaa myös otoskoon kasvaessa (McCune & Grace 2002). Etäisyysmittana 
ordinaatiossa käytettiin Brayn–Curtisin etäisyysmittaa. Akseleita pyöritetään metaMDS:ssä siten, että 
varianssi on suurin ensimmäisessä dimensiossa. Lopulta kullekin havaintoalalle saadaan koordinaatit sekä 
painotettuina keskiarvoina lasketut lajien tai suureiden sijainnit ordinaatioavaruudessa. (Oksanen ym 2020) 

Taustamuuttujat sovitettiin ordinaatioon veganin envfit-funktiolla. Funktio antaa vektorien lisäksi r2-arvon 
ja muuttujan merkitsevyyden. Vektori osoittaa ordinaatiossa suuntaan, jossa ympäristömuuttujan muutos on 
ollut suurinta. Vektorin pituus puolestaan kertoo ordinaation ja ympäristömuuttujan välisestä korrelaatiosta 
(Oksanen ym 2020).  
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4. Tulokset 

4.1 Sormipaisukarpeen vaurioaste 
Sormipaisukarpeen vaurioasteita arvioitiin viisiportaisella asteikolla puolen vaurioluokan välein (ks. 
Taulukko 13 ja Kuva 21), jossa vaurioluokka 1 = terve, 2 = lievästi vaurioitunut, 3 = selvästi vaurioitunut, 
4 = pahasti vaurioitunut ja 5 = kuollut tai puuttuva. Vaurioita arvioitiin puittain, jonka perusteella laskettiin 
havaintoalan keskimääräinen vaurioaste. 

Keskimääräinen sormipaisukarpeen vaurioaste oli Uudellamaalla 2,5 eli lievästi vaurioitunut. 
Vaurioasteet vaihtelivat terveestä kuolleeseen tai puuttuvaan. Vaurioiden jakautumista koko aineistossa 
havainnollistettiin luokittelemalla vaurioasteet sekä havaintoaloittain että havaintopuittain (Kuva 22, Kuva 
23). Suurimmalla osalla havaintoaloista (58 %) sormipaisukarve oli lievästi vaurioitunutta. Sormipaisukarve 
luokiteltiin terveeksi 0,6 %:lla, selvästi vaurioituneeksi 34 %:lla, pahoin vaurioituneeksi 6,4 %:lla aloista. 
Kuolleeksi tai puuttuvaksi se luokiteltiin 0,6 %:lla aloista.  

Tutkimusrungoittain tarkasteltuna 9 %:lla rungoista sormipaisukarve oli tervettä tai melkein tervettä 
(vaurioaste 1 tai 1,5). Suurimmalla osalla (35 %) tutkimuspuista sormipaisukarve oli lievästi vaurioitunutta, 
ja 29 %:lla vauriot olivat lievän ja selvän välillä. Selviä vaurioita ja tätä suurempia vaurioita havaittiin 
28 %:lla puista. Rungoista 4,7 %:lla (233 runkoa) sormipaisukarve oli kuollutta tai puuttui. 

 
Kuva 43. Sormipaisukarpeen vaurioasteet havaintoaloilla luokittain. n = 501. 

Figur 44. Blåslavens skadeklasser fördelade per provyta. n = 501. 
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Kuva 45. Sormipaisukarpeen vaurioasteet luokiteltuna rungoittain. n = 5010. 

Figur 46. Blåslavens skadeklasser fördelade per stam. n = 5010. 

Sormipaisukarve oli kuollutta tai puuttui kolmelta havaintoalalta, jotka sijaitsivat Helsingin Haagassa, 
Kirkkonummen Gesterbyssä ja Inkoossa NMC Termonova Oy:n lähellä. Kirkkonummella vuonna 2014 
vaurioaste oli selvä, ja muilla mainituilla aloilla se oli pysynyt ennallaan vuosien välillä. Pahoja vaurioita 
havaittiin yhteensä 40 havaintoalalla laajalti Uudellamaalla, mutta valtaosa keskittyi pääkaupunkiseudulle. 
Tervettä sormipaisukarve oli kolmella havaintoalalla, jotka sijaitsivat Lohjan pohjoiskulmassa, Pornaisissa ja 
Pukkilassa. Sormipaisukarpeen vaurioaste oli pienentynyt lievistä vauriosta terveeseen näillä aloilla 
edellisestä tutkimusvuodesta (Kuva 24). 

Sormipaisukarpeen vauriot olivat suuria suurissa taajamissa ja toisaalta myös Lapinjärvellä sekä 
pienialaisesti ympäri Uuttamaata. Terveintä se oli harvempaan asutuilla seuduilla erityisesti maakunnan 
pohjoisosissa (Kuva 25). 

 
Kuva 47. Sormipaisukarpeen vaurioaste havaintoaloilla. 

Figur 48. Blåslavens skadeklass på provytorna. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

terve lievät
vauriot

selvät
vauriot

pahat
vauriot

kuollut
tai

puuttuu

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

os
uu

s 
ru

ng
oi

st
a



31 

 
Kuva 49. Sormipaisukarpeen vaurioasteita kuvaavat vyöhykkeet. 

Figur 50. Zonkarta över blåslavens skadeklass.  

4.2 Yleinen vaurioaste 
Yleistä vaurioastetta arvioitiin jäkälälajiston kunnon ja koostumuksen perusteella viisiportaisella asteikolla 
puolen vaurioluokan välein (ks. Taulukko 13), jossa vaurioluokka 1 = terve, 2 = lievästi vaurioitunut, 3 = 
selvästi vaurioitunut, 4 = pahasti vaurioitunut ja 5 = kuollut tai puuttuva. Vaurioita arvioitiin puittain, jonka 
perusteella arvioitiin havaintoalan keskimääräinen vaurioaste.  

Koko tutkimusalueen keskimääräinen yleinen vaurioaste oli 3,2 eli selvästi vaurioitunut. Vaurioasteet 
vaihtelivat lievistä vaurioista kuolleeseen tai puuttuvaan. Vaurioiden jakautumista aineistossa tutkittiin 
luokittelemalla vaurioasteet sekä havaintoaloittain että havaintopuittain (Kuva 26, Kuva 27). Jäkälät olivat 
selvästi vaurioituneita melkein puolella (49 %) aloista. Jäkälälajisto oli lievästi vaurioitunutta 14 %:lla ja 
pahasti vaurioituneita 36 %:lla havaintoaloista, eikä tervettä lajisto ollut keskimäärin yhdelläkään alalla. 
Viidellä alalla jäkälälajisto oli keskimäärin kuollutta tai puuttui, ja ne sijaitsivat Helsingissä (3 alaa) 
Mustikkamaalla, Seurasaaressa ja Pohjois-Haagassa; Hyvinkään keskustassa (1 ala) ja Inkoossa (1 ala) 
NMC Termonova Oy:n lähellä. Näillä aloilla oli vuonna 2014 yleinen vaurioaste vähintään pahojen 
vaurioiden luokassa. 

Tutkimuspuittain eli -runkokohtaisesti tarkasteltuna jäkälälajisto täytti terveen kriteerin (vaurioaste 1,0) 
yhdeksällä rungolla. Lähes terve lajisto (vaurioaste 1,5) havaittiin 3 %:lla rungoista. Suurin vaurioasteen 
luokka oli pahoin vaurioitunut (vaurioaste 4,0), johon kuului 42 % rungoista. Toiseksi suurin luokka oli 
selvän vaurion luokitus, yhteensä 21 % rungoista (vaurioasteet 3,0 ja 3,5). Vino jakauma voidaan selittää 
yleisen vaurioasteen arviointiperusteella: runkojäkälälajisto luokitellaan pahoin vaurioituneeksi, jos puulla ei 
kasva pensasmaisia jäkäliä eli luppoja, naavoja tai hankakarvetta. Lupot ja naavat ovat herkkiä lajeja, joten 
ne katoavat ensimmäisinä rasituksen kasvaessa. Tällöin hankakarpeen puuttuminen pudottaa rungon 
luokituksen vaurioasteen arvoon 4,0. 
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Kuva 51. Yleiset vaurioasteet luokiteltuna aloittain. n = 501. 

Figur 52. Allmänna skadeklasser fördelade per provyta. n = 501.  

 
Kuva 53. Yleiset vaurioasteet luokiteltuna rungoittain. n = 5010. 

Figur 54. Allmänna skadeklasser fördelade per stam. n = 5010. 

Yleiset jäkälälajiston vauriot esiintyivät samankaltaisesti sormipaisukarpeen vaurioastekin osalta, mutta 
vauriot olivat yleisesti vähintään 0,5 vaurioluokkaa suurempia kuin sormipaisukarpeen vauriot. Terveintä 
lajisto oli Lohjan kunnan koilliskolkassa, Porkkalanniemellä sekä Pukkilassa. Suurin osa tutkimusalueesta 
oli yleisen vaurioasteen osalta vähintään selvästi vaurioitunutta (Kuva 28, Kuva 29). 
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Kuva 55. Yleinen vaurioaste havaintoaloilla. 

Figur 56. Allmän skadeklass på provytorna.  

 
Kuva 57. Yleisen vaurioasteen vyöhykkeet. 

Figur 58. Zonkarta över allmän skadeklass. 

4.3 Jäkälälajien määrät ja yleisyydet 
Yleisin laji oli keltatyvikarve, joka esiintyi yli 96 %:lla rungoista. Toiseksi yleisin oli sormipaisukarve (95 % 
rungoista). Vähintään puolella tutkimuspuista esiintyi myös seinäsuomujäkälää (79 %), harmaatyvi- ja 
tuhkakarvetta (55 %) sekä harmaaröyhelöä (50 %). Hankakarvetta esiintyi 49 %:lla puista ja levää ja 
vihersukkulajäkälää esiintyi 40 %:lla puista. Muut lajit olivat selvästi harvinaisempia. (Kuva 30) 
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Kuva 59. Runkojäkälien esiintymisfrekvenssi tutkimusalueella rungoittain vuonna 2020. n = 5010. 

Figur 60. Stamlavarnas förekomstfrekvens i uppföljningsområdet per stam år 2020. n = 5010. 

Runkojäkälien seuralaislajien, eli kyseisen lajin kanssa samalla rungolla esiintyvien muiden lajien määrät on 
esitetty alla (Kuva 31). Eniten seuralaislajeja oli tutkimusalueen toiseksi harvinaisimmalla lajilla, 
ruskoröyhelöllä (seuralaislajeja 5,0) ja tämän jälkeen naavoilla (4,9). Vähintään neljä seuralaislajia oli myös 
lupoilla (4,5). Vähiten seuralaislajeja havaittiin sormipaisukarpeella (3,0). Muilla lajeilla seuralaislajeja oli 3–
4 kappaletta.  

Tutkimuksessa havaitut seuralaislajimäärät noudattavat suhteellisen hyvin oletuksia jäkälien 
herkkyydestä. Eniten seuralaislajeja oli toiseksi harvinaisimmalla ruskoröyhelöllä, jonka indikaattoriarvo on 
kuitenkin satunnaisen esiintymisen vuoksi pieni. Hyviä, erittäin herkkiä indikaattorilajeja ovat seuralaislajien 
ja yleisyyden puolesta lupot ja naavat. Melko herkkien lajien ryhmän muodostavat harmaaröyhelö, 
hankakarve sekä harmaa- ja tuhkatyvikarpeet. Keltaröyhelö on melko yleinen, mutta esiintyy satunnaisesti, 
eikä sen indikaattoriarvo ole erityisen hyvä. Niukasti seuralaislajeja oli myös kuormitusta hyvin kestävillä 
lajeilla harmaatyvi- ja tuhkakarpeella sekä sormipaisukarpeella. 

 
Kuva 61. ilman epäpuhtauksista kärsivien runkojäkälien seuralaislajien lukumäärät Uudellamaalla vuonna 2020. Sulkeissa on esitetty, 
kuinka suurella osalla tutkimusrungoista (n = 5010) laji esiintyi. 

Figur 62. Antal följearter till stamlavar som tar skada av luftföroreningar i Nyland år 2020. I parenteser anges andelen observationsstam-
mar (n = 5010) arten förekommer på. 
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Uudellamaalla havaittiin keskimäärin 6,0 lajia havaintoalaa kohti ja 5,1 lajia havaintopuuta kohti. 
Keskimäärin tutkimusalueen jäkälälajisto oli siis havaintoalakohtaista lajimäärää tarkasteltaessa lievästi 
köyhtynyttä ja havaintopuukohtaista lajimäärää kohti tarkasteltaessa köyhtynyttä. Lajilukumäärän 
vaihteluväli havaintoaloilla oli 1–9 ja havaintopuilla 0–8. Kaikilla havaintoaloilla havaittiin siis vähintään yksi 
ilman epäpuhtauksista kärsivä jäkälälaji. Kokonaan jäkäläautioita havaintopuita tutkimusalueella oli 55 
kappaletta, ja ne sijaitsivat enimmäkseen taajamissa. Vastaavasti puita, joilla havaittiin 8 ilman 
epäpuhtauksista kärsivää jäkälälajia, oli 12 kappaletta; näistä viisi sijaitsi Loviisan eri osissa, yksi 
Kirkkonummella Båtvikin satamassa, yksi Mäntsälässä Sälinkäällä, yksi Siuntiossa Suitian lähellä ja yksi 
Vantaalla Rekolanmäessä. 

Yhdellä havaintoalalla havaittiin vain yksi ilman epäpuhtauksista kärsivä jäkälälaji (lajisto erittäin selvästi 
köyhtynyt), ja se sijaitsi Helsingin Kivikossa. Yhteensä 13 alalla havaittiin lajilukumääräksi kaksi, ja ne 
sijaitsivat Helsingissä (6 kpl), Espoossa (3 kpl), Hyvinkäällä (1 kpl), Raaseporissa (1 kpl) ja Vantaalla (1 
kpl). Kolme ilman epäpuhtauksista kärsivää lajia havaittiin 25 alalla eri puolella Uuttamaata, myös pienissä 
kunnissa. Lajilukumäärä 2–3 luokitellaan selvästi köyhtyneeksi. Köyhtyneen luokittelun lajilukumäärän 4–5 
aloja oli 112 kappaletta joka puolella tutkimusaluetta. Lievästi köyhtynyt lajisto (6–7 ilmansaasteista 
kärsivää lajia) oli 272 havaintoalalla eli yli puolessa tutkimusaineistossa. Normaalin tai luonnontilaisen 
lajiston kriteerin (8 tai enemmän lajeja) täytti 75 alaa. Ne sijaitsivat laajalti koko alueella, mutta niitä ei ollut 
Espoossa, Helsingissä, Kauniaisissa, Lapinjärvellä, Pornaisissa eikä Sipoossa. (Kuva 32) 

Suurimmat lajilukumäärän yhtenäiset vyöhykkeet, joilla oli normaali lajisto, sijoittuivat Loviisan, Askolan, 
Pukkilan ja Mäntsälän alueille. Käytetty menetelmä antaa hyvin pienet vyöhykkeet normaalille lajistolle, kun 
ympäröivien havaintoalojen lajilukumäärä on 7 tai pienempi. Yleiskuvana normaalia jäkälälajistoa esiintyy 
Uudellamaalla paikoittaisina esiintyminä. (Kuva 33) 

 
Kuva 63. Ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälälajien lukumäärät havaintoaloilla. 

Figur 64. Antal lavarter som tar skada av luftföroreningar på provytorna. 
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Kuva 65. Vyöhykkeittäinen kuvaus ilman epäpuhtauksista kärsivien lajien lukumäärästä tutkimusalueella. 

Figur 66. Zonkarta över antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar i uppföljningsområdet. 

4.3.1 Ilman epäpuhtauksista kärsivien lajien yleisyydet 

Seuraavissa kuvissa on esitetty ilman epäpuhtauksista kärsivien luppojen, naavojen, harmaaröyhelön, 
hankakarpeen sekä harmaa- ja tuhkatyvikarpeiden yleisyydet vyöhykkeinä asteikolla 0–10 (0 = lajia ei 
havaittu tutkimusalalla lainkaan, 10 = lajia havaittiin jokaisella tutkimuspuulla).  

Luppoja havaittiin tutkimusalueella 17 %:lla puista ja 50 %:lla aloista. Sellaisia aloja, joilla luppoja 
esiintyi vähintään puolella alan puista, oli kuitenkin vain 76, eli 15 % aloista. Keskimäärin luppoja havaittiin 
vähemmän kuin kahdelta rungolla näytealalla. Vyöhykkeet, joilla luppoja esiintyi runsaina, olivat melko 
pienialaisia, ja ne esiintyivät harvakseltaan tutkimusalueen eri puolilla. Laajimmat runsaan esiintymisen 
vyöhykkeet sijoittuivat Mäntsälään, Lohjalle, Karkkilaan ja Pukkilan ja Askolan rajalle. (Kuva 34) 

Naavoja havaittiin tutkimusalueella 8,1 %:lla puista ja 36 %:lla aloista. Sellaisia aloja, joilla naavoja 
esiintyi vähintään puolella alan puista, oli 17 kpl eli 3,4 % aloista. Keskimäärin naavoja havaittiin 0,8 puulla. 
Naavoja tavattiin useilla tutkimusaloilla, mutta vain harvoin ne esiintyivät tutkimusaloilla runsaina. Naavojen 
vyöhykkeet, joilla ne esiintyivät runsaina, olivat pienialaisia, ja ne sijaitsivat Uudenmaan eri puolilla. Selvästi 
muuta aluetta runsaampina ne esiintyivät Pukkilassa, Kirkkonummella Porkkalanniemellä, Raaseporin 
länsiosissa, Loviisassa ja Porvoossa. Alueita, joilta sekä lupot että naavat puuttuivat, olivat 
pääkaupunkiseutu, Lapinjärvi sekä Sipoon–Pornaisten alue. (Kuva 35) 

Harmaaröyhelö, hankakarve sekä harmaa- ja tuhkatyvikarpeet olivat selvästi luppoja ja naavoja 
yleisempiä, ja esiintyivät tutkimusalueella paikoitellen runsaana. Harmaa- ja tuhkatyvikarpeita tavattiin 
55 %:lla tutkimuspuista, harmaaröyhelöä 50 %:lla ja hankakarvetta 49 %:lla puista. Vastaavasti näitä lajeja 
tavattiin tutkimusaloista vastaavasti 89, 84 ja 81 %:lla. Lajien keskimääräiset yleisyydet näytealan rungoilla 
olivat harmaa- ja tuhkatyvikarpeella 5,5, harmaaröyhelöllä 5,0 ja hankakarpeella 4,9. Harmaaröyhelö ja 
hankakarve esiintyivät usein yhdessä, ja ne puuttuivat tai esiintyivät harvemmin pääkaupunkiseudulla, 
Inkoo–Lohja-akselilla, Vihdissä–Karkkilassa, Mäntsälän länsiosissa sekä Lapinjärvellä (Kuva 36, Kuva 37). 
Harmaa- ja tuhkatyvikarpeet olivat vähälukuisempia pääkaupunkiseudulla, Vihdissä, Karkkilassa, Sipoossa 
ja Pornaisissa. (Kuva 38). Kaikki nämä ilman epäpuhtauksista kärsivät lajit olivat harvinaisia Porvoossa 
Kilpilahden teollisuusalueen lähistöllä. 
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Kuva 67. Luppojen yleisyys vyöhykkeittäin asteikolla 0–10, jossa 0 = laji ei esiinny havaintoalalla, 10 = laji esiintyy havaintoalan jokai-
sella puulla. 

Figur 68. Zonkarta över tagellavens förekomstfrekvens på en skala mellan 0–10 där 0 = arten förekommer inte på provytan, 10 = arten 
förekommer på varje trädstam på provytan. 

 
Kuva 69. Naavojen yleisyys vyöhykkeittäin asteikolla 0–10, jossa 0 = laji ei esiinny havaintoalalla, 10 = laji esiintyy havaintoalan jokai-
sella puulla. 

Figur 70. Zonkarta över skägglavens förekomstfrekvens på en skala mellan 0–10 där 0 = arten förekommer inte på provytan, 10 = arten 
förekommer på varje trädstam på provytan. 
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Kuva 71. Harmaaröyhelön yleisyys vyöhykkeittäin asteikolla 0–10, jossa 0 = laji ei esiinny havaintoalalla, 10 = laji esiintyy havaintoalan 
jokaisella puulla. 

Figur 72. Zonkarta över näverlavens förekomstfrekvens på en skala mellan 0–10 där 0 = arten förekommer inte på provytan, 10 = arten 
förekommer på varje trädstam på provytan. 

 
Kuva 73. Hankakarpeen yleisyys vyöhykkeittäin asteikolla 0–10, jossa 0 = laji ei esiinny havaintoalalla, 10 = laji esiintyy havaintoalan 
jokaisella puulla. 

Figur 74. Zonkarta över gällavens förekomstfrekvens på en skala mellan 0–10 där 0 = arten förekommer inte på provytan, 10 = arten 
förekommer på varje trädstam på provytan. 
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Kuva 75. Harmaa- ja tuhkatyvikarpeen yleisyys vyöhykkeittäin asteikolla 0–10, jossa 0 = laji ei esiinny havaintoalalla, 10 = laji esiintyy 
havaintoalan jokaisella puulla. 

Figur 76. Zonkarta över vedlavens och klilavens förekomstfrekvens på en skala mellan 0–10 där 0 = arten förekommer inte på provytan, 
10 = arten förekommer på varje trädstam på provytan. 

4.3.2 Ilman epäpuhtauksista hyötyvien lajien yleisyydet 

Vyöhykekartoissa (Kuva 39, Kuva 40) on esitetty ilman epäpuhtauksista hyötyvien lajien, viherlevän ja 
vihersukkulajäkälän sekä seinäsuomujäkälän yleisyydet asteikolla 0–10. Keskimäärin levää havaittiin 
4,0 havaintopuulla havaintoalaa kohti ja seinäsuomujäkälää 7,8 havaintopuulla. Levää havaittiin 81 %:lla 
havaintoaloista ja seinäsuomujäkälää 95 %:lla. Levän sekä seinäsuomujäkälän levinneisyys oli käänteinen 
herkkiin lajeihin verrattuna. Niillä alueilla, joilla herkkiä lajeja oli harvassa tai ne puuttuivat, etenkin levää 
esiintyi runsaana. Näitä alueita olivat pääkaupunkiseutu, Inkoo–Lohja, Lapinjärvi ja Järvenpäästä Pornaisiin 
yltävä alue (Kuva 39). 

Seinäsuomujäkälää esiintyi lähes kaikkialla Uudellamaalla. Se puuttui pienehköiltä alueilta 
Lapinjärveltä, Karkkilasta, Vihdistä, Pornaisista sekä muutamilta pisteittäisiltä paikoilta. Runsaiten sitä 
havaittiin pääkaupunkiseudulla, Sipoossa, Porvoossa, Kirkkonummella, Siuntiossa, Pukkilassa, 
Myrskylässä ja Nurmijärvellä. Levinneisyydessä oli selvä painottuminen lähemmäksi rannikkoa (Kuva 40). 
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Kuva 77. Viherlevän ja vihersukkulajäkälän yleisyys vyöhykkeittäin asteikolla 0–10, jossa 0 = laji ei esiinny havaintoalalla, 10 = laji esiin-
tyy havaintoalan jokaisella puulla. 

Figur 78. Zonkarta över grönalgens och trädgrönelavens förekomstfrekvens på en skala mellan 0–10 där 0 = arten förekommer inte på 
provytan, 10 = arten förekommer på varje trädstam på provytan. 

 
Kuva 79. Seinäsuomujäkälän yleisyys vyöhykkeittäin asteikolla 0–10, jossa 0 = laji ei esiinny havaintoalalla, 10 = laji esiintyy havainto-
alan jokaisella puulla. 

Figur 80. Zonkarta över flarnlavens förekomstfrekvens på en skala mellan 0–10 där 0 = arten förekommer inte på provytan, 10 = arten 
förekommer på varje trädstam på provytan. 
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4.4 Sormipaisukarpeen ja luppojen peittävyys 
Kuvissa 41 ja 42 on esitetty sormipaisukarpeen sekä luppojen pistefrekvenssimenetelmällä lasketut 
peittävyydet mäntyjen rungoilla havaintoalakohtaisista keskiarvoista yleistettyinä vyöhykkeinä. Karttoja 
tarkasteltaessa on huomioitava, että erityisesti sormipaisukarpeen peittävyys reagoi ilman epäpuhtauksiin 
epälineaarisesti: lajin peittävyys usein ensin kasvaa epäpuhtauksien vaikutuksesta, ja kuormitustason 
edelleen kasvaessa peittävyys jälleen pienenee. Lisäksi luontaiset tekijät vaikuttavat peittävyyksiin melko 
voimakkaasti, esim. sormipaisukarpeen peittävyys on suurempi nuorissa kuin vanhoissa männiköissä. 

Sormipaisukarpeen keskimääräinen peittävyys aloilla oli 4,7 %. Sormipaisukarpeen peittävyys oli suurta 
erillisillä alueilla Uudenmaan eri puolilla. Laajimmat suuren peittävyyden alueet sijoittuivat Karkkilaan, 
Lapinjärvelle ja Sipoon ja Pornaisten rajalle. Pienempiä runsaan peittävyyden alueita havaittiin Porvoon 
keskustassa, Lohjan Karjalohjalla, Hyvinkään ja Mäntsälän alueilla ja Hankoniemellä. 

Lupot esiintyivät runsaina vain yksittäisillä aloilla. Luppojen keskimääräinen peittävyys oli 0,03 %. 
Luppojen runsaudesta ei voi luotettavasti päätellä muuta kuin että ne eivät esiinny peittävinä kuormitetuilla 
alueilla, muutoin niiden peittävyydet ovat käytännössä satunnaisia. 

 
Kuva 81. Sormipaisukarpeen keskimääräinen peittävyys (%) vyöhykkeinä. 

Figur 82. Zonkarta över blåslavens genomsnittliga täckningsgrad (%). 
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Kuva 83. Luppojen keskimääräinen peittävyys (%) vyöhykkeinä. 

Figur 84. Zonkarta över tagellavens genomsnittliga täckningsgrad (%). 

 

4.5 IAP-indeksi 
IAP-indeksin arvo oli tutkimusalueella keskimäärin 1,5, minkä perusteella Uudenmaan runkojäkälälajistoa 
voidaan luonnehtia keskimäärin köyhtyneeksi. Pienin havaittu IAP-indeksin arvo oli 0,12 (lähes tai täysin 
jäkäläautio) ja suurin 2,51 (lievästi köyhtynyt lajisto). Suurimmalla osalla aloista (74 %) oli IAP-indeksin 
perusteella köyhtynyt jäkälälajisto. Selvästi köyhtynyt lajiston luokassa oli 13 % havaintoaloista ja lievästi 
köyhtyneen luokassa 10 %. Jäkäläautioksi tai lähes jäkäläautioksi luokiteltiin 3 % aloista. Täysin 
muuttumatonta jäkälälajistoa (IAP-indeksin arvo > 3,0) ei havaittu yhdelläkään havaintoalalla. Havaintoaloja, 
jotka olivat lähes tai täysin jäkäläautioita (IAP < 0,5) oli 14 kappaletta, joista yhdeksän kappaletta sijaitsi 
Helsingissä ja yksi kappale kussakin Espoossa, Hyvinkäällä, Porvoossa, Raaseporissa ja Vantaalla. 
Porvoon ala oli luokiteltu tausta-alaksi, mutta muut olivat taajama-aloja (Kuva 43).  
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Kuva 85. IAP-indeksin jakauma havaintoaloittain Uudellamaalla vuonna 2020. n = 501. 

Figur 86. Fördelning av IAP-index per provyta i Nyland år 2020. n = 501. 

IAP-indeksin vyöhykkeiden perusteella jäkälälajisto oli muuttuneinta pääkaupunkiseudulla tiiviisti 
rakennetulla alueella, Porvoon keskustassa, Lohjan keskustasta Inkooseen ulottuvalla vyöhykkeellä ja 
Hyvinkään taajama-alueella. Jäkälälajisto oli köyhtynyttä suurimmassa osassa Uuttamaata. Vähiten 
muuttuneet alueet olivat suhteellisen pieniä ja sijaitsivat Uudenmaan harvaan asutuilla seuduilla (Kuva 44).  

 
Kuva 87. IAP-indeksi vyöhykkeittäin Uudellamaalla vuonna 2020. 

Figur 88. Zonkarta över IAP-indexet i Nyland år 2020. 
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5. Tulosten tarkastelu 

5.1 Taustamuuttujat 
Saatuja tuloksia ja niihin vaikuttaneita tekijöitä tarkasteltiin muuttujakohtaisesti tilastollisten menetelmien 
avulla. Taustamuuttujina käytettiin paitsi havaintoalalta kirjattuja puusto- ja metsikkötunnuksia, myös 
päästö- ja ilmanlaatutietoja. Taustamuuttujien vaikutuksia tarkasteltiin regressioanalyysin, 
varianssianalyysin, korrelaatiotestien ja yhteisöanalyysien avulla. Lisäksi tarkasteltiin jäkälämuuttujien 
keskinäisiä riippuvuuksia. Tilastollisten testien tulokset on esitetty kattavasti liitteessä 28. 

Taustamuuttujina käytettiin seuraavia kentällä havainnoituja suureita: 
• havaintoalan soveltuvuus (luokiteltu muuttuja asteikolla hyvä – kohtalainen – huono)  
• metsätyyppi (luokiteltu muuttuja) 
• kehitysluokka (luokiteltu muuttuja asteikolla nuori – varttunut – kypsä)  
• valtalajit (luokiteltu muuttuja) 
• ikä (havaintopuiden arvioitu keskimääräinen ikä) 
• pituus (metsikön valtapuiden arvioitu keskipituus) 
• pohjapinta-ala (relaskoopilla kolmesta paikasta mitattujen tulosten keskiarvo, kaikki puulajit) 
• havaintopuiden rinnankorkeusläpimitta. 

Regressio- ja yhteisöanalyyseissa käytettiin lisäksi päästöihin, ilmanlaatuun ja sijaintiin liittyviä 
taustamuuttujia, joiden avulla tarkasteltiin vaihtelua tutkimusalueen sisällä: 
• etäisyys mereen 
• etäisyys lähimpään päästölähteeseen 
• lähimmän päästölähteen rikkidioksidin (SO2), typen oksidien (NOx), hiukkasten ja haihtuvien orgaanis-

ten yhdisteiden (VOC) vuosipäästöt vuonna 2018 
• typen oksidien (NOx), rikkidioksidin (SO2), haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) ja pienhiukkasten 

(PM2.5) vuosipäästöt alan ympärillä 250 metrin hilaruudukossa 
• ilmanlaatutietoina typpidioksidin (NO2), hengitettävien hiukkasten (PM10), pienhiukkasten (PM2.5) vuosi-

keskiarvot ja otsonin SOMO35-arvo. 

Yksittäisten laitosten päästötiedot ovat asiakkaan toimittamia (ELY-keskus, Uudenmaan kunnat ja HSY 
2020). Alan lähiympäristön päästöt olivat Suomen ympäristökeskuksen FRES-mallilla laskemia vuoden 
2015 tietoja. Ilmanlaatutiedot olivat Euroopan ympäristövirasto EEA:n neliökilometrin hilakokoon laskemia 
pitoisuuksia (EEA 2020). Pitoisuudet ovat suuntaa antavia, sillä tulokset on laskettu EEA:lle raportoitujen 
ilmanlaatumittaustulosten perusteella.  

Mukana olivat lisäksi asiakkaan toimittamina puun pienpoltto asuin- ja vapaa-ajan rakennuksissa sekä 
liikenteen pakokaasupäästöt ja pölypäästöt. Data oli käytettävissä laskettuna koko Uudenmaan alueelle 
hilassa ruutukooltaan 250 m × 250 m. (Lähde: © SYKE 2019) 

Taustamuuttujia tarkasteltiin niiden välisten korrelaatioiden avulla (ks. Liite 28, Taulukko 78). 
Vahvimmin korreloivia muuttujia yhdistettiin toisiinsa eli dimensioita vähennettiin pääkomponenttianalyysin 
(PCA) avulla taustamuuttujien määrän vähentämiseksi. Uudeksi taustamuuttujaksi valittiin suurin 
pääkomponentti, kun se selitti vaihtelusta ylivoimaisesti suurimman osan, mitä tarkasteltiin suhteellisen 
vaikuttavuuden avulla (käyttäen apuna scree plot -esitystä, joka näyttää suhteelliset osuudet siitä, kuinka 
paljon kukin komponentti selittää vaihtelusta). Muuttujien yhdistäminen ei tarkoita niiden laskemista yhteen, 
vaan tuloksena on uusi muuttuja, joka kuvaa positiivisesti korreloivien muuttujien vaihtelun yhdellä 
lukuarvolla, jonka arvo vaihtelee nollan molemmin puolin. Lopulta päädyttiin seuraavien taustamuuttujien 
yhdistämiseen: 
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• typen oksidien, rikkidioksidin, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden ja pienhiukkasten päästöt hilassa ha-
vaintoalan läheisyydessä (muuttujan nimi g.pca) 

• pienhiukkasten ja hengitettävien hiukkasten pitoisuus ilmassa (c.pcapm) 
• lähimmän päästölähteen rikkidioksidin, typen oksidien ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden vuosipääs-

töt (e.pca). 

Jäljelle jäi näin ollen 10 taustamuuttujaa, joita käytettiin regressio- ja yhteisöanalyyseissä. Jäkälämuuttujina 
eli ns. jäkäläsuureina tarkasteltiin seuraavia tekijöitä: 
• sormipaisukarpeen vaurioaste 
• sormipaisukarpeen peittävyys 
• ilmansaasteista kärsivien jäkälien lajilukumäärä 
• IAP-indeksi 
• yleinen vaurioaste 
• luppojen peittävyys 
• levän yleisyys 

Näiden jäkälämuuttujien välillä vallinneet tilastollisesti merkitsevät korrelaatiot kertovat niiden 
yhteismitallisuudesta; ne toisin sanoen kuvaavat samaa asiaa, kukin omalla tavallaan. Eri jäkälämuuttujien 
herkkyys ja reagointitapa ilman epäpuhtauksiin ja luontaisiin tekijöihin on erilainen. 

5.2 Jäkäläsuureet 
Tarkasteltaessa erittäin merkitseviä riippuvuuksia (p-arvo < 0,001) tutkittujen jäkälämuuttujien välillä, 
voidaan muuttujien välillä vallinneet riippuvuudet järjestää korrelaatiokertoimen suuruuden mukaan. 
Korrelaatiokerroin voi saada arvoja välillä miinus yhdestä yhteen, jossa lievästi positiiviset tai negatiiviset 
korrelaatiot kertovat vähäisestä yhteisvaihtelusta, ja korrelaatiokerroin 1 (tai −1) täysin lineaarisesta 
vaihtelusta muuttujien kesken. Korrelaatioita tulee tarkastella paitsi kertoimen, myös sen tilastollisen 
merkitsevyyden (merkitty tähdillä: * = melkein merkitsevä, ** = merkitsevä, *** = erittäin merkitsevä) 
mukaan. Yleensä ottaen alle 0,3:n korrelaatiokertoimia pidetään vähäisinä, mutta niiden tilastollinen 
merkitsevyys kertoo siitä, etteivät riippuvuudet ole satunnaisia (Taulukko 17). 

Taulukko 33. Jäkäläsuureiden väliset korrelaatiokertoimet, jotka olivat tilastollisesti erittäin merkitseviä ((p < 0,001) (***)). n = 501. 

Tabell 34. Statistiskt mycket signifikanta korrelationskoefficienter ((p < 0,001) (***)) mellan lavvariabler. n = 501. 

Muuttujat Korrelaatiokerroin Merkitsevyys 
IAP-indeksi × yleinen vaurioaste −0,877 *** 
IAP-indeksi × lajilukumäärä 0,747 *** 
lajilukumäärä × yleinen vaurioaste −0,678 *** 
IAP-indeksi × sormipaisukarpeen vaurioaste −0,460 *** 
sormipaisukarpeen vaurioaste × yleinen vaurioaste 0,453 *** 
levän yleisyys × yleinen vaurioaste 0,370 *** 
luppojen peittävyys × yleinen vaurioaste −0,334 *** 
lajilukumäärä × sormipaisukarpeen vaurioaste −0,333 *** 
IAP-indeksi × luppojen peittävyys 0,349 *** 
IAP-indeksi × levän yleisyys −0,325 *** 
sormipaisukarpeen peittävyys × sormipaisukarpeen vaurioaste −0,323 *** 
levän yleisyys × sormipaisukarpeen vaurioaste 0,299 *** 
lajilukumäärä × luppojen peittävyys 0,299 *** 
levän yleisyys × lajilukumäärä −0,208 *** 
levän yleisyys × sormipaisukarpeen peittävyys 0,169 *** 
luppojen peittävyys × sormipaisukarpeen vaurioaste −0,168 *** 
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Useimmin jonkin toisen ilmanlaatua kuvaavan muuttujan kanssa korreloi erittäin merkitsevästi 
sormipaisukarpeen vaurioaste. Toiseksi yleisintä erittäin merkitsevä korrelaatio oli IAP-indeksille, levän 
yleisyydelle, lajilukumäärälle ja yleiselle vaurioasteelle, joiden jälkeen tuli luppojen peittävyys. Harvinaisinta 
erittäin merkitsevä korrelaatio oli sormipaisukarpeen peittävyyden kohdalla. 

Leväpeite on ilman epäpuhtauksien positiivinen indikaattori, eli se hyötyy ravinnekuormituksesta. 
Tämän vuoksi sen vasteen ovat päinvastaisia kuin ilman epäpuhtauksien vaikutuksesta heikkenevillä 
jäkälämuuttujilla. Lajilukumäärä, yleinen vaurioaste ja IAP-indeksi kuvaavat kaikki jäkälälajiston 
koostumusta, minkä takia niiden väliset korrelaatiot olivat voimakkaita. 

Luppojen peittävyys korreloi toisten jäkälämuuttujien kanssa, mutta korrelaatiokertoimet ovat 
pienehköjä. Syynä on todennäköisesti se, etteivät lupot esiintyneet havaintoaloilla niin runsaina, että se olisi 
saanut käytetyllä pistefrekvenssimenetelmällä kattavasti peittävyysarvoja. Sormipaisukarpeen peittävyys 
korreloi ainoastaan oman vaurioasteensa ja levän yleisyyden kanssa. IAP-indeksi kuvaa näiden 
tarkasteltujen muuttujien joukosta herkkien jäkälälajien esiintymistä erityisen hyvin. 

Tulosten tilastollinen tarkastelu osoittaa, että tutkitut muuttujat kuvasivat ilmanlaatua, osa paremmin 
kuin toiset. Luontaiset tekijät vaikuttavat indikaattorilajeihin, mitä voidaan vakioida sijoittamalla havaintoalat 
indikaattorilajien kannalta parhaiten soveltuviin metsiköihin. Alueilla, joissa havaintoalaverkosto on 
suhteellisen tiheä, kuten Uudenmaan tutkimusalueella, havaintoalojen sijoittelussa on tehtävä myös 
kompromisseja kattavuuden ja pysyvyyden varmistamiseksi vuosien välillä. Tilastomenetelmillä on 
mahdollista erotella luontaisten tekijöiden ja ilmanlaatuun liittyvien tekijöiden vaikutuksia. Tulosten 
perusteella jäkälämuuttujien yhteys ilmanlaatua kuvaaviin muuttujiin on selvä. 

Selvin yhteys ilmanlaatuun korrelaatioiden määrän perusteella oli sormipaisukarpeen vaurioasteella 
(Liite 28, kappale 28.4.3 ). Myös IAP-indeksi, levän yleisyys, lajilukumäärä ja yleinen vaurioaste olivat myös 
selviä indikaattoreita. Yleisen vaurioasteen käyttöä ilmanlaadun arvioinnissa hankaloittaa sen luotettavan 
arvioinnin haastavuus: yleisen vaurioasteen arviointiasteikkoon sisältyy oletuksia jäkälälajien reagoimisesta 
kuormitukseen sekä lajiston koostumuksen sekä jäkälien ulkomuodon osalta, eivätkä nämä oletukset 
toteudu etenkään kuormitetuilla alueilla. Sormipaisukarpeen peittävyys oli tarkastelluista muuttujista 
huonoin ilmanlaadun indikaattori, sillä sen vaihtelua selittivät enimmäkseen luonnolliset tekijät. 

Seuraavissa kappaleissa tarkastellaan tutkittuja jäkälämuuttujia ja niiden alueelliseen vaihteluun vuonna 
2020 vaikuttaneita tekijöitä tilastomenetelmien avulla. Saadut tulokset osoittavat, että jäkälämuuttujien ja 
ilman epäpuhtauksille mallinnettujen pitoisuuksien välillä on malliin sisältyvistä epävarmuustekijöistä ja 
rajoitteista huolimatta selvä yhteys, mikä antaa hyvät lähtökohdat tulevaisuudessa tarkastella vaikutuksia 
tarkemmin kattavampien tausta-aineistojen avulla. Meri- ja lentoliikenteen päästöjen vaikutuksia ei tässä 
tutkimuksessa tarkasteltu erikseen, millä voi olla vaikutusta saatuihin selitysasteisiin.  

Saadut selitysasteet olivat enimmillään vajaat 50 %. Tämäkin arvo on melko hyvä, koska hyvin 
todennäköisesti kaikki vaikuttavat tekijät eivät ole mukana regressioanalyyseissa. Kun selitysaste on noin 
20 % tai pienempi, tuloksia voidaan pitää suuntaa antavina, ja muiden taustamuuttujien ottaminen malleihin 
mukaan voisi nostaa selitysastetta.  

Regressioanalyyseissa ei yksikään taustamuuttuja ollut tilastollisesti merkitsevästi sidoksissa luppojen 
peittävyyteen, ja selitysaste jäi alle kuuteen prosenttiin, minkä syiden takia sitä ei käsitellä seuraavassa. 
Tähän lienee syynä se, että lupot olivat ylipäätään harvinaisia ja harvoilla aloilla havaittiin niitä riittävästi 
peittävyyden määrittämiseksi. Yhdenkään jäkäläsuureen kohdalla merkitsevää vaikutusta ei ollut valtalajin 
pohjapinta-alalla, lähimmän pistelähteen päästömäärällä eikä otsonin pitoisuudella ilmassa. 

5.3 Sormipaisukarve 
Sormipaisukarve on ilmanlaadun bioindikaattoritutkimuksissa keskeinen laji, joka ilmentää ilman 
epäpuhtauksien kuormitusta sekä ulkomuodollaan että runsaudellaan. Sormipaisukarve on hyvin yleinen 
laji, joka puuttuu ainoastaan kaikkein kuormitetuimmilta alueilta ja bioindikaattoritutkimukseen soveltuvilla 
aloilla vain harvoin luontaisten tekijöiden vaikutuksesta. 
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Sormipaisukarpeen vaurioasteen vaihtelusta regressiomalli selitti 46,7 %, ja tilastollisesti merkitseviä 
taustamuuttujia oli seitsemän kappaletta. Selitysasteesta alamuuttujat muodostivat 27,6 % ja 
ilmanlaatumuuttujat 72,4 %. Eniten selittäviä tekijöitä olivat ilman NO2-pitoisuus, ilman hiukkaspitoisuus 
(PCA), etäisyys merestä ja hilapäästöt alan ympärillä (PCA). Sormipaisukarpeen vaurioaste kasvoi, kun 
ilmassa oli enemmän epäpuhtauksia, kun päästöt alan ympärillä sekä lähimmässä pistelähteessä olivat 
suurempia, kun havaintopuut olivat vanhempia ja paksumpia ja kun ala sijaitsi lähempänä merta (Liite 28, 
Taulukko 85). 

Sormipaisukarpeen peittävyydestä regressiomalli selitti 19,7 %, ja vain havaintopuiden ikä oli mallissa 
merkitsevä taustamuuttuja muodostaen 78,7 % selitysasteesta. Alamuuttujien osuus selitysasteesta oli 
95,1 % ja ilmanlaatumuuttujien 4,9 %. Mallin perusteella sormipaisukarve peitti enemmän puiden rungosta, 
kun tutkimusmetsikkö oli vanhempi, eikä ilmanlaadulla ollut vaikutusta peittävyyteen (Liite 28, Taulukko 87). 

Tuloksen perusteella sormipaisukarpeen vaurioastetta ei voi pitää kovin hyvänä ilmanlaadun 
indikaattorina. Puiden ikääntyessä elinolot niiden rungoilla muuttuvat, ja sormipaisukarve voi vahvana 
kilpailijana mahdollisesti vallata alaa muiden lajien hävitessä. 

Tarkasteltaessa taustamuuttujien vaikutuksia sormipaisukarpeeseen huomataan kehitysluokan ja puun 
läpimitan vaikuttavan sen esiintymiseen ja kuntoon: sormipaisukarve ei viihdy vanhoilla, kilpikaarnoittuvilla 
männyillä. Sormipaisukarpeen peittävyys on suurimmillaan varttuneissa männiköissä, kypsissä männiköissä 
peittävyys on pienempi. Iäkkäissä männiköissä sormipaisukarve oli vaurioituneempaa kuin nuoremmissa, 
mutta toisaalta tutkimuksen vanhimmat männiköt sijoittuivat taajamien puistomaisille alueille (Liite 28, 
Taulukko 80, Taulukko 81). Lisäksi iäkkäitä mäntyjä esiintyi usein paahteisilla, harvapuustoisilla kallioaloilla. 

Regressiomalliin ei ollut mahdollista sisällyttää metsätyypin vaikutusta. Varianssianalyysin perusteella 
sormipaisukarpeen vauriot ja toisaalta myös peittävyys olivat sitä suurempia, mitä rehevämpi metsätyyppi 
oli alalla. Terveintä sormipaisukarve oli siellä, missä metsä oli kuivaa, karua ja valoisaa. Kuitenkin 
metsätyypin epäsymmetrinen jakauma taajama- ja tausta-aloilla voi vaikuttaa tulkintaan. Vaurioaste ja 
peittävyys korreloivat keskenään negatiivisesti, eli sormipaisukarve oli vaurioituneempaa silloin, kun se 
peitti pienemmän alan havaintopuun rungosta (Liite 28, Taulukko 80). 

5.4 Lajistolliset tunnukset 
Lajistotunnuksina käsiteltiin IAP-indeksiä, herkkien lajien lukumäärää, yleistä vaurioastetta sekä luppojen 
peittävyyttä. Tunnuksilla on voimakkaat keskinäiset korrelaatiot, sillä ne perustuvat luppojen peittävyyttä 
lukuun ottamatta runkojäkälälajiston koostumukseen. Yleinen vaurioaste erottelee kestävämpien 
lehtimäisten ja herkempien pensasmaisten lajien esiintymisen ja kunnon, minkä takia se vaihtelee samalla 
tavalla sormipaisukarpeen vaurioasteen, lajilukumäärän ja IAP-indeksin kanssa. Lajistotunnuksista IAP-
indeksi ja lajilukumäärä olivat hyviä ilmanlaadun indikaattoreita, koska ne liittyvät yksittäisten jäkälälajien 
yleisyyden vaihteluun. Yleinen vaurioaste korreloi harvempien muuttujien kanssa. Regressioanalyysissä 
tutkitut taustamuuttujat selittivät enimmillään 45,3 % lajistotunnuksen vaihtelusta (IAP-indeksi). Ilmanlaatua 
kuvaavien muuttujien osuus selitysasteesta oli suurin myös IAP-indeksille 72,9 %. Luppojen peittävyyden 
regressioanalyysia ei käsitellä, koska yksikään taustamuuttuja ei vaikuttanut tilastollisesti merkitsevästi 
tähän suureeseen. 

IAP-indeksin vaihtelusta regressiomalli selitti 45,3 %, ja viisi muuttujaa oli tilastollisesti merkitseviä. 
Suhteellisesti selitysasteesta alamuuttujien osuus oli 23,7 % ja ilmanlaatumuuttujien 76,3 %. Eniten 
vaikuttivat ilman hiukkaspitoisuus (PCA) ja ilman NO2-pitoisuus: IAP-indeksi kasvoi, kun merkitsevät 
taustamuuttujat pienenivät. Näin ollen keskimäärin lyhyemmillä ja hoikemmilla puilla jäkälälajisto oli 
köyhtyneempää kuten myös siellä, missä ilmassa oli enemmän typpidioksidia ja hiukkasia. Puuston 
läpimitan ja pituuden vaikutus IAP-indeksiin voi liittyä havaintorunkojen jakautumiseen taajamassa ja 
tausta-alueilla: tutkimuksen taajama-aloilla puut olivat keskimäärin paksumpia (Liite 28, Taulukko 83). 
Havaintopuiden ikä ei eronnut tilastollisesti merkitsevästi taajaman ja taustan välillä. 

Regressiomallien selitysasteet ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälälajien lukumäärälle ja yleiselle 
vaurioasteelle olivat jonkin verran pienempiä kuin IAP-indeksille. Lajilukumäärän vaihtelusta regressiomalli 
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selitti 29,4 %, ja viisi muuttujaa oli tilastollisesti merkitseviä. Vaihtelusta alamuuttujat selittivät 27,1 % ja 
ilmanlaatumuuttujat 72,9 %. Suurin merkitsevä selittävä muuttuja oli ilman hiukkaspitoisuus (PCA) 32,5 %:n 
osuudellaan. Ilman NO2-pitoisuus ei ollut mallissa tilastollisesti merkitsevä, vaikka sen osuus selitysasteesta 
olikin 21,5 %. Lajilukumäärä kasvoi mallin mukaan, kun havaintopuut lyhenivät ja ohenivat, kun ilman 
hiukkaspitoisuus aleni ja kun lähimmän pistelähteen päästöt olivat pienempiä. Lisäksi heikohkon 
riippuvuuden perusteella meren lähellä jäkälälajeja oli enemmän kuin etäämpänä (Liite 28, Taulukko 84).  

Regressiomalli selitti yleisen vaurioasteen vaihtelusta 35,9 %, ja tilastollisesti merkitseviä taustamuuttu-
jia oli viisi kappaletta. Alamuuttujien osuus selitysasteesta oli 36,3 % ja ilmanlaatumuuttujien 63,7 %. Tär-
keimmät merkitsevät taustamuuttujat olivat ilman hiukkaspitoisuus (PCA) ja ilman NO2-pitoisuus. Yleinen 
vaurioaste oli sitä suurempi, mitä enemmän näitä epäpuhtauksia oli ilmassa. Havaintopuiden läpimitta ja 
pituus olivat myös sitä suurempia, mitä suurempi yleinen vaurioaste oli (Liite 28, Taulukko 86). 

Lajistotunnukset kuvastivat sitä heikompaa jäkälälajiston tilannetta vastaavasti kuten 
sormipaisukarpeen vaurioastekin, mitä rehevämpi metsätyyppi oli kyseessä. Myös luppojen peittävyys oli 
suurempi karuissa metsissä kuin rehevissä. Rehevämmissä metsissä on latvuskerros sulkeutuneempi ja 
metsä varjoisampaa kuin karuilla tyypeillä, minkä lisäksi nuoren puuston suuri määrä ja muu kasvillisuus 
heikentävät runkojäkälien kasvuolosuhteita. 

Lajistomuuttujat olivat sitä suurempia, mitä suurempia havaintopuut olivat, ja sama yhteys havaittiin 
myös lajilukumäärälle ja yleiselle vaurioasteelle. Havaintopuiden suuri koko ennusti suurempaa yleistä 
vaurioastetta erittäin merkitsevästi. Korrelaatio voi liittyä osaltaan metsätyyppeihin ja toisaalta kallioaloihin: 
vaikkakaan sormipaisukarve ei viihdy kallioaloilla paahteisuuden ja puiden kilpikaarnoittumisen vuoksi 
erityisen hyvin, ovat nämä paikat varsin hyviä kasvupaikkoja useille herkille jäkälälajeille. 

5.5 Levän yleisyys 
Levä on ilman epäpuhtauksien positiivinen indikaattori, eli se runsastuu kuormitetuilla alueilla. Levän 
esiintymisen ja runsauden on katsottu kuvaavan erityisesti typpikuormitusta, josta sen arvellaan hyötyvän. 
Levän yleisyys korreloi useiden muiden muuttujien kanssa erittäin merkitsevästi, nimenomaan indikoiden 
jäkälävaurioita ja sormipaisukarpeen peittävyyden pienentymistä.  

Levän yleisyyden ja IAP-indeksin välillä vallitsi negatiivinen, erittäin merkitsevä korrelaatio. Toisin 
sanoen mitä enemmän levää puilla havaittiin, sitä vähemmän jäkälälajeja rungoilla esiintyi. Levän 
yleisyyden kanssa havaittiin positiiviset korrelaatiot yleisen vaurioasteen, sormipaisukarpeen vaurioasteen 
ja sormipaisukarpeen peittävyyden kanssa. Tämän perusteella, kun levä oli yleisempää, niin 
sormipaisukarve peitti suuremman osan tutkimuspuiden rungosta, mutta se oli vaurioituneempaa kuten 
kaikki muutkin jäkälälajit. 

Regressiomalli selitti 21,1 % levän yleisyyden vaihteluista, ja muuttujista neljä kappaletta oli tilastolli-
sesti merkitseviä. Alamuuttujien osuus selitysasteesta oli 33,0 % ja ilmanlaatumuuttujien 67,0 %. Tulosten 
perusteella levä oli yleisempää siellä, missä ilmassa oli enemmän hiukkasia ja päästöt alan ympäristössä 
olivat suurempia. Levä oli yleisempää myös paksummilla ja nuoremmilla puilla. Suurimmat selitysvoimat 
tutkituista taustamuuttujista olivat ilman hiukkaspitoisuudella ja hilapäästöillä alan ympäristössä: näiden 
muuttujien kasvaessa levä yleistyi. Levä oli harvinaisempaa vanhoilla havaintopuilla, ja se yleistyi, kun tutki-
muspuut olivat paksumpia (Liite 28, Taulukko 88). Ilman NO2-pitoisuus ei korreloinut merkitsevästi levän 
yleisyyden kanssa. Levää havaittiin runsaasti myös useilla havaintoaloilla, joilla oli pieni NO2-pitoisuus.  

Kuitenkaan havaintopaikan puuston kehitysluokalla ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä levän 
yleisyyden kanssa. Regressioanalyysilla havaitun eron taustalla voi olla puiden erilainen jakautuminen 
tausta- ja taajama-aloille metsän kehitysasteen mukaan. Myös metsikön soveltuvuus vaikutti levän 
esiintymiseen, sillä levä oli soveltuvuudeltaan kohtalaisiksi arvioiduissa metsiköissä yleisempää kuin 
hyvissä. Myös metsätyypillä oli tilastollisesti merkitsevää vaikutusta levän esiintymiseen; se oli yleisempää 
rehevämmillä metsätyypeillä kuin karuilla metsätyypeillä. Metsätyypin vaikutus levän esiintymiseen oli siis 
päinvastainen kuin vaikutus lajistotunnuksiin. Levä ei ilmeisesti kärsi varjostuksesta samalla tavoin kuin 
ilman epäpuhtauksille herkät jäkälälajit. 
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5.6 Yhteisöanalyysit 
Ordinaatiokuvaajista voidaan tarkastella jäkälälajien ja havaintoalojen, jäkälälajien ja taustamuuttujien ja 
havaintoalojen ja taustamuuttujien välisiä suhteita. Havaintoalojen sijainti ordinaatiossa kuvastaa sitä, mitkä 
lajit ovat tunnusomaisia havaintoaloille ja millä taustamuuttujilla on ollut eniten vaikutusta alojen 
jäkäläyhteisöjen koostumukseen. Akselistossa toisiaan lähellä olevat alat ovat lajistoltaan ja lajiston 
yleisyyssuhteiltaan samankaltaisia. (Kuva 45) 

Yleisyystarkastelussa sormipaisukarve (JHypphy) ja keltatyvikarve (JParamb) sijoittuivat 
yleisyysordinaation keskelle, koska ne ovat yleisiä lajeja ja esiintyivät suurimmalla osalla aloista. Ilman 
epäpuhtauksille herkät naavat (JUsnea) ja lupot (JBryoria) esiintyivät keskenään samankaltaisesti, ja niiden 
suuntaan sijoittuivat myös harmaaröyhelö (JPlagla), hankakarve (JPsefur) sekä harmaatyvi- ja tuhkakarve 
(JPar.Ims). Nämä lajit esiintyivät yleensä etäämpänä päästölähteistä. Harvinaista raidanisokarvetta 
(JParsul) esiintyi keskimäärin siellä missä leväpeitettäkin (JAlg.Sco) suhteellisesti lähempänä päästölähteitä 
ja siellä, missä ilmassa oli enemmän päästöperäisiä epäpuhtauksia. Seinäsuomujäkälää (JHypsca) esiintyi 
kuormitetummilla alueilla ja keskimäärin vanhempien puiden rungoilla. Keltaröyhelö (JVulpin) ja 
ruskoröyhelö (JTucchlo) esiintyvät keskimäärin etäällä merestä ja päästölähteistä sekä pitkissä 
havaintopuissa. (Kuva 45) 

 
Kuva 89. Havaintoalojen sijoittuminen kaksiulotteiseen NMDS-ordinaatioon jäkälälajien yleisyyden mukaan. Taajama: umpinainen pallo, 
tausta: avonainen pallo. Kuvassa on esitetty myös jäkälälajit lyhenteillä ja taustamuuttujat. Vain erittäin merkitsevät (p < 0,001) tausta-
muuttujavektorit on merkitty kuvaan. ika = havaintopuiden ikä; pituus = havaintopuiden pituus; merietais = etäisyys merestä; c.o3 = ilman 
otsonipitoisuus (SOMO35); c.no2 = ilman NO2-pitoisuus; lapimitta = havaintopuiden läpimitta; e.et = etäisyys lähimmästä pistelähteestä; 
g.pca = havaintoalan lähiympäristön liikenteen ja pienpolton päästöt hila-aineistossa (PCA); c.pcapm = ilman hiukkaspitoisuus (PCA). 

Figur 90. Tvådimensionell NMDS-ordination över provytorna. Lokalerna är angivna efter lavarternas förekomst. Tätort: vit cirkel, bak-
grundsområde: grå cirkel. I figuren anges även lavarter med förkortningar och bakgrundsvariabler. Endast mycket signifikanta 
(p < 0,001) bakgrundsvariabelvektorer har märkts i figuren. ika = observationsträdens ålder; pituus = observationsträdens höjd; meri-
etais = avstånd till havet; c.o3 = luftens ozonhalt (SOMO35); c.no2 = luftens NO2-halt; lapimitta = observationsträdens diameter; 
e.et = avstånd till den närmaste punktkällan; g.pca = utsläpp från trafik och hushållsförbränning i närheten av provytan i materialet med 
gitterrutor (PCA); c.pcapm = luftens partikelhalt (PCA). 
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Taajama- ja tausta-alojen sijoittumisessa oli ordinaatioiden perusteella havaittavissa lievää jakautumista. 
Luonnollisesti taajama-aloilla ilmassa oli enemmän epäpuhtauksia. Ravinnekuormituksesta hyötyvä 
seinäsuomujäkälä (JHypsca) oli yleisempää taajamissa. Taajama-aloja havaitaan ordinaatiokuvassa 
runsaasti myös tausta-alojen seassa, mikä voi johtua siitä, ettei taajamia ollut luokiteltu taajaman koon 
mukaan.  

Ordinaatiossa nähdään havainnollisesti taustamuuttujien riippuvuuksia toisistaan. Esimerkiksi mitä 
vanhempia (muuttuja ”ika”) havaintopuut olivat, sitä lyhyempiä ne keskimäärin olivat, mikä voi johtua 
kallioisten alojen (männyt kasvavat kalliolla hitaasti) huomattavasta määrästä aineistossa. Etäämpänä 
merestä (muuttuja ”merietais”) puut olivat keskimäärin pitempiä kuin rannikolla. Päästöjen ja ilmanlaadun 
riippuvuudet selittyvät pitkälti päästölähteiden sijainnista. Etäisyyden merestä kasvaessa kasvoi myös 
etäisyys lähimmästä pistelähteestä (muuttuja ”e.et”), koska päästölähteitä on enemmän tiheästi asutetuilla 
seuduilla, jotka keskimäärin sijaitsevat useammin rannikolla kuin sisämaassa. Otsonia (muuttuja ”c.o3”) oli 
ilmassa enemmän, kun muiden epäpuhtauksien määrät olivat pienempiä. Lisäksi sitä esiintyi enemmän 
siellä, missä oli enemmän luppoja (JBryoria) ja naavoja (JUsnea). Havainto johtuu siitä, että otsoni reagoi 
ilmassa auringonvalon vaikutuksesta typen oksidien (NOx) kanssa, ja sen määrä vähenee, kun typen 
oksideja on ilmassa enemmän. Typen oksideja on enemmän kuormitetuilla alueilla, jossa otsonin määrä 
siten vähenee. Otsonia ei ollut kuitenkaan niin paljon, että se olisi selvästi vaikuttanut luppoihin ja 
naavoihin. 

Yhteisöanalyysien tulos on yleisesti ottaen samansuuntainen regressioanalyysien kanssa. Levä on 
yleisempää siellä, missä ilmassa on enemmän epäpuhtauksia ja päästöjä on enemmän. Herkät lajit taas 
ovat harvinaisempia samassa ympäristössä. Mahdollisesti ne jäkälälajit, joiden esiintyminen ei riipu vahvasti 
havaintoalan iästä tai puiden pituudesta, olisivat erityisen hyviä ilmanlaadun indikaattoreita. Tällaisia ja 
suhteellisen yleisiä lajeja olivat lupot ja naavat, harmaaröyhelö, hankakarve sekä harmaatyvi- ja tuhkakarve.  
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6. Vertailu aikaisempiin tuloksiin 

6.1 Vuosien välinen vertailu 
Tässä luvussa vertaillaan vuoden 2020 tuloksia aikaisempien vuosien bioindikaattoritutkimusten tuloksiin. 
Vertailuun on otettu mukaan vuodet 2000, 2004, 2009 ja 2014. Vertailuvuosina käytetyt menetelmät ja 
havaintoalat ovat samoja. Vertailuvuosien kattavuus vaihtelee, sillä vuonna 2000 Länsi-Uudellamaalla ja 
osassa Itä-Uudenmaan kuntia, vuosina 2004 ja 2009 sekä Länsi- että Itä-Uudenmaan alueella ja vuonna 
2014 mukana ei ollut neljä kuntaa itäisellä Uudellamaalla.  

Vertailua havainnollistetaan esittämällä vyöhykekartat sormipaisukarpeen vaurioasteesta, 
lajilukumäärästä sekä IAP-indeksistä vuosina 2000, 2004, 2009, 2014 ja 2020 (Kuva 46–Kuva 51). 
Vyöhykkeet laskettiin käyttäen kaikkia aloja, eli vuosien välillä vaihtuneita havaintoaloja ei jätetty pois. 
Ruotsinpyhtään itäosassa sijaitsi kolme havaintoalaa vuoden 2009 seurantaan saakka, eivätkä ne ole 
mukana sen vuoden ja aikaisempien vuosien karttojen vyöhykkeissä. IAP-indeksin arvot laskettiin kunkin 
havaintovuoden itsensä seuralaislajilukumäärän perusteella. Samana pysyneiden alojen lukumäärät 
vaihtelivat eri tutkimusvuosien välillä (Taulukko 18). 

Yleiskuvana voidaan sanoa, että niin IAP-indeksi kuin lajilukumääräkin kuvastavat jäkälälajiston 
kannalta heikkenevää ja harvinaistuvaa trendiä. Sormipaisukarpeen vaurioaste on kasvanut vuodesta 2000 
alkaen, mutta vuosien 2014 ja 2020 välillä ei ole suurta eroa. Vuosi 2009 vaikuttaa olleen parempi jäkälien 
kannalta kuin viereiset tutkimusvuodet 2004 ja 2014. 

Liitteessä 29 on esitetty vuosien välisestä vertailusta taulukot, joista ilmenee se, ovatko vuosien väliset 
erot tilastollisesti merkitseviä. 

 

Taulukko 35. Uudenmaan alueen bioindikaattoritutkimuksissa samoina pysyneiden alojen lukumääriä eri vuosien kesken. 

Tabell 36. Antal provytor som förblivit desamma i bioindikatorundesökningarna i Nyland mellan de olika uppföljningsåren. 

Vuodet Samana säilyneitä aloja 
Samana säilyneitä 
taajama-aloja 

Samana säilyneitä 
tausta-aloja 

2014 ja 2020 440 199 241 
2009, 2014 ja 2020 369 166 203 
2004, 2009, 2014 ja 2020 369 166 203 
2000, 2004, 2009, 2014 ja 2020 320 156 164 

IAP-indeksi valossa jäkälälajisto oli vähiten köyhtynyttä vuonna 2000 ja köyhtyneintä vuonna 2020. Vuonna 
2009 tilanne oli vähän parempi kuin vuonna 2004, mutta sen jälkeen lajisto on köyhtynyt (Kuva 46, Kuva 
47). Myös sormipaisukarpeen vaurioasteen osalta vuonna 2000 tilanne oli paras (pienimmät vauriot) ja 
vuonna 2020 pahin (suurimmat vauriot). Täysin kuollut vyöhyke Helsingin keskustassa on kuitenkin 
pienentynyt (Kuva 48, Kuva 49). 

Lajilukumäärällä havaittiin IAP-indeksiä vastaava kehitys: vuonna 2000 lajilukumäärä oli keskimäärin 
suurin ja vuonna 2020 pienin. Helsingin laita-alueilla lajilukumäärä oli vuonna 2020 jopa kolme lajia 
pienempi. Myös useissa kuntakeskuksissa, kuten Karkkilassa ja Mäntsälässä, havaittiin vuonna 2020 
niukasti jäkälälajeja, mutta myös useilla tausta-aloilla lajien määrä oli vähentynyt (Kuva 50, Kuva 51). Monin 
paikoin vuonna 2009 jäkälien kunnon ja lajiston heikentyminen oli pysähtynyt tai kääntynyt parempaan 
suuntaan, mutta vuosina 2014 ja 2020 heikentymistä tapahtui yleisesti. 
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Kuva 91. IAP-indeksin vyöhykkeet Uudellamaalla vuosina 2000 (ylempi) ja 2004 (alempi). 

Figur 92. Zonkarta över IAP-indexet i Nyland åren 2000 (övre) och 2004 (nedre). 
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Kuva 93. IAP-indeksin vyöhykkeet Uudellamaalla vuosina 2009 (ylin), 2014 (keskellä) ja 2020 (alin). 

Figur 94. Zonkarta över IAP-indexet i Nyland åren 2009 (högst upp), 2014 (i mitten) och 2020 (längst ner). 
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Kuva 95. Sormipaisukarpeen vaurioasteen vyöhykkeet Uudellamaalla vuosina 2000 (ylempi) ja 2004 (alempi). 

Figur 96. Zonkarta över blåslavens skadeklass i Nyland åren 2000 (övre) och 2004 (nedre). 
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Kuva 97. Sormipaisukarpeen vaurioasteen vyöhykkeet Uudellamaalla vuosina 2009 (ylin), 2014 (keskellä) ja 2020 (alin). 

Figur 98. Zonkarta över blåslavens skadeklass i Nyland åren 2009 (högst upp), 2014 (i mitten) och 2020 (längst ner). 
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Kuva 99. Lajilukumäärän vyöhykkeet Uudellamaalla vuosina 2000 (ylempi) ja 2004 (alempi). 

Figur 100. Zonkarta över artantalet i Nyland åren 2000 (övre) och 2004 (nedre). 
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Kuva 101. Lajilukumäärän vyöhykkeet Uudellamaalla vuosina 2009 (ylin), 2014 (keskellä) ja 2020 (alin). 

Figur 102. Zonkarta över artantalet i Nyland åren 2009 (högst upp), 2014 (i mitten) och 2020 (längst ner). 
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6.1.1 Vertailu vuosien 2014 ja 2020 välillä 

Mäntyjen runkojäkäliä kuvaavia tunnuslukuja vuosina 2014 ja 2020 samoina pysyneinä aloilla (n = 440) ja 
näiden vuosien väliset tilastolliset vertailut on esitetty seuraavassa taulukossa (Taulukko 19). 
Sormipaisukarpeen vaurioasteen ja luppojen peittävyyden muutos ei ollut tilastollisesti merkitsevä vuosien 
2014 ja 2020 välillä. Muiden tarkasteltujen suureiden muutos oli tilastollisesti erittäin merkitsevä (p < 0,001). 
Muutokset kuvastavat yleisesti jäkälälajien määrän pienemistä ja jäkälien kunnon heikkenemistä (Kuva 52, 
Kuva 53). Kuitenkin levän yleisyys väheni selvästi seurantavuosien välillä, mikä viittaa typpikuormituksen 
vähenemiseen. Kaikkien tutkittujen jäkälälajien paitsi seinäsuomujäkälän esiintymisfrekvenssit pienenivät 
vuodesta 2014 vuoteen 2020. Selvimmin frekvenssi pieneni harmaatyvi- ja tuhkakarpeen, harmaaröyhelön, 
hankakarpeen, keltaröyhelön ja naavojen kohdalla (Kuva 54). 

Taulukko 37. Männyn runkojäkäliä kuvaavia tunnuslukuja Uudenmaan samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2014 ja 2020. Vuosien 
väliset parittaiset vertailut on tehty merkkitestillä. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä 
(p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). n = 440. 

Tabell 38. Indikatorer på tallens stamlavar på de provytor i Nyland som förblivit desamma åren 2014 och 2020. Parvisa jämförelser har 
gjorts med teckentest. Nästan signifikanta (p < 0,05) resultat har märkts med en stjärna (*), signifikanta (p < 0,01) med två stjärnor (**) 
och mycket signifikanta (p < 0,001) med tre stjärnor (***). n = 440. 

n = 440 Vuosi Keskiarvo Keskihajonta Pienin Suurin Testisuure S p-arvo 
IAP-indeksi 2014 1,66 0,52 0,07 2,01 36 0,000 *** 
 2020 1,46 0,46 0,12 1,78   
lajilukumäärä (alakohtainen) 2014 6,45 1,58 1 10 186 0,000 *** 
 2020 6,01 1,56 1 9   
lajilukumäärä (runkokohtainen) 2014 4,24 1,21 0,2 7,2 359 0,000 *** 
 2020 3,91 1,17 0,4 6,4   
sormipaisukarpeen vaurioaste 2014 2,52 0,55 1,5 4,8 178 0,566 
 2020 2,54 0,61 1,6 5,0   
yleinen vaurioaste 2014 3,15 0,60 1,8 4,8 142 0,000 *** 
 2020 3,20 0,62 1,8 4,6   
sormipaisukarpeen peittävyys (%) 2014 4,98 4,99 0 37,0 267 0,000 *** 
 2020 4,56 4,62 0 33,1   
luppojen peittävyys (%) 2014 0,03 0,11 0 1,1 41 0,566 
 2020 0,02 0,08 0 0,7   
levän yleisyys 2014 4,76 3,30 0 10 216 0,000 *** 
 2020 4,14 3,49 0 10   
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Kuva 103. Samana pysyneet havaintoalat luokiteltuna sormipaisukarpeen vaurioasteen mukaan vuosina 2014 ja 2020. n = 440. 

Figur 104. Fördelning av de provytor som förblivit desamma efter blåslavens skadeklass åren 2014 och 2020. n = 440. 

 

 
Kuva 105. Samana pysyneet havaintoalat luokiteltuna IAP-indeksin arvon mukaan vuosina 2014 ja 2020. n = 440. 

Figur 106. Fördelning av de provytor som förblivit desamma efter IAP-indexvärde åren 2014 och 2020. n = 440. 
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Kuva 107. Jäkälälajien esiintymisfrekvenssit Uudellamaalla vuosina 2014 ja 2020 samoina pysyneillä rungoilla. n = 4285. 

Figur 108. Lavarternas förekomstfrekvenser i Nyland på de stammar som förblivit desamma åren 2014 och 2020. n = 4285. 

 

6.1.2 Vuosien 2000, 2004, 2009,2014 ja 2020 välinen vertailu 

Vuosien 2000, 2004, 2009, 2014 ja 2020 välinen vertailu koskee läntistä Uuttamaata sekä itäiseltä 
Uudeltamaalta Porvoota, Loviisan aluetta ennen kuntaliitoksia ja Ruotsinpyhtään aluetta. Mukana ovat 
nykyisellä kuntajaolla Espoo, Hanko, Helsinki, Hyvinkää, Inkoo, Järvenpää, Karkkila, Kauniainen, Kerava, 
Kirkkonummi, Lohja, Loviisa (osittain), Nurmijärvi, Porvoo, Raasepori, Siuntio, Tuusula, Vantaa ja Vihti. 
Seuraavat kunnat puuttuvat vertailusta: Askola, Lapinjärvi, Loviisa (osittain), Myrskylä, Mäntsälä, 
Pornainen, Pukkila ja Sipoo. Vuodelta 2000 olivat käytettävissä vain IAP-indeksi, lajilukumäärä ja 
sormipaisukarpeen vaurioaste, jotka on käsitelty erikseen (Taulukko 20). Muut jäkäläsuureet käsiteltiin 
erikseen vuosien 2004, 2009, 2014 ja 2020 osalta (Taulukko 21). Testien tulokset on esitetty liitteessä 29.  

Vuonna 2020 havaittiin kaikkina tutkimusvuosina IAP-indeksin ja ilman epäpuhtauksista kärsivien 
jäkälälajien määrällä mitattuna eniten muuttunut ja köyhtynyt lajisto. Sormipaisukarpeen vaurioaste oli 
samoina pysyneillä aloilla suurin vuonna 2020, vaikka vuosien 2014 ja 2020 parittaisessa vertailussa 
näiden vuosien samoina pysyneillä aloilla (n = 440) eroa ei ollut (ks. kappale 6.1.1 ja Taulukko 19) 
(Taulukko 20).  

Vuodesta 2004 alkaen luppojen peittävyys ei ollut muuttunut merkitsevästi samana pysyneillä aloilla. 
Sormipaisukarpeen peittävyydessä ero oli tilastollisesti merkitsevä kaikkien vuosiparien välillä paitsi 
2004/2014. Vuonna 2020 peittävyys oli samalla tasolla kuin vuonna 2004 mutta suurempi kuin 2009 ja 
pienempi kuin 2014. Leväpeitteen yleisyys oli merkitsevästi suurempi vuonna 2014 kuin 2009 ja 
merkitsevästi pienempi vuonna 2020 kuin 2014, mutta vuosien 2009 ja 2014 välillä ero ei ollut tilastollisesti 
merkitsevä (Taulukko 21). 
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Taulukko 39. Runkojäkäliä kuvaavia tunnuslukuja Uudenmaan samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2000, 2004, 2009, 2014 ja 
2020. n = 320. 

Tabell 40. Indikatorer på stamlavar på de provytor i Nyland som förblivit desamma åren 2000, 2004, 2009, 2014 och 2020. n = 320.  

n = 320 Vuosi Keskiarvo 
Keskihajont
a 

Pienin Suurin 

IAP-indeksi 2000 2,1 0,60 0,04 3,16 
 2004 1,8 0,55 0,04 2,95 
 2009 1,9 0,56 0,16 3,15 
 2014 1,6 0,51 0,07 2,79 
 2020 1,4 0,46 0,12 2,45 
lajilukumäärä 2000 7,0 1,58 1 10 
 2004 6,5 1,59 1 10 
 2009 6,8 1,54 1 10 
 2014 6,4 1,56 1 9 
 2020 6,0 1,54 1 9 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 2,1 0,71 1,0 5,0 
 2004 2,3 0,60 1,2 4,8 
 2009 2,2 0,55 1,1 4,9 
 2014 2,5 0,54 1,5 4,8 
 2020 2,5 0,61 1,6 5,0 
 
  



62 

 
Taulukko 41. Runkojäkäliä kuvaavia tunnuslukuja Uudenmaan samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2004, 2009, 2014 ja 2020. 
n = 320. 

Tabell 42. Indikatorer på stamlavar på de provytor i Nyland som förblivit desamma åren 2004, 2009, 2014 och 2020. n = 320.  

n = 369 Vuosi Keskiarvo 
Keskihajont
a 

Pienin Suurin 

sormipaisukarpeen peittävyys (%) 2004 4,4 3,7 0 27,1 
 2009 4,0 3,9 0 26,5 
 2014 4,8 4,7 0 37,0 
 2020 4,4 4,4 0 33,1 
luppojen peittävyys (%) 2004 0,01 0,04 0 0,5 
 2009 0,01 0,05 0 0,5 
 2014 0,03 0,12 0 1,1 
 2020 0,02 0,08 0 0,65 
leväpeitteen yleisyys 2004 4,5 3,7 0 10 
 2009 4,5 3,7 0 10 
 2014 4,7 3,3 0 10 
 2020 4,0 3,4 0 10 

Seuraavaksi tarkastellaan havaintoalojen jakaantuminen luokkiin sormipaisukarpeen vaurioasteen ja IAP-
indeksin mukaan vuosina 2000, 2004, 2009, 2014 ja 2020 samana pysyneillä aloilla. Sormipaisukarpeen 
vaurioasteen suurin luokka on jokaisena tutkimusvuonna ollut lievien vaurioiden luokka, joka oli vuonna 
2009 suurimmillaan. Selvien vaurioiden luokka oli suurin vuonna 2020, ja myös pahoin vaurioitunutta 
sormipaisukarvetta havaittiin myös eniten vuonna 20. Kuolleen tai puuttuvat sormipaisukarpeen luokka oli 
suurin vuonna 2000. Terveen sormipaisukarpeen alojen osuus on vähentynyt tutkimusvuodesta toiseen, 
eikä niitä ollut lainkaan vuonna 2020 (Kuva 55). 

IAP-indeksin mukaan luokitelluista, samoina pysyneistä havaintoaloista suurin luokka oli vuosina 2000 
ja 2009 lievästi köyhtyneen lajiston luokka mutta tutkimusvuosina 2004, 2014 ja 2020 köyhtyneen lajiston 
luokka. Selvästi köyhtyneiden ja jäkäläautioiden alojen osuus oli selvästi suurin vuonna 2020 (Kuva 56). 

 
Kuva 109. Havaintoalojen jakaantuminen luokkiin sormipaisukarpeen vaurioasteen mukaan Uudellamaalla vuosina 2000, 2004, 2009, 
2014 ja 2020 samoina pysyneinä aloilla. n = 320. 

Figur 110. Fördelning av de provytor i Nyland som förblivit desamma efter blåslavens skadeklass åren 2000, 2004, 2009, 2014 och 
2020. n = 320. 
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Kuva 111. Havaintoalojen jakaantuminen luokkiin IAP-indeksin mukaan Uudellamaalla vuosina 2000, 2004, 2009, 2014 ja 2020 samoina 
pysyneinä aloilla. n = 320. 

Figur 112. Fördelning av de provytor i Nyland som förblivit desamma efter IAP-indexvärde åren 2000, 2004, 2009, 2014 och 2020. 
n = 320. 

Seuraavassa on esitetty jäkälälajien keskimääräisen yleisyyden (esiintyminen 0–10 puulla alaa kohti) 
kehitys vuosina 2004–2020 siten, että lajit on ryhmitelty erikseen kestäviin, melko kestäviin, melko herkkiin 
ja herkkiin lajeihin (ks. Taulukko 10). Kestävistä lajeista seinäsuomujäkälä on yleistynyt vuoteen 2020 
mennessä, mutta levän yleisyys laskin vuodesta 2014 vuoteen 2020 (Kuva 57). Melko kestävien lajien 
yleisyys pienentyi hieman vuodesta 2014 vuoteen 2020, selvimmin keltaröyhelön (Kuva 58). Melko herkistä 
lajeista kaikki ovat harvinaistuneet vuodesta 2014 vuoteen 2020, mutta harmaa- ja tuhkatyvikarve olivat 
yleisempiä vuonna 2020 kuin vuonna 2004 (Kuva 59). Ilmansaasteille hyvin herkät naavat ovat 
harvinaistuneet vuodesta 2004 alkaen, mutta luppojen yleisyys on pysytellyt likimain samana vuodesta 
2004 alkaen (Kuva 60). 

 
Kuva 113. Kestävien, hyötyvien jäkälälajien (ks. Taulukko 10) keskimääräinen esiintyminen Uudellamaalla samoina pysyneinä havainto-
aloilla vuosina 2004, 2009, 2014 ja 2020. 
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Figur 114. Genomsnittlig förekomst av tåliga/gynnande lavarter (se Tabell 10) på de provytor i Nyland som förblivit desamma åren 2004, 
2009, 2014 och 2020. 

 
Kuva 115. Melko kestävien jäkälälajien (ks. Taulukko 10) keskimääräinen esiintyminen Uudellamaalla samoina pysyneinä havaintoaloilla 
vuosina 2004, 2009, 2014 ja 2020. 

Figur 116. Genomsnittlig förekomst av relativt tåliga lavarter (se Tabell 10) på de provytor i Nyland som förblivit desamma åren 2004, 
2009, 2014 och 2020. 

 
Kuva 117. Melko herkkien jäkälälajien (ks. Taulukko 10) keskimääräinen esiintyminen Uudellamaalla samoina pysyneinä havaintoaloilla 
vuosina 2004, 2009, 2014 ja 2020. 

Figur 118. Genomsnittlig förekomst av relativt känsliga lavarter (se Tabell 10) på de provytor i Nyland som förblivit desamma åren 2004, 
2009, 2014 och 2020. 
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Kuva 119. Herkkien jäkälälajien (ks. Taulukko 10) keskimääräinen esiintyminen Uudellamaalla samoina pysyneinä havaintoaloilla vuo-
sina 2004, 2009, 2014 ja 2020. 

Figur 120. Genomsnittlig förekomst av känsliga lavarter (se Taulukko 10) på de provytor i Nyland som förblivit desamma åren 2004, 
2009, 2014 och 2020. 

Sormipaisukarpeen pahimmat vauriot keskittyvät jokaisena tutkimusvuonna Helsinkiin, Espooseen ja 
Vantaalle. Selviä tai pahoja vaurioita on havaittu myös kaikkina tutkimusvuosina tavallista runsaammin 
Lohjan keskustassa, Inkoossa, Tammisaaressa (Raasepori) ja Hankoniemellä (Hanko). 
Vauriovyöhykkeiden koko ja vaurion aste ovat vaihdelleet suuresti, kuitenkin vauriot ovat keskimäärin 
kasvaneet tutkimusvuosina. Itäisellä Uudellamaalla selviä tai pahoja vaurioita havaittiin 2014 ja 2020 
Loviisassa, Lapinjärvellä ja Porvoon Kilpilahdessa ja Tolkislandetissa. 

Sormipaisukarve on ollut terveintä Raaseporin länsiosissa, nykyisen Lohjan pohjoisosissa (Nummi-Pu-
sula), Karkkilassa ja Nurmijärven pohjoiskolkassa. Terveimmän vyöhykkeen laajuus on pienentynyt vuosien 
edetessä, ja erityisesti vuonna 2014 terveen sormipaisukarpeen alueet olivat pienentyneet. Kaikkein ter-
veimmän sormipaisukarpeen alue sijoittui vuonna 2000 Porvoon itäosiin ja Ruotsinpyhtäälle (Loviisa), 
vuonna 2004 Mäntsälän ja Askolan alueella sekä vuonna 2009 Sipoosta Pornaisten kautta Mäntsälään ulot-
tuvalla alueella. Vuonna 2020 terveimmät sormipaisukarpeet esiintyivät Lohjan pohjoisosassa sekä Karkki-
lassa, Pornaisissa, Mäntsälässä Pukkilassa sekä Raaseporin länsiosissa (Kuva 25).  

Lajistoltaan köyhtynein vyöhyke sijaitsi jokaisena tutkimusvuotena Helsingissä, ja ulottui sieltä Vantaan 
ja Espoon puolelle. Lohjan lounaisosaan sijoittui jokaisena tutkimusvuotena köyhtynyt vyöhyke, vuonna 
2020 tämä vyöhyke on kuitenkin hieman pienentynyt ja Lohjan pohjoisosan lähes terve alue laajentunut. In-
koon köyhtynyt vyöhyke on pysynyt suhteellisen samana 2014 vuodesta. Lohjan köyhtynyt alue on 
pienentynyt vuoden 2004 jälkeen ja edelleen vuoden 2014 jälkeen. Porvoon keskustan alueella on ollut 
jokaisena tutkimusvuotena lajistoltaan köyhtynyt vyöhyke, joka on edelleen kasvanut vuoteen 2020 
tultaessa. Pienempiä lajistoltaan köyhtyneitä tai lievemmin köyhtyneitä vyöhykkeitä havaittiin eri paikoissa 
eri puolilla tutkimusaluetta eri vuosina. Luonnontilaisinta jäkälälajisto oli Itä-Uudellamaalla ja Länsi-
Uudenmaan pohjoisosissa. (Kuva 46.) 

IAP-indeksin vaihtelu vuosien välillä oli samankaltaista selvimmin köyhtyneiden alueiden sijainnin 
suhteen. Vuonna 2004 indeksin arvot olivat etenkin Länsi-Uudellamaalla huomattavan alhaisia. Vuoteen 
2009 tultaessa lajisto oli monipuolistunut, mutta 2014 ja 2020 IAP-indeksi on heikentynyt huomattavasti 
koko tutkimusalueella (Kuva 44). 

Itä-Uudenmaan jäkälälajisto monipuolistui vuoteen 2009, mutta vuonna 2014 ja 2020 monipuolisuus on 
alkanut heikkenemään koko tutkimusalueella. Vuonna 2020 IAP-indeksin mukaan jäkälälajisto oli köyhtynyt 
vuoteen 2014 verrattuna, eikä itäisen ja läntisen Uudenmaan välillä ollut tutkimusalueella suurta eroa. 
(Kuva 48.) 
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6.2 Kunnittainen vertailu ja Suomessa aiemmin tehdyt 
tutkimukset 

Tässä tutkimuksessa sormipaisukarpeen keskimääräiset vauriot olivat suurimmat vertailussa mukana 
olleista selvityksistä, tosin muutosta ei ollut vuodesta 2014. Toiseksi suurin vaurioaste oli vuonna 2005 
Etelä-Karjalassa. IAP-indeksi oli puolestaan pienempi Länsi-Suomessa vuonna 2006 ja Turussa vuonna 
2005. Herkkien lajien lukumäärä runkoa kohti oli tätä tutkimusta pienempi Uudellamaalla 2014, Etelä-
Karjalassa 2012 ja Länsi-Suomen tutkimuksessa 2006. Likimain sama määrä herkkiä lajeja runkoa kohti 
havaittiin Vakka-Suomessa 2006 (Taulukko 22). 

Lajisto oli tässä tutkimuksessa monipuolisinta edellisen tutkimuksen tapaan Loviisassa. Myös 
Pukkilassa herkkien lajien lukumäärä oli keskimäärin yli 7. Karkkilassa, Siuntiossa, Tuusulassa ja Vihdissä 
herkkien lajien lukumäärä jäi alle seitsemän edellisestä tutkimuksesta poiketen. Kauniaisten yhdellä 
havaintoalalla lajilukumäärä nousi viidestä kuuteen (Taulukko 23). 

Sormipaisukarve oli terveintä Karkkilan, Lohjan ja Mäntsälän havaintoaloilla vuoden 2014 tutkimuksen 
tapaan. Pääkaupunkiseudulla ja Keravalla havaittiin suurimmat sormipaisukarpeen vauriot ja vähiten lajeja 
(Taulukko 23). 

 

Taulukko 43. Mäntyjen runkojäkäliä kuvaavia muuttujia Uudenmaan alueen bioindikaattoritutkimuksessa 2014 sekä aikaisemmin eri 
puolilla Suomea toteutetuissa tutkimuksissa. Tulokset lähteistä Huuskonen ym. 2009, Laita ym. 2008a, Laita ym. 2008b, Laita ym. 2007, 
Haahla ym. 2006a, Haahla ym. 2006b. 

Tabell 44. Indikatorer som beskriver tallens stamlavar i år 2014s bioindikatorundersökning i Nyland och i undersökningar som genom-
förts tidigare på olika håll i Finland. Resultaten från källorna Huuskonen ym. 2009, Laita ym. 2008a, Laita ym. 2008b, Laita ym. 2007, 
Haahla ym. 2006a, Haahla ym. 2006b. 

Alue n Tutkimusvuosi 
Sormipaisukarpeen 
vaurioaste 

IAP 
Lajilukumäärä / 
puu 

Uusimaa 501 2020 2,5 1,5 5,1 
Pohjois-Karjala 315 2020 1,9 2,9 5,5 
Uusimaa 734 2014 2,5 1,7 5,6 
Etelä-Karjala 263 2012 2,1 2,1 4,9 
Pohjois-Karjala 300 2010 1,9 2,7 6,7 
Uusimaa 776 2009 2,1 2,0 4,7 
Pyhäjärviseutu 98 2007 2,1 2,3 5,3 
Vakka-Suomi 103 2006 2,1 2,2 5,1 
Länsi-Suomi 398 2006 2,1 1,7 4,1 
Turku 145 2005 2,2 1,5 3,6 
Keski-Suomi 492 2005 2,0 2,4   
Etelä-Karjala 240 2005 2,3 2,0   
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Taulukko 45. Keskimääräinen sormipaisukarpeen vaurioaste, lajilukumäärä ja IAP-indeksi Uudenmaan tutkimuskunnissa sekä koko tut-
kimusalueella 2014 ja 2020 samoina pysyneillä aloilla. n = 440. 

Tabell 46. Medelvärde av blåslavens skadeklass, artantalet och IAP-indexet på de provytor som förblivit desamma åren 2014 och 2020 i 
Nylands uppföljningskommuner och i hela uppföljningsområdet. n = 440. 

Kunta 
Pysyneiden 
alojen 
lukumäärä 

Sormipaisukarpeen 
vaurioaste 2014 

Sormipaisukarpeen 
vaurioaste 2020 

Herkkien 
lajien 
lukumäärä 
2014 

Herkkien 
lajien 
lukumäärä 
2020 

IAP 2014 IAP 2020 

Espoo 44 2,6 2,8 5,6 5,2 1,4 1,2 
Hanko 13 2,5 2,4 6,7 6,4 1,6 1,4 
Helsinki 24 3,3 3,4 4,3 3,3 0,9 0,7 
Hyvinkää 19 2,4 2,4 6,2 6,3 1,6 1,4 
Inkoo 15 2,5 2,6 7,3 6,6 1,9 1,7 
Järvenpää 7 2,4 2,4 6,6 6,6 1,6 1,5 
Karkkila 10 2,1 2,0 7,0 6,9 1,9 1,6 
Kauniainen 1 2,5 2,4 5,0 6,0 1,7 1,4 
Kerava 6 3,0 2,8 6,3 6,0 1,4 1,3 
Kirkkonummi 30 2,5 2,6 6,8 6,5 1,7 1,5 
Lapinjärvi 10 2,8 2,7 5,4 5,1 1,4 1,3 
Lohja 38 2,2 2,2 6,8 6,3 1,8 1,6 
Loviisa 28 2,5 2,5 7,8 7,0 2,1 1,8 
Mäntsälä 16 2,3 2,1 6,8 6,3 1,8 1,6 
Nurmijärvi 17 2,4 2,4 6,8 6,2 1,6 1,5 
Porvoo 25 2,6 2,6 6,4 5,9 1,8 1,5 
Raasepori 49 2,4 2,3 6,5 6,3 1,8 1,6 
Sipoo 12 2,5 2,5 6,4 5,9 1,7 1,4 
Siuntio 9 2,4 2,5 7,2 6,9 1,9 1,8 
Tuusula 14 2,7 2,7 7,4 6,4 1,9 1,5 
Vantaa 31 2,9 3,0 5,8 5,5 1,4 1,2 
Vihti 22 2,3 2,3 7,0 6,5 1,9 1,6 
Koko tutkimusalue 440 2,5 2,5 6,4 6,0 1,7 1,5 

 
 



68 

7. Johtopäätökset ja yhteenveto 

Ilmanlaatua ja sen kehittymistä on Uudenmaan kunnissa seurattu bioindikaattorimenetelmin 1980-luvulta 
alkaen, ja 2000-luvun alusta seuranta on toteutettu yhdennetyn seurantaohjelman mukaisesti. Vuonna 2020 
seuranta toteutettiin koko Uudenmaan maakunnan laajuudessa. Seurannassa käytettiin ilman 
epäpuhtauksien ilmentäjinä mäntyjen epifyyttijäkäliä. Tutkimusalue on yli 1,7 miljoonalla asukkaallaan 
Suomen väkirikkainta seutua, ja alueen ilman epäpuhtauksien päästöt muodostuvat pääosin 
energiantuotannosta, teollisuudesta ja tieliikenteestä, satamista ja lentoliikenteestä. Maaseutualueilla myös 
maataloustoiminnoilla on paikallisia ilmanlaatuvaikutuksia. Lisäksi puunpoltto tuottaa merkittävän osan 
alueen hiukkaspäästöistä. 

Sekä teollisuuden että liikenteen päästömäärät ovat laskeneet tutkimusalueella selvästi vuoden 2003 
jälkeen. Teollisuuden ja päästömääriin ovat vaikuttaneet muun muassa tuotannon intensiteetti, teollisuuden 
rikinpoistolaitokset sekä kulutus, esim. energiantuotantoon vaikuttavat tekijät ja liikenteen kehitys. 
Tarkasteltujen epäpuhtauksien liikenteestä aiheutuvat päästöt ovat pitkällä aikavälillä vähentyneet 
tasaisesti, vaikka liikennemäärät ovat kasvaneet. 

Tutkimusalueen suurimmat päästölähteet sijaitsevat pääkaupunkiseudulla ja Porvoossa. Länsi-
Uudellamaalla on jonkin verran pieniä lupavelvollisia laitoksia sekä Hangon satama ja Sappi Finland 
Operations Oy:n Kirkniemen tehdas Lohjalla, kun taas Itä-Uudellamaalla on Porvoon Kilpilahtea lukuun 
ottamatta varsin vähän lupavelvollisia päästölähteitä. Alueen vilkkaimmin liikennöidyt tiet ovat kehäväylät 
pääkaupunkiseudulla sekä valtatiet 1, 3, 4 ja 6.  

Myös ilmasta mitattujen epäpuhtauksien pitoisuudet ovat pienentyneet 2020-luvulle tultaessa selvästi 
verrattuna 1980-, 1990- ja 2000-lukuihin. Helsingin Kallion kaupunkitaustaksi luettavalla mittausasemalla 
typpidioksidin vuosikeskiarvo on ollut noin kolminkertainen verrattuna maaseututausta-asemiin, ja 
rikkidioksidin vuosipitoisuus on ollut vähän suurempi. Porvoon Kilpilahden jalostamoalueen lähellä Nybyn 
mittausasemalla on ollut selvästi enemmän rikkidioksidia kuin Kalliossa. 

Vuonna 2020 terveintä sormipaisukarvetta kasvoi Karkkilassa ja Pukkilassa (vaurioaste 2,0), kun taas 
pahiten vaurioitunutta se oli Helsingissä (vaurioaste 3,4). Ilmanpuhtausindeksin ja lajilukumäärän 
perusteella monipuolisinta ja luonnontilaisinta jäkälälajisto oli Loviisan ja Siuntion alueella (IAP 1,8), mutta 
myös Pukkilassa (IAP 1,7) oli yleistä tasoa hieman parempi tilanne. 

Tervettä sormipaisukarvetta esiintyi vain kolmella havaintoalalla, jotka sijaitsivat Lohjalla, Pornaisissa ja 
Pukkilassa. Muualla sormipaisukarpeen vauriot olivat vähintään lieviä tai selviä. Lievästi vaurioituneen 
sormipaisukarpeen (vaurioaste 1,5–2,0) alueita esiintyi Raaseporissa, Porvoossa, Loviisassa, Siuntiossa, 
Tuusulassa, Vantaalla, Vihdissä ja Hyvinkäällä. Sormipaisukarpeen peittävyys oli keskimäärin suurempi 
nuoremmissa (kehitysluokka varttunut) männiköissä kuin vanhemmissa (kehitysluokka kypsä). 

Tilastollisessa tarkastelussa ilman typpidioksidipitoisuudella ja hiukkaspitoisuudella oli merkitsevä 
yhteys sormipaisukarpeen vaurioasteeseen. Aineiston suurin typpidioksidin pitoisuus oli Helsingin 
kantakaupungissa, jossa esiintyi myös suuria sormipaisukarpeen vaurioita. Eniten vaurioasteen vaihtelusta 
selittivät kuitenkin ilman epäpuhtaudet etenkin silloin, kun päästöt alan ympärillä sekä lähimmässä 
pistelähteessä olivat suurempia. Käytetyssä aineistossa ei ollut käytettävissä rikkidioksidin pitoisuuksia. 

Yleisen vaurioasteen tärkeimmät merkitsevät taustamuuttujat olivat ilman hiukkaspitoisuus ja ilman 
NO2-pitoisuus. Yleinen vaurioaste oli sitä suurempi, mitä enemmän näitä epäpuhtauksia oli ilmassa. Myös 
puiden koko vaikutti merkitsevästi yleiseen vaurioasteeseen. 

IAP-indeksin vaihtelua selitti ilman hiukkaspitoisuus ja ilman NO2-pitoisuus. Lisäksi puun koolla oli 
merkitsevä vaikutus IAP-indeksiin. IAP-indeksi kasvoi, kun merkitsevät taustamuuttujat pienenivät. Näin 
ollen keskimäärin lyhyemmillä ja hoikemmilla puilla jäkälälajisto oli köyhtyneempää kuten myös siellä, missä 
ilmassa oli enemmän typpidioksidia ja hiukkasia.  

Tulosten tilastollinen tarkastelu osoitti, että ilman epäpuhtaudet vaikuttavat merkittävästi useisiin 
tarkastelluista jäkälämuuttujista. Suurin vaikutus jäkälämuuttujiin oli etäisyydellä lähimpään lupavelvolliseen 
päästölähteeseen. Parhaiten ilman epäpuhtauksia indikoivat IAP-indeksi ja sormipaisukarpeen peittävyys. 
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Tilastoanalyyseissä huomioitiin etäisyys lähimpään lupavelvolliseen päästölähteeseen. Liikenteen 
vaikutukset jäkälälajistoon ovat havaittavissa mm. vertailemalla taajamissa ja tausta-alueilla sijaitsevien 
havaintoalojen jäkäläyhteisöjä. Jäkäläyhteisöt taajama- ja tausta-alueilla poikkesivat toisistaan melkein 
kaikkien ilmanlaatua kuvaavien muuttujien suhteen siten, että jäkälät taajama-aloilla olivat vaurioituneempia 
kuin tausta-aloilla, ja jäkälälajisto oli taajama-aloilla ja suurien liikenneväylien läheisyydessä 
köyhtyneempää kuin tausta-aloilla. Sekä regressioanalyysit että yhteisöanalyysit antoivat samansuuntaisia 
tuloksia.  

Jäkäläkartoituksien tuloksia vuodelta 2020 vertailtiin vuosien 2000, 2004, 2009 ja 2014 välillä. Vuosina 
2004 ja 2009 jäkäläkartoitukset tehtiin koko Uudenmaan alueella, mutta vuonna 2000 kartoituksessa oli 
mukana läntinen Uusimaa ja Itä-Uudeltamaalta vain yksittäisiä kuntia. Neljä itäisen Uudenmaan kuntaa ei 
ollut mukana vuoden 2014 tutkimuksessa. 

Ilman epäpuhtauksista kärsivät jäkälät harvinaistuivat vuodesta 2009 vuoteen 2020. Samalla aikavälillä 
ilmanpuhtausindeksi pieneni ja sormipaisukarpeen peittävyys pieneni. Nämä kaikki voivat olla merkkejä 
ilmanlaadun heikentymisestä standardin SFS 5670:1990 mukaan, vaikka ilmanlaatumittauksissa 
epäpuhtauksien pitoisuudet olivatkin pienentyneet. Ilmanlaadun parantumista jäkälätunnukset osoittivat vain 
joillain yksittäisillä paikoilla kuten Hankoniemellä. Melkein kaikkien lajien esiintyminen on harvinaistunut 
tarkkailuvuosien aikana. Kestävät, ilman epäpuhtauksista hyötyvä lajit, kuten seinäsuomujäkälä ovat 
yleistyneet tarkastelujakson 2000–2020 aikana.  

Selvin jäkälälajiston ja jäkälien kunnon muutosalue kaikkina tutkimusvuosina on ollut Helsingissä. 
Helsingin sormipaisukarpeen vauriot ovat pysyneet vuonna 2020 likimain 2014 tasolla, vaikka jäkälälajien 
lukumäärä onkin laskenut. Muista selvästi lajistonsa ja jäkälien kunnon osalta muuttuneita alueita on ollut 
Lohjan taajamissa, Porvoossa, Inkoossa ja Hyvinkäällä. Pieniä vaurioituneita alueita on havaittu myös 
tutkimusalueen muissa osissa, mutta vaurioiden sijoittuminen ja niiden taso ovat vaihdelleet vuosien välillä. 

Kokonaisuutena jäkälävauriot eivät keskittyneet erityisen selvästi kuormitetuille alueille. Lievät ja 
selvätkin vauriot ovat yleistyneet koko tutkimusalueella. Kaikkein pahimmat vauriot havaittiin kuitenkin 
kaupungeissa ja teollisuuslaitosten läheisyydessä. Lähes luonnontilaista jäkälälajistoa havaittiin vain 
yksittäisillä puilla Hyvinkäällä, Nurmijärvellä, Pukkilassa, Lohjalla, Raaseporissa ja Vihdissä. Vaikka 
lajilukumäärä olikin melko suuri, saattoivat jäkälien vauriot olla huomattavan suuria. Taantumista on 
tapahtunut vuoden 2014 jälkeen erityisesti tausta-aloilla. Rikkidioksidin ja typpidioksidin päästöt 
tutkimusalueella ovat enimmäkseen pienentyneet vuoden 2008 jälkeen. Typpioksidin taustapitoisuus on 
ollut hienoisessa kasvussa, mutta kaupunkitausta-asemalla Helsingin Kalliossa pitoisuus on laskenut 
selvästi. 

Talvilämpötilojen nousu niin, että lämpötila vaihtelee nollan asteen molemmin puolin, vaikeuttaa myös 
epifyyttijäkälien talvehtimista, ja nollan lähellä tapahtuva jäätyminen voi tappaa jäkäliä (Bjerke 2011). 
Muutokset talviolosuhteissa saattavat olla osalle lajeista merkittävämpiä kuin muutokset kesäolosuhteissa. 
Jäkälät ovat kuitenkin ääreviin olosuhteisiin sopeutuneita (Werth 2011), joten ne kestävät hyvin 
äärilämpötiloja ja kuivuutta (Beckett ym. 2008). 

Uudenmaan bioindikaattoriseurannan taajama- ja tausta-alueilla havaittiin selviä eroja useimpien 
ilmanlaatua kuvaavien jäkälämuuttujien välillä, erityisesti IAP-indeksin ja lajilukumäärän osalta. 
Sormipaisukarpeen vaurioasteen ero ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä taajama- ja tausta-alojen 
välillä. 

Suosituksena on jatkaa bioindikaattoriseurantaa noin neljän–viiden vuoden välein. Alojen määrää ei ole 
syytä karsia nykyisestä, jotta suhteellisen hyvä kattavuus voidaan säilyttää. Tulisi pohtia, voidaanko joillekin 
alueille lisätä joitain havaintoaloja kattavuuden parantamiseksi. Ennen seuraavaa bioindikaattoriseurantaa 
voidaan tehdä tarkempia tarkasteluja tutkimusvuosien välisistä muutoksista sekä tutkimusalueen sisäisistä 
eroista käyttäen lisäksi uusia taustamuuttujia perustellusti, esimerkiksi sademäärää tai talvikauden säätilaa. 
Aiheellista voisi myös olla tarkastella ajallisia muutoksia maankäytössä ja metsätaloudessa ottaen 
huomioon erilaisia ekologisia tekijöitä.  
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Liite 1. Termien ja lyhenteiden selityksiä 
Taulukko 47. Raportissa käytettyjen termien ja lyhenteiden selityksiä. 

Termi tai lyhenne Selitys Lyhennys sanoista 
CIT metsätyyppi: jäkälätyyppi (karukkokangas)  
CT metsätyyppi: kanervatyyppi (kuiva kangas)  
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntaliittymä  
MT metsätyyppi: mustikkatyyppi (tuore kangas)  
NO typpioksidi  
NO2 typpidioksidi  

NOx 
typen oksidit; tarkoittaa yhteisenä käsitteenä 
typpidioksidia ja typpioksidia 

 

O3 
otsoni; hapen muoto, joka on maanpinnalla 
haitallista eliöille ja joka vaikuttaa typpidioksidin ja 
typpioksidin muuntumiseen toisikseen 

 

OMT 
metsätyyppi: käenkaali-mustikkatyyppi 
(lehtomainen kangas) 

 

PM hiukkaset particulate matter 

PM10 
hengitettävät hiukkaset; hiukkaskokoluokka, jossa 
hiukkasten koko on enintään 10 µm 

particulate matter, 10 µm 

PM2.5 
pienhiukkaset; hiukkaskokoluokka, jossa 
hiukkasten koko on enintään 2,5 µm 

particulate matter, 2.5 µm 

ppb 
miljardisosa; pitoisuuden mittayksikkö, esim. 
millilitra tuhannessa kuutiometrissä 

parts per billion 

ppm 
miljoonasosa; pitoisuuden mittayksikkö, esim. 
millilitra kuutiometrissä 

parts per million 

SO2 rikkidioksidi  

SOMO35 
kumulatiivinen summapitoisuus (μg/m3) 
kynnysarvon 35 ppb eli 70 μg/m3 ylittävistä 
otsonipitoisuuksista vuoden ajalta 

sum of means over 35 

spp. 
lajit; tarkoittaa suvun kaikkia lajeja luppojen ja 
naavojen kohdalla 

species 

VT metsätyyppi: puolukkatyyppi (kuivahko kangas)  
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Liite 2. Askola 

Askolan kunnan alueella sijaitsi 7 havaintoalaa, joista 1 sijaitsi taajama-aluilla ja loput 6 tausta-alueilla. 
Sormipaisukarpeen vauriot olivat Askolassa keskimäärin keskiluokkaa verrattuna muun tutkimusalueen 
tilanteeseen. Ilman epäpuhtauksista kärsiviä jäkälälajeja esiintyi Askolassa hieman enemmän kuin 
tutkimusalueella kokonaisuutena, ja pääpiirteissään Askolan jäkälälajisto on luokiteltavissa lievästi 
köyhtyneeksi, kun koko tutkimusalueen lajisto on myös lievästi köyhtynyt. Sormipaisukarve oli 
keskimääräistä hieman terveempää kuin muualla tutkimusalueella. Selvimmät muutokset jäkälälajistossa 
havaittiin taajaan asutuilla alueilla (Kuva 61). Yhdellä taajama-alalla lähellä Askolan keskustaa jäkälälajisto 
oli erittäin selvästi köyhtynyttä (IAP 0,50–1,00). Tausta-aloilla lajisto oli pääosin köyhtynyttä (IAP 1,00–
2,00).  

Ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälälajien lukumäärä Askolan havaintoaloilla vaihteli kolmen ja 
yhdeksän välillä. Yhdeksän lajia havaittiin Takametsän lähellä ja kahdeksan lajia hiidenkirnujen 
läheisyydessä Korttiassa. Askolan kirkonkylällä hautausmaan vieressä esiintyi kolme jäkälälajia. 

Ilmanpuhtausindeksin arvot ja ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälälajien lukumäärä ovat 
pienentyneet Askolassa vuodesta 2000 vuoteen 2009. Vuosien 2004 ja 2009 välillä indeksin muutos ei ollut 
tilastollisesti merkitsevä (Taulukko 25). Myöskään sormipaisukarpeen vaurioasteella ei ollut muuttunut 
tilastollisesti merkitsevästi aiempiin tutkimusvuosiin verrattuna (Taulukko 26). 

I Askola kommuns område fanns sju provytor, varav en var belägen i en tätort och de övriga sex i 
bakgrundsområden. Skadorna på blåslav i Askola var i genomsnitt på samma nivå som i det övriga 
uppföljningsområdet. Lavarter som tar skada av luftföreningar förekom i Askola litet mer än i hela 
uppföljningsområdet. Lavfloran i Askola kan i huvuddrag klassas som något utarmad medan även lavfloran i 
hela uppföljningsområdet är något utarmad. Blåslaven var litet friskare än genomsnittet i det övriga 
uppföljningsområdet. De tydligaste förändringarna i lavfloran observerades i tättbefolkade områden. (Figur 
61.) I en provyta, som var belägen i en tätort nära Askola centrum, var lavfloran mycket tydligt utarmad (IAP 
0,50–1,00). I de flesta bakgrundsområden var lavfloran utarmad (IAP 1,00–2,00).  

Antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar på provytorna i Askola varierade mellan tre och nio. 
Nio arter observerades nära Takametsä och åtta arter nära jättegrytorna i Kortis. I Askola kyrkoby bredvid 
begravningsplatsen förekom tre lavarter. 

IAP-indexvärdena och antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar har minskat i Askola mellan 
åren 2000 och 2009. Mellan åren 2004 och 2009 var förändringen i indexet inte statistiskt signifikant (Tabell 
25). Blåslavens skadeklass hade inte heller förändrats statistiskt signifikant jämfört med de tidigare 
uppföljningsåren (Tabell 26). 
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Kuva 121. Keskimääräiset ilmanpuhtausindeksin arvot aloilla Askolan kunnan alueella. Havaintoalojen numerot ovat symboleiden vie-
ressä. 

Figur 122. Genomsnittliga IAP-indexvärden på provytorna i Askola kommuns område. Numren på provytorna anges bredvid symbolerna. 
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Taulukko 48. Sormipaisukarvetta, ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälien lajilukumäärää ja ilmanpuhtausindeksiä kuvaavia tunnuslu-
kuja Askolan kunnan alueella ja koko tutkimusalueella. 

Tabell 49. Indikatorer som beskriver blåslaven, antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar och IAP-indexet i Askola kommuns 
område och hela uppföljningsområdet. 

Askola, n = 7 Keskiarvo Keskihajonta Pienin Suurin 
IAP-indeksi 1,46 0,40 0,58 1,83 
lajilukumäärä 6,7 1,9 3 9 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2,42 0,68 1,85 3,80 
Uusimaa 2020, n = 501 Keskiarvo Keskihajonta Pienin Suurin 
IAP-indeksi 1,46 0,46 0,12 2,51 
lajilukumäärä 6,02 1,56 1 9 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2,51 0,60 1,30 5,00 

 

Taulukko 50. Vuosiparien väliset vertailut Askolan kunnan samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2000, 2004, 2009 ja 2020 sormi-
paisukarpeen vaurioasteelle, ilman epäpuhtauksille herkkien jäkälälajien lukumäärälle ja IAP-indeksille. Vuosien väliset vertailut on tehty 
merkkitestillä. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin mer-
kitsevä (p < 0,001) kolmella (***). Erotus on positiivinen, kun vuosiparin jälkimmäisen vuoden arvo on suurempi. 

Taulukko 51. Parvisa jämförelser av blåslavens skadeklass, antalet lavarter som är känsliga för luftföroreningar och IAP-indexet mellan 
undersökningsåren 2000, 2004, 2009 och 2020 på de provytor som förblivit desamma i Askola kommun. Jämförelserna har gjorts med 
teckentest. Nästan signifikanta (p < 0,05) resultat har märkts med en stjärna (*), signifikanta (p < 0,01) med två stjärnor (**) och mycket 
signifikanta (p < 0,001) med tre stjärnor (***). Skillnaden är positiv när värdet på det senare året är högre. 

 

Askola, pysyneet, n = 3 Vertailupari 
Keskiarvojen 
erotus 

p-arvo 
Suurempi 
arvo 

sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2009 0,302 1,000  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2020 0,519 0,250  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2009 / 2020 0,217 1,000  

lajilukumäärä 2004 / 2009 1,000 0,500  

lajilukumäärä 2004 / 2020 -1,000 0,500  

lajilukumäärä 2009 / 2020 -2,000 0,250  

IAP-indeksi 2004 / 2009 0,224 1,000  

IAP-indeksi 2004 / 2020 -0,647 0,250  

IAP-indeksi 2009 / 2020 -0,871 0,250  
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Liite 3. Espoo 

Espoon kaupungin alueella sijaitsi 44 havaintoalaa, joista 31 sijaitsi taajama-aluilla ja loput 13 tausta-
alueilla. Sormipaisukarpeen vauriot olivat Espoossa keskimäärin selviä ja jonkin verran suurempia kuin 
tutkimusalueella keskimäärin. Ilman epäpuhtauksista kärsiviä jäkälälajeja esiintyi Espoossa vähemmän kuin 
tutkimusalueella kokonaisuutena, ja pääpiirteissään Espoon jäkälälajisto on luokiteltavissa köyhtyneeksi, 
kun koko tutkimusalueen lajisto on lievästi köyhtynyt. (Taulukko 27). Lajisto oli erittäin selvästi köyhtynyttä 
Espoon tiheään asutuilla seuduilla (IAP 0,50–1,00) ja köyhtynyttä (IAP 1,00–2,00) tausta-aloilla (Kuva 62).  

Suurin lajilukumäärä Espoossa, mikä havaittiin viidellä alalla harvaan asutuilla alueilla Niipperissä, 
Velskolassa, Loojärvellä, Oittaalla ja Ketunkorvessa. Pienin ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälälajien 
lukumäärä oli puolestaan kaksi, mikä havaittiin kolmella alalla Haukilahdessa, Tapiolassa sekä 
Friisinmäessä.  

Ilmanpuhtausindeksin arvot ja ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälälajien lukumäärä ovat 
pienentyneet Espoossa vuodesta 2014 vuoteen 2020 hieman. Vuosien 2014 ja 2020 välillä indeksin muutos 
ei ollut kuitenkaan tilastollisesti merkitsevä. Myös sormipaisukarpeen vaurioaste on tässä tutkimuksessa 
tilastollisesti vähemmän merkitsevästi suurempi kuin aikaisempina tutkimusvuosina. (Taulukko 28). 

I Esbo stads område fanns 44 provytor, varav 31 var belägna i tätorter och de övriga 13 i 
bakgrundsområden. Skadorna på blåslav var i Esbo i genomsnitt tydliga och något större än genomsnittet i 
uppföljningsområdet. I Esbo förekom färre lavarter som tar skada av luftföroreningar än i hela 
uppföljningsområdet. Lavfloran i Esbo kan i huvudsak klassas som utarmad medan lavfloran i hela 
uppföljningsområdet är något utarmad. (Tabell 27.) Lavfloran var mycket tydligt utarmad (IAP 0,50–1,00) i 
tätbefolkade områden i Esbo och utarmad (IAP 1,00–2,00) i bakgrundsområden (Figur 62).  

Det största artantalet i Esbo observerades på fem provytor, som var belägna i glest befolkade områden 
i Nipert, Vällskog, Låjärv, Oitans och Rävkärr. Det minsta antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar, 
två, observerades på tre provytor: i Gäddvik, Hagalund och Frisbacka.  

IAP-indexvärdena och antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar har minskat litet i Esbo mellan 
åren 2014 och 2020. Förändringen i indexet mellan åren 2014 och 2020 var dock inte statistiskt signifikant. 
Även blåslavens skadeklass är i denna undersökning statistiskt mindre signifikant högre än under de 
tidigare uppföljningsåren. (Tabell 28.) 

 

Taulukko 52. Sormipaisukarvetta, ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälien lajilukumäärää ja ilmanpuhtausindeksiä kuvaavia tunnuslu-
kuja Espoon kaupungin alueella ja koko tutkimusalueella.  

Tabell 53. Indikatorer som beskriver blåslaven, antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar och IAP-indexet i Esbo stads område 
och hela uppföljningsområdet. 

Espoo, n = 44 Keskiarvo Keskihajonta Pienin Suurin 
IAP-indeksi 1,21 0,41 0,34 1,93 
lajilukumäärä 5,2 1,4 2 7 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2,83 0,67 1,70 4,25 
Uusimaa 2020, n = 501 Keskiarvo Keskihajonta Pienin Suurin 
IAP-indeksi 1,46 0,46 0,12 2,51 
lajilukumäärä 6,02 1,56 1 9 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2,51 0,60 1,30 5,00 
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Kuva 123. Keskimääräiset ilmanpuhtausindeksin arvot aloilla Espoon kaupungin alueella. Havaintoalojen numerot ovat symboleiden 
vieressä. 

Figur 124. Genomsnittliga IAP-indexvärden på provytorna i Esbo stads område. Numren på provytorna anges bredvid symbolerna. 
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Taulukko 54. Vuosiparien väliset vertailut Espoon kaupungin samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2000, 2004, 2009, 2014 ja 2020 
sormipaisukarpeen vaurioasteelle, ilman epäpuhtauksille herkkien jäkälälajien lukumäärälle ja IAP-indeksille. Vuosien väliset vertailut on 
tehty merkkitestillä. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin 
merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). Erotus on positiivinen, kun vuosiparin jälkimmäisen vuoden arvo on suurempi. 

Tabell 55. Parvisa jämförelser av blåslavens skadeklass, antalet lavarter som är känsliga för luftföroreningar och IAP-indexet mellan 
undersökningsåren 2000, 2004, 2009, 2014 och 2020 på de provytor som förblivit desamma i Esbo stad. Jämförelserna har gjorts med 
teckentest. Nästan signifikanta (p < 0,05) resultat har märkts med en stjärna (*), signifikanta (p < 0,01) med två stjärnor (**) och mycket 
signifikanta (p < 0,001) med tre stjärnor (***). Skillnaden är positiv när värdet på det senare året är högre. 

Espoo, pysyneet, n = 38 Vertailupari 
Keskiarvojen 
erotus 

p-arvo 
Suurempi 
arvo 

sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2004 0,003 0,618  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2009 0,155 0,041 * 2009 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2014 0,408 0,000 *** 2014 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2020 0,616 0,000 *** 2020 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2009 0,153 0,017 * 2009 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2014 0,405 0,000 *** 2014 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2020 0,613 0,000 *** 2020 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2009 / 2014 0,253 0,000 *** 2014 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2009 / 2020 0,461 0,000 *** 2020 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2014 / 2020 0,208 0,006 ** 2020 
lajilukumäärä 2000 / 2004 -0,605 0,002 ** 2000 
lajilukumäärä 2000 / 2009 -0,789 0,013 * 2000 
lajilukumäärä 2000 / 2014 -1,395 0,000 *** 2000 
lajilukumäärä 2000 / 2020 -1,816 0,000 *** 2000 
lajilukumäärä 2004 / 2009 -0,184 0,424  

lajilukumäärä 2004 / 2014 -0,789 0,000 *** 2004 
lajilukumäärä 2004 / 2020 -1,211 0,000 *** 2004 
lajilukumäärä 2009 / 2014 -0,605 0,004 ** 2009 
lajilukumäärä 2009 / 2020 -1,026 0,000 *** 2009 
lajilukumäärä 2014 / 2020 -0,421 0,019 * 2014 
IAP-indeksi 2000 / 2004 -0,238 0,000 *** 2000 
IAP-indeksi 2000 / 2009 -0,317 0,000 *** 2000 
IAP-indeksi 2000 / 2014 -0,620 0,000 *** 2000 
IAP-indeksi 2000 / 2020 -0,822 0,000 *** 2000 
IAP-indeksi 2004 / 2009 -0,079 0,143  

IAP-indeksi 2004 / 2014 -0,382 0,000 *** 2004 
IAP-indeksi 2004 / 2020 -0,584 0,000 *** 2004 
IAP-indeksi 2009 / 2014 -0,302 0,000 *** 2009 
IAP-indeksi 2009 / 2020 -0,505 0,000 *** 2009 
IAP-indeksi 2014 / 2020 -0,202 0,000 *** 2014 
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Liite 4. Hanko 

Hangon kaupungin alueella sijaitsi 16 havaintoalaa, joista puolet sijaitsee taajama-alueella ja loput tausta-
alueilla. Keskimääräinen ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälälajien lukumäärä oli Hangossa sama kuin 
tutkimusalueella keskimäärin (lievästi köyhtynyt lajisto). Sormipaisukarpeen vaurioaste oli hieman pienempi 
(lievät vauriot) ja ilmanpuhtausindeksi hieman matalampi (IAP 1,00–2,00) kuin keskimäärin koko 
tutkimusalueella. Lajisto oli köyhtyneintä Hankoniemen kärjessä (IAP 0,50-1,00). Kokonaisuudessaan 
tunnusluvut osoittivat hieman parempaa tilannetta jäkälämuuttujien suhteen kuin tutkimusalueella 
keskimäärin (Kuva 63 ja Taulukko 29).  

Hangossa ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälälajien määrä alaa kohti vaihteli välillä 5–8. Kahdeksan 
lajia havaittiin Tulliniemessä sekä Hangon kaupunkialueella paloaseman lähellä. Kolmella havaintoalalla 
lajilukumäärä oli viisi, ja ne sijaitsivat kahdella eri mäellä Hangonkylässä sekä kaupungin itäpuolella 
Björknäsissä. 

Sormipaisukarpeen vaurioaste oli samalla tasolla kuin vuosina 2000, 2004 ja 2014. Lajilukumäärässä 
tai IAP-indeksissä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta edellisiin tutkimusvuosiin verrattuna (Taulukko 
30). Hangon kaupungin alueen merkittävimmät päästölähteet, Tulliniemessä sijaitsevat Ulko- ja 
Länsisatama ja Lappohjassa sijaitseva Koverharin satama sekä liikenne selittänevät jäkälälajiston 
suurimpien muutosten alueellista painottumista Lappohjan, Tulliniemen ja Hangon keskustan läheisyyteen. 

I Hangö stads område fanns 16 provytor, varav hälften var belägna i tätorter och de övriga i 
bakgrundsområden. Det genomsnittliga antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar var i Hangö på 
samma nivå som genomsnittet i uppföljningsområdet (något utarmad lavflora). Blåslavens skadeklass var 
litet lägre (lindriga skador) och IAP-indexet litet lägre (IAP 1,00–2,00) än genomsnittet i hela 
uppföljningsområdet. Lavfloran var mest utarmad på den yttersta spetsen av Hangö udd (IAP 0,50–1,00). 
Som helhet visade indikatorerna att situationen i Hangö är litet bättre än genomsnittet i 
uppföljningsområdet. (Figur 63 och Tabell 29.)  

I Hangö varierade antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar mellan 5–8 per provyta. Åtta arter 
observerades på Tulludden och i Hangö stadsområde nära brandstationen. På tre provytor var artantalet 
fem. De var belägna på två kullar i Hangöby och öster om staden i Björknäs. 

Blåslavens skadeklass var på samma nivå som åren 2000, 2004 och 2014. Artantalet och IAP-indexet 
har inte förändrats signifikant jämfört med de tidigare uppföljningsåren. (Tabell 30.) De största 
utsläppskällorna i Hangö stads område, Yttre hamnen och Västra hamnen på Tulludden och Koverhar 
hamn i Lappvik, samt trafik förklarar antagligen varför de största förändringarna i lavfloran observerades 
mestadels i närheten av Lappvik, Tulludden och Hangö centrum. 
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Kuva 125. Keskimääräiset ilmanpuhtausindeksin arvot aloilla Hangon kaupungin alueella. Havaintoalojen numerot ovat symboleiden 
vieressä. 

Figur 126. Genomsnittliga IAP-indexvärden på provytorna i Hangö stads område. Numren på provytorna anges bredvid symbolerna. 

Taulukko 56. Sormipaisukarvetta, ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälien lajilukumäärää ja ilmanpuhtausindeksiä kuvaavia tunnuslu-
kuja Hangon kaupungin alueella ja koko tutkimusalueella.  

Tabell 57. Indikatorer som beskriver blåslaven, antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar och IAP-indexet i Hangö stads område 
och hela uppföljningsområdet. 

Hanko, n = 13 Keskiarvo Keskihajonta Pienin Suurin 
IAP-indeksi 1,43 0,28 0,90 1,98 
lajilukumäärä 6,4 1,0 5 8 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2,42 0,43 1,75 2,90 
Uusimaa 2020, n = 501 Keskiarvo Keskihajonta Pienin Suurin 
IAP-indeksi 1,46 0,46 0,12 2,51 
lajilukumäärä 6,02 1,56 1 9 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2,51 0,60 1,30 5,00 

 

Taulukko 58. Vuosiparien väliset vertailut Hangon kaupungin samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2000, 2004, 2009, 2014 ja 2020 
sormipaisukarpeen vaurioasteelle, ilman epäpuhtauksille herkkien jäkälälajien lukumäärälle ja IAP-indeksille. Vuosien väliset vertailut on 
tehty merkkitestillä. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin 
merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). Erotus on positiivinen, kun vuosiparin jälkimmäisen vuoden arvo on suurempi. 

Tabell 59. Parvisa jämförelser av blåslavens skadeklass, antalet lavarter som är känsliga för luftföroreningar och IAP-indexet mellan 
undersökningsåren 2000, 2004, 2009, 2014 och 2020 på de provytor som förblivit desamma i Hangö stad. Jämförelserna har gjorts med 
teckentest. Nästan signifikanta (p < 0,05) resultat har märkts med en stjärna (*), signifikanta (p < 0,01) med två stjärnor (**) och mycket 
signifikanta (p < 0,001) med tre stjärnor (***). Skillnaden är positiv när värdet på det senare året är högre. 

Hanko, pysyneet, n = 11 Vertailupari 
Keskiarvojen 
erotus 

p-arvo 
Suurempi 
arvo 

sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2004 0,236 0,227  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2009 0,527 0,000 *** 2009 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2014 0,136 0,549  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2020 0,109 0,549  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2009 0,291 0,065  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2014 -0,100 0,549  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2020 -0,127 0,549  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2009 / 2014 -0,391 0,002 ** 2009 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2009 / 2020 -0,418 0,000 *** 2009 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2014 / 2020 -0,027 0,344  
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Hanko, pysyneet, n = 11 Vertailupari 
Keskiarvojen 
erotus 

p-arvo 
Suurempi 
arvo 

lajilukumäärä 2000 / 2004 -1,273 0,070  

lajilukumäärä 2000 / 2009 -0,364 0,453  

lajilukumäärä 2000 / 2014 -0,727 0,125  

lajilukumäärä 2000 / 2020 -1,000 0,039 * 2000 
lajilukumäärä 2004 / 2009 0,909 0,125  

lajilukumäärä 2004 / 2014 0,545 0,031 * 2014 
lajilukumäärä 2004 / 2020 0,273 1,000  

lajilukumäärä 2009 / 2014 -0,364 0,688  

lajilukumäärä 2009 / 2020 -0,636 0,180  

lajilukumäärä 2014 / 2020 -0,273 0,219  

IAP-indeksi 2000 / 2004 -0,167 0,227  

IAP-indeksi 2000 / 2009 0,019 0,549  

IAP-indeksi 2000 / 2014 -0,344 0,227  

IAP-indeksi 2000 / 2020 -0,516 0,000 *** 2000 
IAP-indeksi 2004 / 2009 0,186 0,549  

IAP-indeksi 2004 / 2014 -0,177 0,065  

IAP-indeksi 2004 / 2020 -0,349 0,000 *** 2004 
IAP-indeksi 2009 / 2014 -0,363 0,012 * 2009 
IAP-indeksi 2009 / 2020 -0,535 0,000 *** 2009 
IAP-indeksi 2014 / 2020 -0,172 0,065  
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Liite 5. Helsinki 

Helsingin kaupungin alueella sijaitsi 24 näytealaa, joista 21 sijaitsi taajamaksi luokitellulla alueella. 
Sormipaisukarpeen vaurioaste oli keskimäärin melkein yhden vaurioluokan suurempi kuin koko 
tutkimusalueella keskimäärin. Ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälälajeja oli keskimäärin melkein kolme 
vähemmän kuin muualla tutkimusalueella ja IAP-indeksi oli melkein luokkaa pienempi (Taulukko 31).  

Vähiten muuttunutta jäkälälajisto oli Helsingin itäosissa, mutta sielläkin sormipaisukarpeen vauriot olivat 
enimmäkseen selviä. Ilmanpuhtausindeksin perusteella yhdeksän havaintoalaa oli jäkäläautioita tai lähes 
jäkäläautioita. Näillä aloilla sormipaisukarpeen vauriot olivat vähintään selviä. Sormipaisukarve oli kuollutta 
tai puuttui yhdellä alalla Pohjois-Haagassa. Sormipaisukarpeen pahoja vaurioita havaittiin seitsemällä alalla, 
jotka sijaitsivat Meri-Rastilassa, Hietaniemessä, Myllypurossa, Kivikossa, Laaksossa (Keskuspuisto), 
Mustikkamaalla, Suurmetsässä ja Seurasaaressa. Pienin vaurioaste (lievät vauriot) oli neljällä alalla 
Hakuninmaalla, Haltialassa, Salmenkalliolla ja Ultunassa.  

Tarkasteluvuosien 2014 ja 2020 välillä ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälälajien lukumäärä on 
muuttunut tilastollisesti merkitsevästi, mutta muiden vuosiparien välillä ei ollut merkitsevää eroa. Myös IAP-
indeksissä oli merkitsevä ero vain vuosien 2014 ja 2020 välillä. Sormipaisukarpeen vaurioaste puolestaan 
ei ollut kasvanut merkitsevästi vuodesta 2014 vuoteen 2020, mutta ero oli merkitsevä vuosista 2004 ja 2009 
vuoteen 2020. (Taulukko 32).  

Kahdella alalla ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälälajien määrä oli seitsemän, ja ne sijaitsivat 
Niinisaaressa sekä Uutelassa. Kolmella havaintoalalla, jotka sijaitsivat Kivikossa, Kulosaaren kartanon 
lähellä ja Mustikkamaalla, lajilukumäärä oli yksi. 

I Helsingfors stads område fanns 24 provytor, varav 21 var belägna i tätorter. Blåslavens skadeklass var i 
genomsnitt nästan en enhet högre än genomsnittet i hela uppföljningsområdet. Antalet lavarter som tar 
skada av luftföroreningar var i genomsnitt nästan tre mindre än i det övriga uppföljningsområdet, och IAP-
indexet var nästan en enhet lägre. (Tabell 31.)  

Lavfloran hade förändrats minst i östra Helsingfors, men även där var skadorna på blåslav till största 
delen tydliga. IAP-indexet visade att nio provytor var lavökna eller nästan lavökna. På dessa provytor var 
skadorna på blåslav åtminstone tydliga. Blåslaven var död eller saknades helt på en provyta i Norra Haga. 
Svåra skador observerades på sju provytor: i Havrastböle, i Sandudd, i Kvarnbäcken, i Stensböle, i Dal 
(Centralparken), i Blåbärslandet, i Storskog och på Fölisön. Skadorna var lägsta (lindriga skador) på fyra 
provytor i Håkansåker, i Tomtbacka, i Sundberg och i Ultuna.  

Antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar har förändrats statistiskt signifikant mellan 
uppföljningsåren 2014 och 2024. Det finns inga signifikanta skillnader mellan de övriga undersökningsåren. 
Även förändringen i IAP-indexet var signifikant endast mellan åren 2014 och 2020. Blåslavens skadeklass 
däremot hade inte försämrats signifikant mellan åren 2014 och 2020, men skillnaderna mellan åren 2004 
och 2020 och åren 2009 och 2020 var statistiskt signifikanta. (Tabell 32.)  

På två provytor observerades sju lavarter som tar skada av luftföroreningar. De var belägna i Bastö och 
i Nybondas. På tre provytor, som var belägna i Stensböle, nära Brändö gård och i Blåbärslandet, var 
artantalet en. 
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Kuva 127. Keskimääräiset ilmanpuhtausindeksin arvot aloilla Helsingin kaupungin alueella. Havaintoalojen numerot ovat symboleiden 
vieressä. 

Figur 128. Genomsnittliga IAP-indexvärden på provytorna i Helsingfors stads område. Numren på provytorna anges bredvid symbolerna. 

Taulukko 60. Sormipaisukarvetta, ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälien lajilukumäärää ja ilmanpuhtausindeksiä kuvaavia tunnuslu-
kuja Helsingin kaupungin alueella ja koko tutkimusalueella. 

Tabell 61. Indikatorer som beskriver blåslaven, antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar och IAP-indexet i Helsingfors stads 
område och hela uppföljningsområdet. 

Helsinki, n = 24 Keskiarvo Keskihajonta Pienin Suurin 
IAP-indeksi 0,68 0,40 0,12 1,65 
lajilukumäärä 3,3 1,8 1 7 
sormipaisukarpeen vaurioaste 3,37 0,74 2,15 5,00 
Uusimaa 2020, n = 501 Keskiarvo Keskihajonta Pienin Suurin 
IAP-indeksi 1,46 0,46 0,12 2,51 
lajilukumäärä 6,02 1,56 1 9 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2,51 0,60 1,30 5,00 
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Taulukko 62. Vuosiparien väliset vertailut Helsingin kaupungin samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2000, 2004, 2009, 2014 ja 
2020 sormipaisukarpeen vaurioasteelle, ilman epäpuhtauksille herkkien jäkälälajien lukumäärälle ja IAP-indeksille. Vuosien väliset ver-
tailut on tehty merkkitestillä. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja 
erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). Erotus on positiivinen, kun vuosiparin jälkimmäisen vuoden arvo on suurempi. 

Tabell 63. Parvisa jämförelser av blåslavens skadeklass, antalet lavarter som är känsliga för luftföroreningar och IAP-indexet mellan 
undersökningsåren 2000, 2004, 2009, 2014 och 2020 på de provytor som förblivit desamma i Helsingfors stad. Jämförelserna har gjorts 
med teckentest. Nästan signifikanta (p < 0,05) resultat har märkts med en stjärna (*), signifikanta (p < 0,01) med två stjärnor (**) och 
mycket signifikanta (p < 0,001) med tre stjärnor (***). Skillnaden är positiv när värdet på det senare året är högre. 

Helsinki, pysyneet, n = 20 Vertailupari 
Keskiarvojen 
erotus 

p-arvo 
Suurempi 
arvo 

sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2004 -0,395 0,004 ** 2000 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2009 -0,325 0,041 * 2000 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2014 -0,060 0,824  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2020 0,028 0,503  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2009 0,070 0,648  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2014 0,335 0,019 * 2014 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2020 0,423 0,004 ** 2020 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2009 / 2014 0,265 0,000 *** 2014 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2009 / 2020 0,353 0,003 ** 2020 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2014 / 2020 0,088 0,096  

lajilukumäärä 2000 / 2004 -0,250 1,000  

lajilukumäärä 2000 / 2009 0,250 0,302  

lajilukumäärä 2000 / 2014 0,050 0,804  

lajilukumäärä 2000 / 2020 -0,750 0,581  

lajilukumäärä 2004 / 2009 0,500 0,057  

lajilukumäärä 2004 / 2014 0,300 0,344  

lajilukumäärä 2004 / 2020 -0,500 0,065  

lajilukumäärä 2009 / 2014 -0,200 0,774  

lajilukumäärä 2009 / 2020 -1,000 0,013 * 2009 
lajilukumäärä 2014 / 2020 -0,800 0,000 *** 2014 
IAP-indeksi 2000 / 2004 -0,034 0,815  

IAP-indeksi 2000 / 2009 0,017 0,503  

IAP-indeksi 2000 / 2014 -0,125 1,000  

IAP-indeksi 2000 / 2020 -0,272 0,115  

IAP-indeksi 2004 / 2009 0,051 0,064  

IAP-indeksi 2004 / 2014 -0,090 0,263  

IAP-indeksi 2004 / 2020 -0,238 0,012 * 2004 
IAP-indeksi 2009 / 2014 -0,142 0,003 ** 2009 
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Liite 6. Hyvinkää 

Hyvinkään kaupungin alueella sijaitsi 23 havaintoalaa, joista 13 sijaitsi taajamassa ja 10 tausta-alueilla. 
Keskimääräiset sormipaisukarpeen vaurioaste, ilmanpuhtausindeksi ja ilman epäpuhtauksista kärsivien 
jäkälälajien lukumäärä olivat käytännössä samalla tasolla kuin koko tutkimusalueella yleensä. 
Sormipaisukarpeen vaurioluokka oli hieman keskimääräistä parempi. (Taulukko 33). Yhdellä alalla 
Vieremällä IAP-indeksi oli luokassa kuollut tai puuttuu (IAP 0,00–0,50).  

Sormipaisukarpeen vaurioaste ja lajilukumäärä eivät eronneet vuonna 2020 tilastollisesti merkitsevästi 
mistään muusta tarkasteluvuodesta (Taulukko 34). Ilmanpuhtausindeksi oli tilastollisesti merkitsevästi 
heikompi vuonna 2020 kuin vuosina 2000, 2004 2009 ja 2014. (Kuva 65) . 

Ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälälajien määrä oli kaksi yhdellä alalla Vieremällä, ja niitä havaittiin 
kahdeksan kappaletta neljällä havaintoalalla Kiljavannummella, Ihanaisilla, Nummenkärjessä ja 
Hyvinkäänkylässä. 

I Hyvinge stads område fanns 23 provytor, varav 13 var belägna i tätorter och 10 i bakgrundsområden. 
Blåslavens skadeklass, IAP-indexet och antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar var i genomsnitt 
praktiskt taget på samma nivå som i hela uppföljningsområdet. Blåslavens skadeklass var litet bättre än 
genomsnittet. (Tabell 33.) På en provyta i Vieremä visade IAP-indexet att lavfloran var död eller saknades 
(IAP 0,00–0,50).  

Skillnaderna i blåslavens skadeklass och artantalet var inte statistiskt signifikanta mellan år 2020 och 
de övriga uppföljningsåren (Tabell 34). IAP-indexet var statistiskt signifikant lägre år 2020 än åren 2000, 
2004, 2009 och 2014 (Figur 65). 

Antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar var två på en provyta, i Vieremä. Åtta arter 
observerades på fyra provytor: i Kiljavannummi, i Ihanainen, i Nummenkärki och i Hyvingeby. 
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Kuva 129. Keskimääräiset ilmanpuhtausindeksin arvot aloilla Hyvinkään kaupungin alueella. Havaintoalojen numerot ovat symboleiden 
vieressä. 

Figur 130. Genomsnittliga IAP-indexvärden på provytorna i Hyvinge stads område. Numren på provytorna anges bredvid symbolerna. 

Taulukko 64. Sormipaisukarvetta, ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälien lajilukumäärää ja ilmanpuhtausindeksiä kuvaavia tunnuslu-
kuja Hyvinkään kaupungin alueella ja koko tutkimusalueella. 

Tabell 65. Indikatorer som beskriver blåslaven, antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar och IAP-indexet i Hyvinge stads om-
råde och hela uppföljningsområdet. 

Hyvinkää, n = 23 Keskiarvo Keskihajonta Pienin Suurin 
IAP-indeksi 1,40 0,47 0,16 2,33 
lajilukumäärä 5,9 1,7 2 8 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2,32 0,60 1,55 4,30 
Uusimaa 2020, n = 501 Keskiarvo Keskihajonta Pienin Suurin 
IAP-indeksi 1,46 0,46 0,12 2,51 
lajilukumäärä 6,02 1,56 1 9 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2,51 0,60 1,30 5,00 
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Taulukko 66. Vuosiparien väliset vertailut Hyvinkään kaupungin samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2000, 2004, 2009, 2014 ja 
2020 sormipaisukarpeen vaurioasteelle, ilman epäpuhtauksille herkkien jäkälälajien lukumäärälle ja IAP-indeksille. Vuosien väliset ver-
tailut on tehty merkkitestillä. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja 
erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). Erotus on positiivinen, kun vuosiparin jälkimmäisen vuoden arvo on suurempi. 

Tabell 67. Parvisa jämförelser av blåslavens skadeklass, antalet lavarter som är känsliga för luftföroreningar och IAP-indexet mellan 
undersökningsåren 2000, 2004, 2009, 2014 och 2020 på de provytor som förblivit desamma i Hyvinge stad. Jämförelserna har gjorts 
med teckentest. Nästan signifikanta (p < 0,05) resultat har märkts med en stjärna (*), signifikanta (p < 0,01) med två stjärnor (**) och 
mycket signifikanta (p < 0,001) med tre stjärnor (***). Skillnaden är positiv när värdet på det senare året är högre. 

Hyvinkää, pysyneet, n = 15 Vertailupari 
Keskiarvojen 
erotus 

p-arvo 
Suurempi 
arvo 

sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2004 0,517 0,007 ** 2004 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2009 -0,050 0,424  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2014 0,127 1,000  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2020 0,190 0,302  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2009 -0,567 0,035 ** 2004 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2014 -0,390 0,118  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2020 -0,327 0,118  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2009 / 2014 0,177 0,302  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2009 / 2020 0,240 0,092  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2014 / 2020 0,063 1,000  

lajilukumäärä 2000 / 2004 -0,667 0,004 ** 2000 
lajilukumäärä 2000 / 2009 -0,067 1,000  

lajilukumäärä 2000 / 2014 -0,600 0,070  

lajilukumäärä 2000 / 2020 -0,600 0,109  

lajilukumäärä 2004 / 2009 0,600 0,180  

lajilukumäärä 2004 / 2014 0,067 1,000  

lajilukumäärä 2004 / 2020 0,067 1,000  

lajilukumäärä 2009 / 2014 -0,533 0,180  

lajilukumäärä 2009 / 2020 -0,533 0,146  

lajilukumäärä 2014 / 2020 0,000 1,000  

IAP-indeksi 2000 / 2004 -0,320 0,000 *** 2000 
IAP-indeksi 2000 / 2009 -0,017 1,000  

IAP-indeksi 2000 / 2014 -0,339 0,001 2000 
IAP-indeksi 2000 / 2020 -0,539 0,000 *** 2000 
IAP-indeksi 2004 / 2009 0,303 0,035 2009 
IAP-indeksi 2004 / 2014 -0,019 0,607  

IAP-indeksi 2004 / 2020 -0,219 0,035 * 2004 
IAP-indeksi 2009 / 2014 -0,323 0,001 ** 2009 
IAP-indeksi 2009 / 2020 -0,522 0,001 ** 2009 
IAP-indeksi 2014 / 2020 -0,200 0,001 ** 2014 
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Liite 7. Inkoo 

Inkoon kunnan alueella tehtiin jäkälähavaintoja 15 havaintoalalla, joista 12 luokiteltiin tausta-aloiksi ja 4 
taajama-aloiksi. Sormipaisukarpeen vaurioaste oli likimain samalla tasolla Inkoossa keskimäärin kuin 
tutkimusalueella kokonaisuutena. Ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälälajien lukumäärä ja IAP-indeksi 
olivat pienempiä Inkoossa kuin tutkimusalueella keskimääräisesti (Taulukko 35).  

Inkoossa IAP-indeksin perusteella oli kahdella alalla, jotka sijaitsivat NMC Termonova Oy:n lähellä sekä 
Pålsbölessä, erittäin selvästi köyhtynyt jäkälälajisto (IAP 0,50–1,00). Kolmella alalla Orslandetin saaressa, 
Billskogin lähellä ja Linkullan pohjoispuolella lajisto oli lievästi köyhtynyttä (IAP 2,00–3,00). Lajilukumäärä oli 
kolme NMC Termonova Oy:n lähellä ja se oli kahdeksan neljällä alalla Västankvarnissa, Linkullan 
pohjoispuolella, Billskogin lähellä ja Orslandetin saaressa. Sormipaisukarve oli kuollutta tai puuttui NMC 
Termonova Oy:n lähellä ja pahasti vaurioitunutta Pålsbölessä. Pienin vaurioaste havaittiin Mossabölen 
pohjoispuolella sekä Tähtelässä. 

Lajilukumäärässä samoina pysyneillä aloilla oli tapahtunut tilastollisesti melkein merkitseviä muutos 
vuosien 2014 ja 2020 välillä. Sormipaisukarpeen vaurioaste oli kasvanut hieman ja ilmanpuhtausindeksi oli 
pienentynyt melkein merkitsevästi vuoden 2020 tuloksissa verrattuna vuoteen 2014. IAP-indeksin ero oli 
merkitsevä myös merkitsevä vuosiin 2000 ja 2009 verrattuna (Taulukko 36). 

I Ingå kommuns område observerades lavar på 15 provytor, varav 12 var belägna i bakrundsområden och 4 
i tätorter. Blåslavens skadeklass var i genomsnitt ungefär på samma nivå som i hela uppföljningsområdet. 
Antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar och IAP-indexet var lägre i Ingå än genomsnittet i 
uppföljningsområdet. (Tabell 35.)  

I Ingå visade IAP-indexet att lavfloran var mycket tydligt utarmad (IAP 0,50–1,00) på två provytor nära 
NMC Termonova Oy och i Pålsböle. På tre provytor, som var belägna på ön Orslandet, nära Billskog och 
norr om Linkulla, var lavfloran något utarmad (IAP 2,00–3,00). Artantalet var tre nära NMC Termonova Oy 
och åtta på fyra provytor, som var belägna i Västankvarn, norr om Linkulla, nära Billskog och på ön 
Orslandet. Blåslaven var död eller saknades helt nära NMC Termonova Oy och svårt skadad i Pålsböle. 
Den lägsta skadeklassen observerades norr om Mossaböle och i Täkter. 

Förändringen i artantalet på de provytor som förblivit desamma mellan åren 2014 och 2020 var 
statistiskt nästan signifikant. Blåslavens skadeklass hade försämrats litet och IAP-indexet minskat nästan 
signifikant jämfört mer år 2014. Skillnaden i IAP-indexet var statistiskt signifikant även jämfört med åren 
2000 och 2009. (Tabell 36.) 
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Kuva 131. Keskimääräiset ilmanpuhtausindeksin arvot aloilla Inkoon kunnan alueella. Havaintoalojen numerot ovat symboleiden vie-
ressä. 

Figur 132. Genomsnittliga IAP-indexvärden på provytorna i Ingå kommuns område. Numren på provytorna anges bredvid symbolerna. 

  



91 

 

Taulukko 68. Sormipaisukarvetta, ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälien lajilukumäärää ja ilmanpuhtausindeksiä kuvaavia tunnuslu-
kuja Inkoon kunnan alueella ja koko tutkimusalueella. 

Tabell 69. Indikatorer som beskriver blåslaven, antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar och IAP-indexet i Ingå kommuns om-
råde och hela uppföljningsområdet. 

Inkoo, n = 15 Keskiarvo Keskihajonta Pienin Suurin 
IAP-indeksi 1,65 0,50 0,58 2,37 
lajilukumäärä 6,6 1,5 3 8 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2,56 0,86 1,85 4,55 
Uusimaa 2020, n = 501 Keskiarvo Keskihajonta Pienin Suurin 
IAP-indeksi 1,46 0,46 0,12 2,51 
lajilukumäärä 6,02 1,56 1 9 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2,51 0,60 1,30 5,00 
Taulukko 70. Vuosiparien väliset vertailut Inkoon kunnan samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2000, 2004, 2009, 2014 ja 2020 
sormipaisukarpeen vaurioasteelle, ilman epäpuhtauksille herkkien jäkälälajien lukumäärälle ja IAP-indeksille. Vuosien väliset vertailut on 
tehty merkkitestillä. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin 
merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). Erotus on positiivinen, kun vuosiparin jälkimmäisen vuoden arvo on suurempi. 

Tabell 71. Parvisa jämförelser av blåslavens skadeklass, antalet lavarter som är känsliga för luftföroreningar och IAP-indexet mellan 
undersökningsåren 2000, 2004, 2009, 2014 och 2020 på de provytor som förblivit desamma i Ingå kommun. Jämförelserna har gjorts 
med teckentest. Nästan signifikanta (p < 0,05) resultat har märkts med en stjärna (*), signifikanta (p < 0,01) med två stjärnor (**) och 
mycket signifikanta (p < 0,001) med tre stjärnor (***). Skillnaden är positiv när värdet på det senare året är högre. 

Inkoo, pysyneet, n = 13 Vertailupari 
Keskiarvojen 
erotus 

p-arvo 
Suurempi 
arvo 

sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2004 0,205 0,581  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2009 0,370 0,006 ** 2009 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2014 0,362 0,092  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2020 0,409 0,006 ** 2020 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2009 0,165 0,388  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2014 0,158 0,581  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2020 0,204 0,267  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2009 / 2014 -0,008 0,774  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2009 / 2020 0,038 1,000  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2014 / 2020 0,046 0,549  

lajilukumäärä 2000 / 2004 -0,154 1,000  

lajilukumäärä 2000 / 2009 0,231 1,000  

lajilukumäärä 2000 / 2014 0,308 0,754  

lajilukumäärä 2000 / 2020 -0,231 1,000  

lajilukumäärä 2004 / 2009 0,385 0,508  

lajilukumäärä 2004 / 2014 0,462 0,289  

lajilukumäärä 2004 / 2020 -0,077 1,000  

lajilukumäärä 2009 / 2014 0,077 0,754  

lajilukumäärä 2009 / 2020 -0,462 0,453  

lajilukumäärä 2014 / 2020 -0,538 0,031 * 2014 
IAP-indeksi 2000 / 2004 -0,243 0,092  

IAP-indeksi 2000 / 2009 -0,044 0,581  

IAP-indeksi 2000 / 2014 -0,276 0,267  

IAP-indeksi 2000 / 2020 -0,512 0,022 * 2000 
IAP-indeksi 2004 / 2009 0,200 0,267  

IAP-indeksi 2004 / 2014 -0,033 1,000  

IAP-indeksi 2004 / 2020 -0,268 0,092  

IAP-indeksi 2009 / 2014 -0,233 0,003 ** 2009 
IAP-indeksi 2009 / 2020 -0,468 0,003 ** 2009 
IAP-indeksi 2014 / 2020 -0,235 0,022 * 2014 
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Liite 8. Järvenpää 

Järvenpään kaupungin alueella sijaitsee kahdeksan havaintoalaa, jotka kaikki olivat taajama-aloja. 
Keskimääräiset ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälälajien määrä sekä ilmanpuhtausindeksi olivat vähän 
pienempiä kuin tutkimusalueella keskimäärin. Sormipaisukarpeen vaurioaste oli hieman pienempi, eli 
keskimääräiset vauriot olivat lieviä (Taulukko 37). 

Järvenpäässä IAP-indeksi ilmensi lajiston lievää köyhtymistä (IAP 2,00–3,00) vain yhdellä alalla 
Jaakkolassa, muut alat luokiteltiin selvästi köyhtyneiksi. Kahdella alalla Jaakkolassa ja Kartanonseudulla 
havaittiin kahdeksan ilman epäpuhtauksista kärsivää jäkälälajia. Sormipaisukarpeen vauriot olivat selviä 
kolmella alalla Nummenkylässä, Vanhan valtatien ja Nummenrinteen välillä sekä Kyrölässä. Muilla aloilla 
vauriot olivat lieviä. 

Vain neljän samana pysyneellä alan pohjalta ei voi tehdä pitkälle meneviä päätelmiä jäkälälajiston ja 
jäkälien kunnon muutoksista. Sormipaisukarpeen vaurioasteen, lajilukumäärän tai ilmanpuhtausindeksin 
muutokset eivät olleet tilastollisesti merkitseviä (Taulukko 38). 

I Träskända stads område fanns åtta provytor, varav alla var belägna i tätorter. I genomsnitt var antalet 
lavarter som tar skada av luftföroreningar och IAP-indexet litet lägre än genomsnittet i uppföljningsområdet. 
Blåslavens skadeklass var litet lägre, skadorna var i genomsnitt lindriga. (Tabell 37.) 

I Träskända var lavfloran något utarmad enligt IAP-indexet (IAP 2,00–3,00) endast på en provyta i 
Jaakkola. De övriga provytorna klassades som tydligt utarmade. På två provytor, som var belägna i Labbom 
och Kartanonseutu, observerades åtta lavarter som tar skada av luftföroreningar. Skadorna 

 på blåslav var tydliga på tre provytor: i Nummenkylä, mellan Vanha Valtatie och Nummenrinne och i 
Kyrölä. På de övriga provytorna var skadorna lindriga. 

Eftersom endast fyra provytor hade förblivit desamma kan man inte dra långtgående slutsatser om 
förändringar i lavfloran och lavarnas tillstånd. Förändringarna i blåslavens skadeklass, artantalet och IAP-
indexet var inte statistiskt signifikanta (Tabell 38). 
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Kuva 133. Keskimääräiset ilmanpuhtausindeksin arvot aloilla Järvenpään kaupungin alueella. Havaintoalojen numerot ovat symboleiden 
vieressä. 

Figur 134. Genomsnittliga IAP-indexvärden på provytorna i Träskända stads område. Numren på provytorna anges bredvid symbolerna. 
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Taulukko 72. Sormipaisukarvetta, ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälien lajilukumäärää ja ilmanpuhtausindeksiä kuvaavia tunnuslu-
kuja Järvenpään kaupungin alueella ja koko tutkimusalueella. 

Tabell 73. Indikatorer som beskriver blåslaven, antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar och IAP-indexet i Träskända stads om-
råde och hela uppföljningsområdet. 

Järvenpää, n = 8 Keskiarvo Keskihajonta Pienin Suurin 
IAP-indeksi 1,46 0,38 1,01 2,24 
lajilukumäärä 6,4 1,2 5 8 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2,49 0,33 2,00 3,00 
Uusimaa 2020, n = 501 Keskiarvo Keskihajonta Pienin Suurin 
IAP-indeksi 1,46 0,46 0,12 2,51 
lajilukumäärä 6,02 1,56 1 9 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2,51 0,60 1,30 5,00 
Taulukko 74. Vuosiparien väliset vertailut Järvenpään kaupungin samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2000, 2004, 2009, 2014 ja 
2020 sormipaisukarpeen vaurioasteelle, ilman epäpuhtauksille herkkien jäkälälajien lukumäärälle ja IAP-indeksille. Vuosien väliset ver-
tailut on tehty merkkitestillä. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja 
erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). Erotus on positiivinen, kun vuosiparin jälkimmäisen vuoden arvo on suurempi. 

Tabell 75. Parvisa jämförelser av blåslavens skadeklass, antalet lavarter som är känsliga för luftföroreningar och IAP-indexet mellan 
undersökningsåren 2000, 2004, 2009, 2014 och 2020 på de provytor som förblivit desamma i Träskända stad. Jämförelserna har gjorts 
med teckentest. Nästan signifikanta (p < 0,05) resultat har märkts med en stjärna (*), signifikanta (p < 0,01) med två stjärnor (**) och 
mycket signifikanta (p < 0,001) med tre stjärnor (***). Skillnaden är positiv när värdet på det senare året är högre. 

Järvenpää, pysyneet, n = 4 Vertailupari 
Keskiarvojen 
erotus 

p-arvo 
Suurempi 
arvo 

sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2004 0,138 1,000  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2009 -0,463 0,625  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2014 -0,150 0,625  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2020 0,000 1,000  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2009 -0,600 0,125  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2014 -0,288 0,625  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2020 -0,138 1,000  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2009 / 2014 0,313 0,125  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2009 / 2020 0,463 0,125  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2014 / 2020 0,150 0,500  

lajilukumäärä 2000 / 2004 -0,750 0,500  

lajilukumäärä 2000 / 2009 -1,000 0,250  

lajilukumäärä 2000 / 2014 -1,500 0,250  

lajilukumäärä 2000 / 2020 -1,500 0,125  

lajilukumäärä 2004 / 2009 -0,250 1,000  

lajilukumäärä 2004 / 2014 -0,750 0,500  

lajilukumäärä 2004 / 2020 -0,750 0,250  

lajilukumäärä 2009 / 2014 -0,500 1,000  

lajilukumäärä 2009 / 2020 -0,500 0,625  

lajilukumäärä 2014 / 2020 0,000 1,000  

IAP-indeksi 2000 / 2004 -0,263 0,125  

IAP-indeksi 2000 / 2009 -0,193 0,625  

IAP-indeksi 2000 / 2014 -0,524 0,125  

IAP-indeksi 2000 / 2020 -0,516 0,125  

IAP-indeksi 2004 / 2009 0,070 1,000  

IAP-indeksi 2004 / 2014 -0,261 0,125  

IAP-indeksi 2004 / 2020 -0,253 0,625  

IAP-indeksi 2009 / 2014 -0,331 0,125  

IAP-indeksi 2009 / 2020 -0,323 0,625  

IAP-indeksi 2014 / 2020 0,008 0,625  
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Liite 9. Karkkila 

Karkkilan kaupungin alueella sijaitsi 12 havaintoalaa, joista 8 oli tausta-aloja ja 4 sijaitsi taajama-alueilla. 
Keskimäärin sormipaisukarpeen vaurioaste oli pienempi sekä lajilukumäärä ja ilmanpuhtausindeksi 
suurempia kuin tutkimusalueella yleensä. Siltikin Karkkilassa havaittiin kymmenellä alalla 
ilmanpuhtausindeksin valossa köyhtynyt lajisto (IAP 1,00–2,00) ja vain kahdella lievästi köyhtynyt (IAP 
2,00–3,00). Lievästi köyhtyneen lajiston alat sijaitsivat Fagerkullassa ja Kovelonkulmalla. 
Sormipaisukarpeen vauriot olivat koko kunnan alueella keskimäärin lievempiä kuin muulla tutkimusalueella 
luokassa lievät vauriot. Suurimmat sormipaisukarpeen vauriot havaittiin kolmella alalla Karkkilan keskustan 
lähellä Ahmoonmäessä, Nyhkälänharjulla ja Käpylässä. Lajilukumäärä oli Karkkilassa suurempi kuin 
Uudellamaalla keskimäärin. Kolmella alalla (Kovelonkulmalla, Siikalassa ja Vuotinaisilla) havaittiin 
kahdeksan ilman epäpuhtauksista kärsivää jäkälälajia. 

Karkkilassa ilmanpuhtausindeksi on pienentynyt tutkimusvuosien 2014–2020 aikana, mutta ero ei ole 
tilastollisesti merkitsevä. Verrattaessa jokaista tutkimusvuotta vuoteen 2014 on ero ollut melkein 
tilastollisesti merkitsevä. Sormipaisukarpeen vaurioasteessa ei ollut merkitsevää muutosta vuoteen 2014 
verrattuna. 

I Högfors stads område fanns 12 provytor, varav 8 var belägna i bakgrundsområden och 4 i tätorter. I 
genomsnitt var blåslavens skadeklass lägre och artantalet och IAP-indexet högre än i hela 
uppföljningsområdet. Trots det var lavfloran utarmad (IAP 1,00–2,00) på tio provytor och något utarmad 
(IAP 2,00–3,00) på endast två provytor. De provytor där lavfloran var något utarmad var belägna i 
Fagerkulla och Kovelonkulma. Skadorna på blåslav var i hela kommunen i genomsnitt lindrigare än i 
klassen lindriga skador i det övriga uppföljningsområdet. De svåraste skadorna observerades på tre 
provytor: nära Högfors centrum i Ahmoo, i Nyhkälänharju och i Käpylä. Artantalet i Högfors var större än 
genomsnittet i Nyland. På tre provytor (i Kovelonkulma, Siikala och Vuotinainen) observerades åtta lavarter 
som tar skada av luftföroreningar. 

I Högfors har IAP-indexet minskat under uppföljningsåren 2014–2020, men skillnaden är inte statistiskt 
signifikant. Skillnaden mellan år 2014 och de övriga uppföljningsåren är nästan statistiskt signifikant. I 
blåslavens skadeklass fanns ingen signifikant skillnad jämfört med år 2014. 
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Kuva 135. Keskimääräiset ilmanpuhtausindeksin arvot aloilla Karkkilan kaupungin alueella. Havaintoalojen numerot ovat symboleiden 
vieressä. 

Figur 136. Genomsnittliga IAP-indexvärden på provytorna i Högfors stads område. Numren på provytorna anges bredvid symbolerna. 
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Taulukko 76. Sormipaisukarvetta, ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälien lajilukumäärää ja ilmanpuhtausindeksiä kuvaavia tunnuslu-
kuja Karkkilan kaupungin alueella ja koko tutkimusalueella. 

Tabell 77. Indikatorer som beskriver blåslaven, antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar och IAP-indexet i Högfors stads område 
och hela uppföljningsområdet. 

Karkkila, n = 12 Keskiarvo Keskihajonta Pienin Suurin 
IAP-indeksi 1,61 0,42 1,07 2,19 
lajilukumäärä 6,7 1,2 4 8 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2,03 0,24 1,70 2,50 
Uusimaa 2020, n = 501 Keskiarvo Keskihajonta Pienin Suurin 
IAP-indeksi 1,46 0,46 0,12 2,51 
lajilukumäärä 6,02 1,56 1 9 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2,51 0,60 1,30 5,00 

 

Taulukko 78. Vuosiparien väliset vertailut Karkkilan kaupungin samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2000, 2004, 2009, 2014 ja 
2020 sormipaisukarpeen vaurioasteelle, ilman epäpuhtauksille herkkien jäkälälajien lukumäärälle ja IAP-indeksille. Vuosien väliset ver-
tailut on tehty merkkitestillä. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja 
erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). Erotus on positiivinen, kun vuosiparin jälkimmäisen vuoden arvo on suurempi. 

Tabell 79. Parvisa jämförelser av blåslavens skadeklass, antalet lavarter som är känsliga för luftföroreningar och IAP-indexet mellan 
undersökningsåren 2000, 2004, 2009, 2014 och 2020 på de provytor som förblivit desamma i Högfors stad. Jämförelserna har gjorts 
med teckentest. Nästan signifikanta (p < 0,05) resultat har märkts med en stjärna (*), signifikanta (p < 0,01) med två stjärnor (**) och 
mycket signifikanta (p < 0,001) med tre stjärnor (***). Skillnaden är positiv när värdet på det senare året är högre. 

Karkkila, pysyneet, n = 7 Vertailupari 
Keskiarvojen 
erotus 

p-arvo 
Suurempi 
arvo 

sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2004 0,364 0,125  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2009 -0,007 0,688  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2014 0,436 0,125  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2020 0,450 0,125  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2009 -0,371 0,219  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2014 0,071 1,000  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2020 0,086 1,000  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2009 / 2014 0,443 0,125  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2009 / 2020 0,457 0,125  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2014 / 2020 0,014 0,375  

lajilukumäärä 2000 / 2004 -0,571 0,250  

lajilukumäärä 2000 / 2009 -1,000 0,125  

lajilukumäärä 2000 / 2014 -1,143 0,063  

lajilukumäärä 2000 / 2020 -0,857 0,688  

lajilukumäärä 2004 / 2009 -0,429 0,375  

lajilukumäärä 2004 / 2014 -0,571 0,125  

lajilukumäärä 2004 / 2020 -0,286 1,000  

lajilukumäärä 2009 / 2014 -0,143 1,000  

lajilukumäärä 2009 / 2020 0,143 1,000  

lajilukumäärä 2014 / 2020 0,286 0,625  

IAP-indeksi 2000 / 2004 -0,292 0,016 * 2000 
IAP-indeksi 2000 / 2009 -0,373 0,016 * 2000 
IAP-indeksi 2000 / 2014 -0,701 0,016 * 2000 
IAP-indeksi 2000 / 2020 -0,950 0,016 * 2000 
IAP-indeksi 2004 / 2009 -0,081 1,000  

IAP-indeksi 2004 / 2014 -0,409 0,016 * 2004 
IAP-indeksi 2004 / 2020 -0,658 0,016 * 2004 
IAP-indeksi 2009 / 2014 -0,328 0,016 * 2009 
IAP-indeksi 2009 / 2020 -0,577 0,016 * 2009 
IAP-indeksi 2014 / 2020 -0,249 0,125  
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Liite 10. Kauniainen 

Kauniaisten kaupungin alueella oli yksi taajama-alueella sijaitseva havaintoala (Kuva 69). Kauniaisten 
havaintoalan jäkälien muutoksista kertovat muuttujat vastasivat sormipaisukarpeen ja ilmanpuhtausindeksin 
osalta koko tutkimusalueen keskiarvoa. (Taulukko 41). Ilman epäpuhtauksista kärsiviä jäkälälajeja oli 
vähemmän kuin koko alueella keskimäärin. Tutkimusvuosien välillä tilanne ei ole juuri muuttunut 
Kauniaisissa. IAP-indeksi on laskenut edelleen hieman vuoteen 2020 tultaessa. Vuonna 2020 havaittiin 
Kauniaisten alalla yksi ilman epäpuhtauksista kärsivä jäkälälaji enemmän kuin vuonna 2014 (Taulukko 42). 

I Grankulla stads område fanns en provyta, som var belägen i en tätort (Figur 69). Variabler som beskriver 
förändringarna i lavarna på provytan i Grankulla motsvarade genomsnittet i hela uppföljningsområdet i fråga 
om blåslavens skadeklass och IAP-indexet (Tabell 41). Antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar 
var mindre än genomsnittet i hela uppföljningsområdet. Inga stora förändringar har skett under de olika 
uppföljningsåren i Grankulla. IAP-indexet har fortfarande minskat litet år 2020. År 2020 observerades i 
Grankulla en lavart som tar skada av luftföroreningar mer än år 2014. (Tabell 42.) 

 

 
Kuva 137. Keskimääräiset ilmanpuhtausindeksin arvot aloilla Kauniaisten kaupungin alueella. Havaintoalojen numerot ovat symboleiden 
vieressä. 

Figur 138. Genomsnittliga IAP-indexvärden på provytorna i Grankulla stads område. Numren på provytorna anges bredvid symbolerna. 
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Taulukko 80. Sormipaisukarvetta, ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälien lajilukumäärää ja ilmanpuhtausindeksiä kuvaavia tunnuslu-
kuja Kauniaisten kaupungin alueella ja koko tutkimusalueella. 

Tabell 81. Indikatorer som beskriver blåslaven, antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar och IAP-indexet i Grankulla stads om-
råde och hela uppföljningsområdet. 

Kauniainen, n = 1 Keskiarvo Keskihajonta Pienin Suurin 
IAP-indeksi 1,36 – 1,36 1,36 
lajilukumäärä 6,0 – 6 6 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2,40 – 2,40 2,40 
Uusimaa 2020, n = 501 Keskiarvo Keskihajonta Pienin Suurin 
IAP-indeksi 1,46 0,46 0,12 2,51 
lajilukumäärä 6,02 1,56 1 9 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2,51 0,60 1,30 5,00 
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Taulukko 82. Vuosiparien väliset vertailut Keravan kaupungin samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2004, 2009, 2014 ja 2020 sor-
mipaisukarpeen vaurioasteelle, ilman epäpuhtauksille herkkien jäkälälajien lukumäärälle ja IAP-indeksille. Vuosien väliset vertailut on 
tehty merkkitestillä. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin 
merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). Erotus on positiivinen, kun vuosiparin jälkimmäisen vuoden arvo on suurempi. 

Tabell 83. Parvisa jämförelser av blåslavens skadeklass, antalet lavarter som är känsliga för luftföroreningar och IAP-indexet mellan 
undersökningsåren 2004, 2009, 2014 och 2020 på de provytor som förblivit desamma i Grankulla stad. Jämförelserna har gjorts med 
teckentest. Nästan signifikanta (p < 0,05) resultat har märkts med en stjärna (*), signifikanta (p < 0,01) med två stjärnor (**) och mycket 
signifikanta (p < 0,001) med tre stjärnor (***). Skillnaden är positiv när värdet på det senare året är högre. 

Kauniainen, pysyneet, n = 1 Vertailupari 
Keskiarvojen 
erotus 

p-arvo 
Suurempi 
arvo 

sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2009 -0,250 1,000  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2014 0,250 1,000  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2020 0,150 1,000  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2009 / 2014 0,500 1,000  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2009 / 2020 0,400 1,000  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2014 / 2020 -0,100 1,000  

lajilukumäärä 2004 / 2009 0,000 1,000  

lajilukumäärä 2004 / 2014 -2,000 1,000  

lajilukumäärä 2004 / 2020 -1,000 1,000  

lajilukumäärä 2009 / 2014 -2,000 1,000  

lajilukumäärä 2009 / 2020 -1,000 1,000  

lajilukumäärä 2014 / 2020 1,000 1,000  

IAP-indeksi 2004 / 2009 0,013 1,000  

IAP-indeksi 2004 / 2014 -0,415 1,000  

IAP-indeksi 2004 / 2020 -0,761 1,000  

IAP-indeksi 2009 / 2014 -0,428 1,000  

IAP-indeksi 2009 / 2020 -0,774 1,000  

IAP-indeksi 2014 / 2020 -0,346 1,000  
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Liite 11. Kerava 

Keravalla sijaitsi kuusi havaintoalaa, joista viisi luokiteltiin taajama-aloiksi ja yksi tausta-alaksi. Keskiarvojen 
valossa sormipaisukarpeen vaurioaste oli suurempi ja IAP-indeksi pienempi kuin keskimäärin 
Uudellamaalla, ja lajilukumäärä oli likimain sama. (Taulukko 43) Yhdellä alalla Kalevan alueella jäkälälajisto 
oli erittäin selvästi köyhtynyttä (IAP 0,50–1,00), ja muilla aloilla se luokiteltiin köyhtyneeksi (IAP 1,00–2,00) 
(Kuva 70). Sormipaisukarpeen vauriot luokiteltiin kaikilla Keravan havaintoaloilla selvästi vaurioituneeksi. 
Lajilukumäärä Suurin lajilukumäärä oli kuusi, joka esiintyi kahdella alalla Kurkelassa ja Ahjon alueella. 

Eri tutkimusvuosina samoina pysyneillä aloilla ei havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja 
sormipaisukarpeen vaurioasteessa, lajilukumäärässä tai IAP-indeksissä. Tätä selittää samana pysyneiden 
havaintoalojen pieni lukumäärä, 4 kappaletta (Taulukko 44).  

I Kervo fanns sex provytor, vara fem var belägna i bakgrundsområden och en i en tätort. I genomsnitt var 
blåslavens skadeklass högre och IAP-indexet lägre än genomsnittet i Nyland, men artantalet var ungefär på 
samma nivå (Tabell 43). På en provyta i Kaleva var lavfloran mycket tydligt utarmad (IAP 0,50–1,00), på de 
övriga provytorna utarmad (IAP 1,00–2,00) (Figur 70). Skadorna på blåslav var tydliga på alla provytor i 
Kervo. Det största artantalet, sex, observerades på två provytor, i Kurkela och i Ahjo område. 

På de provytor som förblivit desamma observerades inga statistiskt signifikanta skillnader i blåslavens 
skadeklass, artantalet eller IAP-indexet mellan de olika uppföljningsåren. Detta förklaras av att endast fyra 
provytor har blivit desamma under de olika uppföljningsåren. (Tabell 44.) 

 

Taulukko 84. Sormipaisukarvetta, ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälien lajilukumäärää ja ilmanpuhtausindeksiä kuvaavia tunnuslu-
kuja Keravan kaupungin alueella ja koko tutkimusalueella. 

Tabell 85. Indikatorer som beskriver blåslaven, antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar och IAP-indexet i Kervo stads område 
och hela uppföljningsområdet. 

Kerava, n = 6 Keskiarvo Keskihajonta Pienin Suurin 
IAP-indeksi 1,27 0,22 0,85 1,52 
lajilukumäärä 6,0 0,9 5 7 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2,80 0,41 2,10 3,30 
Uusimaa 2020, n = 501 Keskiarvo Keskihajonta Pienin Suurin 
IAP-indeksi 1,46 0,46 0,12 2,51 
lajilukumäärä 6,02 1,56 1 9 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2,51 0,60 1,30 5,00 

 



102 

 
Kuva 139. Keskimääräiset ilmanpuhtausindeksin arvot aloilla Keravan kaupungin alueella. Havaintoalojen numerot ovat symboleiden 
vieressä. 

Kuva 140. Genomsnittliga IAP-indexvärden på provytorna i Kervo stads område. Numren på provytorna anges bredvid symbolerna. 
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Taulukko 86. Vuosiparien väliset vertailut Keravan kaupungin samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2000, 2004, 2009, 2014 ja 
2020 sormipaisukarpeen vaurioasteelle, ilman epäpuhtauksille herkkien jäkälälajien lukumäärälle ja IAP-indeksille. Vuosien väliset ver-
tailut on tehty merkkitestillä. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja 
erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). Erotus on positiivinen, kun vuosiparin jälkimmäisen vuoden arvo on suurempi. 

Tabell 87. Parvisa jämförelser av blåslavens skadeklass, antalet lavarter som är känsliga för luftföroreningar och IAP-indexet mellan 
undersökningsåren 2000, 2004, 2009, 2014 och 2020 på de provytor som förblivit desamma i Kervo stad. Jämförelserna har gjorts med 
teckentest. Nästan signifikanta (p < 0,05) resultat har märkts med en stjärna (*), signifikanta (p < 0,01) med två stjärnor (**) och mycket 
signifikanta (p < 0,001) med tre stjärnor (***). Skillnaden är positiv när värdet på det senare året är högre. 

Kerava, pysyneet, n = 4 Vertailupari 
Keskiarvojen 
erotus 

p-arvo 
Suurempi 
arvo 

sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2004 0,288 0,125  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2009 0,250 0,125  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2014 0,800 0,125  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2020 0,488 0,125  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2009 -0,038 0,625  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2014 0,513 0,125  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2020 0,200 0,125  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2009 / 2014 0,550 0,125  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2009 / 2020 0,238 0,250  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2014 / 2020 -0,313 0,625  

lajilukumäärä 2000 / 2004 -1,500 0,500  

lajilukumäärä 2000 / 2009 -0,750 0,500  

lajilukumäärä 2000 / 2014 -1,500 0,125  

lajilukumäärä 2000 / 2020 -2,500 0,125  

lajilukumäärä 2004 / 2009 0,750 0,500  

lajilukumäärä 2004 / 2014 0,000 1,000  

lajilukumäärä 2004 / 2020 -1,000 1,000  

lajilukumäärä 2009 / 2014 -0,750 0,625  

lajilukumäärä 2009 / 2020 -1,750 0,125  

lajilukumäärä 2014 / 2020 -1,000 0,250  

IAP-indeksi 2000 / 2004 -0,416 0,125  

IAP-indeksi 2000 / 2009 -0,229 0,625  

IAP-indeksi 2000 / 2014 -0,698 0,125  

IAP-indeksi 2000 / 2020 -0,840 0,125  

IAP-indeksi 2004 / 2009 0,187 0,125  

IAP-indeksi 2004 / 2014 -0,282 0,125  

IAP-indeksi 2004 / 2020 -0,424 0,125  

IAP-indeksi 2009 / 2014 -0,469 0,125  

IAP-indeksi 2009 / 2020 -0,611 0,125  

IAP-indeksi 2014 / 2020 -0,142 0,625  
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Liite 12. Kirkkonummi 

Kirkkonummen alueella sijaitsi 31 havaintoalaa, joista 17 oli taajamissa ja 14 tausta-alueilla. Lajilukumäärä 
ja IAP-indeksi olivat suuremmat kuin Uudellamaalla keskimäärin vuonna 2020. Sormipaisukarpeen 
vaurioaste oli puolestaan hieman suurempi kuin keskimäärin Uudenmaan havaintoaloilla. (Taulukko 45) 
Neljä havaintoalaa oli jäkälälajistoltaan erittäin selvästi köyhtyneitä (IAP 0,50–1,00); niistä kaksi sijaitsi 
Kirkkonummen keskustan pohjoispuolella, yksi Kolsarissa ja yksi Lapinkylän lähellä. Kahdella alalla 
Piispankylässä ja Porkkalanniemellä jäkälälajisto oli lievästi köyhtynyttä (IAP 2,00–3,00). Muilla aloilla lajisto 
oli luonteeltaan köyhtynyttä (IAP 1,00–2,00). (Kuva 71) 

Sormipaisukarve ei ollut tervettä missään Kirkkonummella. Lieviä vaurioita havaittiin laajalla alueella 
ilman selvää keskittymistä. Sormipaisukarve oli kuollutta tai puuttui yhdellä alalla Neidonkalliolla, ja se oli 
pahoin vaurioitunutta kahdella havaintoalalla, jotka sijaitsivat Kolsarissa ja Gesterbyssä. Lajilukumäärä oli 
kolme Gesterbyn alalla, ja se oli yhdeksän Båtvikissa tehtaiden lähellä sekä Långvikin eteläpuolella.  

Kirkkonummella samoina pysyneillä aloilla sormipaisukarpeen vaurioaste ja lajilukumäärä eivät olleet 
muuttuneet tilastollisesti merkitsevästi vuodesta 2014, mutta IAP-indeksi oli pienentynyt erittäin 
merkitsevästi. Kaikkiaan sormipaisukarpeen vaurioaste oli suurin sekä lajilukumäärä ja IAP-indeksi 
pienimpiä vuonna 2020, vaikka erot eivät olleetkaan merkitseviä. 

I Kyrkslätt fanns 31 provytor, varav 17 var belägna i tätorter och 14 i bakgrundsområden. Artantalet och 
IAP-indexet var högre än genomsnittet i Nyland år 2020. Blåslavens skadeklass däremot var litet högre än 
genomsnittet i Nyland. (Tabell 45.) På fyra provytor var lavfloran mycket tydligt utarmad (IAP 0,50–1,00). 
Två av dem var belägna norr om Kyrkslätt centrum, en i Kolsarby och en nära Lappböle. På två provytor, 
som var belägna i Biskopsböle och på Porkala udd, var lavfloran något utarmad (IAP 2,00–3,00). På de 
övriga provytorna var lavfloran utarmad (IAP 1,00–2,00). (Figur 71.) 

Blåslaven var inte frisk någonstans i Kyrkslätt. Lindriga skador observerades i ett vidsträckt område. 
Blåslaven var död eller saknades helt på en provyta, som var belägen i Jungfruberget, och den var svårt 
skadad på två provytor, som var belägna i Kolsarby och Gesterby. Artantalet var tre på provytan i Gesterby 
och nio i Båtvik nära fabriksanläggningar och söder om Långvik.  

På de provytor som förblivit desamma i Kyrkslätt hade blåslavens skadeklass och artantalet inte 
förändrats statiskt signifikant sedan år 2014, men IAP-indexet hade minskat mycket signifikant. Allt som allt 
var blåslavens skadeklass år 2020 högre än någonsin tidigare och artantalet och IAP-indexet lägre än 
någonsin tidigare under uppföljningen, även om skillnaderna inte var signifikanta. 

 

Taulukko 88. Sormipaisukarvetta, ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälien lajilukumäärää ja ilmanpuhtausindeksiä kuvaavia tunnuslu-
kuja Kirkkonummen kunnan alueella ja koko tutkimusalueella. 

Tabell 89. Indikatorer som beskriver blåslaven, antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar och IAP-indexet i Kyrkslätt kommuns 
område och hela uppföljningsområdet. 

Kirkkonummi, n = 31 Keskiarvo Keskihajonta Pienin Suurin 
IAP-indeksi 1,53 0,36 0,66 2,40 
lajilukumäärä 6,5 1,2 3 9 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2,59 0,66 1,70 4,75 
Uusimaa 2020, n = 501 Keskiarvo Keskihajonta Pienin Suurin 
IAP-indeksi 1,46 0,46 0,12 2,51 
lajilukumäärä 6,02 1,56 1 9 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2,51 0,60 1,30 5,00 
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Kuva 141. Keskimääräiset ilmanpuhtausindeksin arvot aloilla Kirkkonummen kunnan alueella. Havaintoalojen numerot ovat symboleiden 
vieressä. 

Figur 142. Genomsnittliga IAP-indexvärden på provytorna i Kyrkslätt kommuns område. Numren på provytorna anges bredvid symbo-
lerna. 
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Taulukko 90. Vuosiparien väliset vertailut Kirkkonummen kunnan samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2000, 2004, 2009, 2014 ja 
2020 sormipaisukarpeen vaurioasteelle, ilman epäpuhtauksille herkkien jäkälälajien lukumäärälle ja IAP-indeksille. Vuosien väliset ver-
tailut on tehty merkkitestillä. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja 
erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). Erotus on positiivinen, kun vuosiparin jälkimmäisen vuoden arvo on suurempi. 

Tabell 91. Parvisa jämförelser av blåslavens skadeklass, antalet lavarter som är känsliga för luftföroreningar och IAP-indexet mellan 
undersökningsåren 2000, 2004, 2009, 2014 och 2020 på de provytor som förblivit desamma i Kyrkslätt kommun. Jämförelserna har 
gjorts med teckentest. Nästan signifikanta (p < 0,05) resultat har märkts med en stjärna (*), signifikanta (p < 0,01) med två stjärnor (**) 
och mycket signifikanta (p < 0,001) med tre stjärnor (***). Skillnaden är positiv när värdet på det senare året är högre. 

Kirkkonummi, pysyneet, n = 27 Vertailupari 
Keskiarvojen 
erotus 

p-arvo 
Suurempi 
arvo 

sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2004 0,312 0,015 * 2004 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2009 0,140 0,286  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2014 0,514 0,006 ** 2014 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2020 0,606 0,000 *** 2020 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2009 -0,172 0,076  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2014 0,202 0,230  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2020 0,294 0,076  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2009 / 2014 0,374 0,015 * 2014 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2009 / 2020 0,467 0,000 *** 2020 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2014 / 2020 0,093 0,093  

lajilukumäärä 2000 / 2004 -0,963 0,000 *** 2000 
lajilukumäärä 2000 / 2009 -0,407 0,118  

lajilukumäärä 2000 / 2014 -0,593 0,049 * 2000 
lajilukumäärä 2000 / 2020 -0,926 0,004 ** 2000 
lajilukumäärä 2004 / 2009 0,556 0,035 * 2009 
lajilukumäärä 2004 / 2014 0,370 0,454  

lajilukumäärä 2004 / 2020 0,037 1,000  

lajilukumäärä 2009 / 2014 -0,185 0,405  

lajilukumäärä 2009 / 2020 -0,519 0,078  

lajilukumäärä 2014 / 2020 -0,333 0,454  

IAP-indeksi 2000 / 2004 -0,394 0,000 *** 2000 
IAP-indeksi 2000 / 2009 -0,144 0,002 ** 2000 
IAP-indeksi 2000 / 2014 -0,511 0,000 *** 2000 
IAP-indeksi 2000 / 2020 -0,706 0,000 *** 2000 
IAP-indeksi 2004 / 2009 0,250 0,000 *** 2009 
IAP-indeksi 2004 / 2014 -0,117 0,002 ** 2004 
IAP-indeksi 2004 / 2020 -0,312 0,000 *** 2004 
IAP-indeksi 2009 / 2014 -0,367 0,000 *** 2009 
IAP-indeksi 2009 / 2020 -0,563 0,000 *** 2009 
IAP-indeksi 2014 / 2020 -0,195 0,000 *** 2014 
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Liite 13. Lapinjärvi 

Lapinjärven kunnan alueella sijaitsi tässä tutkimuksessa 11 havaintoalaa, joista yksi Lapinjärven 
kirkonkylässä luokiteltiin taajama-alaksi. Keskimäärin tarkasteltuna Lapinjärvellä IAP-indeksi ja 
lajilukumäärä olivat pienempiä kuin Uudellamaalla keskimäärin ja sormipaisukarpeen vaurioaste oli 
suurempi (Taulukko 47). Yksi ala Porlammin lähellä oli lajistoltaan erittäin selvästi köyhtynyt (IAP 0,50–
1,00). Muut alat luokiteltiin köyhtyneen jäkälälajiston luokkaan (IAP 1,00–2,00). (Kuva 72) 

Suurin ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälälajien lukumäärä (7) havaittiin Vestissä sijaitsevalla alalla. 
Sormipaisukarpeen vauriot olivat pahoja kahdella havaintoalalla Porlammilla ja Torparbackenissa. Tervettä 
sormipaiskarvetta ei havaittu kunnassa, mutta lieviä vaurioita havaittiin kuudella alalla eri puolilla 
Lapinjärveä. 

Lapinjärven samoina pysyneillä aloilla IAP-indeksi oli tutkimusvuosien 2004, 2009, 2014 ja 2020 aikana 
huonoimmillaan tässä selvityksessä. Myös sormipaisukarpeen vaurioaste oli tilastollisesti melkein 
merkitsevästi suurempi vuonna 2020 kuin vuonna 2004. (Taulukko 48) 

I Lappträsk kommuns område fanns i denna undersökning 11 provytor, varav en var belägen i en tätort, 
Lappträsk kyrkoby. I genomsnitt var IAP-indexet och artantalet i Lappträsk lägre än genomsnittet i Nyland 
och blåslavens skadeklass högre (Tabell 47). På en provyta, som var belägen nära Porlom, var lavfloran 
mycket tydligt utarmad (IAP 0,50–1,00). På de övriga provytorna var lavfloran utarmad (IAP 1,00–2,00). 
(Figur 72.) 

Det högsta antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar (7) observerades på en provyta i Vest. 
Skadorna på blåslav var svåra på två provytor, som var belägna i Porlom och Torparbacken. Ingen frisk 
blåslav observerades i kommunen, men lindriga skador observerades på sex provytor på olika håll i 
Lappträsk. 

På de provytor som förblivit desamma i Lappträsk var IAP-indexet år 2020 lägre än under 
uppföljningsåren 2004, 2009 och 2014. Även blåslavens skadeklass var statistiskt nästan signifikant större 
år 2020 än år 2004. (Tabell 48.) 
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Kuva 143. Keskimääräiset ilmanpuhtausindeksin arvot aloilla Lapinjärven kunnan alueella. Havaintoalojen numerot ovat symboleiden 
vieressä. 

Figur 144. Genomsnittliga IAP-indexvärden på provytorna i Lappträsk kommuns område. Numren på provytorna anges bredvid symbo-
lerna. 
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Taulukko 92. Sormipaisukarvetta, ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälien lajilukumäärää ja ilmanpuhtausindeksiä kuvaavia tunnuslu-
kuja Lapinjärven kunnan alueella ja koko tutkimusalueella. 

Taulukko 93. Indikatorer som beskriver blåslaven, antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar och IAP-indexet i Lappträsk kom-
muns område och hela uppföljningsområdet. 

Lapinjärvi, n = 11 Keskiarvo Keskihajonta Pienin Suurin 
IAP-indeksi 1,24 0,21 0,96 1,46 
lajilukumäärä 5,2 1,1 4 7 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2,76 0,71 2,05 4,20 
Uusimaa 2020, n = 501 Keskiarvo Keskihajonta Pienin Suurin 
IAP-indeksi 1,46 0,46 0,12 2,51 
lajilukumäärä 6,02 1,56 1 9 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2,51 0,60 1,30 5,00 

 

Taulukko 94. Vuosiparien väliset vertailut Lapinjärven kunnan samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2004, 2009, 2014 ja 2020 sor-
mipaisukarpeen vaurioasteelle, ilman epäpuhtauksille herkkien jäkälälajien lukumäärälle ja IAP-indeksille. Vuosien väliset vertailut on 
tehty merkkitestillä. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin 
merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). Erotus on positiivinen, kun vuosiparin jälkimmäisen vuoden arvo on suurempi. 

Tabell 95. Parvisa jämförelser av blåslavens skadeklass, antalet lavarter som är känsliga för luftföroreningar och IAP-indexet mellan 
undersökningsåren 2004, 2009, 2014 och 2020 på de provytor som förblivit desamma i Lappträsk kommun. Jämförelserna har gjorts 
med teckentest. Nästan signifikanta (p < 0,05) resultat har märkts med en stjärna (*), signifikanta (p < 0,01) med två stjärnor (**) och 
mycket signifikanta (p < 0,001) med tre stjärnor (***). Skillnaden är positiv när värdet på det senare året är högre. 

Lapinjärvi, pysyneet, n = 7 Vertailupari 
Keskiarvojen 
erotus 

p-arvo 
Suurempi 
arvo 

sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2009 0,036 1,000  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2014 0,350 0,125  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2020 0,379 0,031 * 2020 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2009 / 2014 0,314 0,125  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2009 / 2020 0,343 0,063  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2014 / 2020 0,029 1,000  

lajilukumäärä 2004 / 2009 -0,571 0,250  

lajilukumäärä 2004 / 2014 -1,000 0,063  

lajilukumäärä 2004 / 2020 -1,000 0,063  

lajilukumäärä 2009 / 2014 -0,429 0,250  

lajilukumäärä 2009 / 2020 -0,429 0,250  

lajilukumäärä 2014 / 2020 0,000 1,000  

IAP-indeksi 2004 / 2009 -0,099 1,000  

IAP-indeksi 2004 / 2014 -0,422 0,016 * 2004 
IAP-indeksi 2004 / 2020 -0,499 0,016 * 2004 
IAP-indeksi 2009 / 2014 -0,322 0,016 * 2009 
IAP-indeksi 2009 / 2020 -0,399 0,016 * 2009 
IAP-indeksi 2014 / 2020 -0,077 0,016 * 2014 
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Liite 14. Lohja 

Lohjalla sijaitsi yhteensä 42 jäkälähavaintoalaa. Niistä 13 oli taajamissa ja 29 tausta-alueilla. 
Keskimääräisesti katsottuna sormipaisukarpeen vaurioaste oli pienempi sekä lajilukumäärä ja IAP-indeksi 
olivat suurempia kuin keskimäärin koko tutkimusalueella. (Taulukko 49) Lohjalla viisi havaintoalaa oli erittäin 
selvästi köyhtyneitä lajistoltaan (IAP 0,50–1,00), ja ne sijaitsivat Lohjan keskustassa, Routiolla, 
Muutettavanniemessä, Virkkalassa sekä Kotniemessä. Seitsemällä tausta-alalla lajisto oli lievästi 
köyhtynyttä (IAP 2,00–3,00). Lopuilla aloilla jäkälälajisto oli köyhtynyttä (IAP 1,00–2,00), ja tässä luokassa 
pienimmät IAP-indeksin arvot painottuivat Lohjanharjulle (Kuva 73). 

Lohjalla sormipaisukarve oli tervettä yhdellä havaintoalalla kunnan pohjoiskolkassa. Vauriot olivat lieviä 
hyvin laajasti koko Lohjan alueella. Selviä vaurioita havaittiin kahdeksalla alalla, joista viisi sijaitsi Lohjan 
keskustan ja Virkkalan asutuilla seuduilla ja loput kolme sijaitsivat Karjalohjalla Tammiston lähellä, 
Muutettavanniemessä sekä Millolassa. Lajilukumäärä oli 3–4 Lohjan ja Virkkalan taajamien lähellä, ja se oli 
yhdeksän yhdellä alalla Viitaankulmalla. 

Eri tutkimusvuosien välisessä vertailussa vuonna 2020 lajilukumäärä ja IAP-indeksi olivat monessa 
tapauksessa kaikkein pienimpiä. Sormipaisukarpeen vaurioasteen vaihtelu ei ollut yhtä selvää eivätkä erot 
olleet yhtä usein tilastollisesti merkitseviä (Taulukko 50). 

I Lojo fanns sammanlagt 42 provytor, varav 13 var belägna i tätorter och 29 i bakgrundsområden. I 
genomsnitt var blåslavens skadeklass lägre och artantalet och IAP-indexet högre än genomsnittet i hela 
uppföljningsområdet (Tabell 49). På fem provytor i Lojo var lavfloran mycket tydligt utarmad (IAP 0,50–
1,00). De var belägna i Lojo centrum, Routio, Muutettavanniemi, Virkby och Kotniemi. I sju 
bakgrundsområden var lavfloran något utarmad (IAP 2,00–3,00). På de övriga provytorna var lavfloran 
utarmad (IAP 1,00–2,00), och i denna kategori koncentrerades de lägsta IAP-indexvärdena på Lojo åsen. 
(Figur 73.) 

I Lojo var blåslaven frisk på en provyta i kommunens norra del. Lindriga skador observerades på 
många provytor i hela området. Skadorna var tydliga på åtta provytor, varav fem var belägna i tätt befolkade 
områden i Lojo centrum och Virkby och de övriga tre i Karislojo nära Tammisto, i Muutettavanniemi och i 
Millola. Artantalet var 3–4 nära Lojo och Virkby tätorter och nio på en provyta i Viitaankulma. 

I jämförelsen mellan de olika uppföljningsåren var artantalet och IAP-indexet i många fall allra lägsta år 
2020. Förändringarna i blåslavens skadeklass var inte lika tydliga och skillnaderna var inte statistiskt 
signifikanta lika ofta. (Tabell 50.) 

 

Taulukko 96. Sormipaisukarvetta, ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälien lajilukumäärää ja ilmanpuhtausindeksiä kuvaavia tunnuslu-
kuja Lohjan kaupungin alueella ja koko tutkimusalueella. 

Tabell 97. Indikatorer som beskriver blåslaven, antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar och IAP-indexet i Lojo stads område 
och hela uppföljningsområdet. 

Lohja, n = 42 Keskiarvo Keskihajonta Pienin Suurin 
IAP-indeksi 1,54 0,45 0,73 2,43 
lajilukumäärä 6,3 1,5 3 9 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2,19 0,40 1,30 3,25 
Uusimaa 2020, n = 501 Keskiarvo Keskihajonta Pienin Suurin 
IAP-indeksi 1,46 0,46 0,12 2,51 
lajilukumäärä 6,02 1,56 1 9 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2,51 0,60 1,30 5,00 
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Kuva 145. Keskimääräiset ilmanpuhtausindeksin arvot aloilla Lohjan kaupungin alueella. Havaintoalojen numerot ovat symboleiden vie-
ressä. 

Figur 146. Genomsnittliga IAP-indexvärden på provytorna i Lojo stads område. Numren på provytorna anges bredvid symbolerna. 
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Taulukko 98. Vuosiparien väliset vertailut Lohjan kaupungin samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2000, 2004, 2009, 2014 ja 2020 
sormipaisukarpeen vaurioasteelle, ilman epäpuhtauksille herkkien jäkälälajien lukumäärälle ja IAP-indeksille. Vuosien väliset vertailut on 
tehty merkkitestillä. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin 
merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). Erotus on positiivinen, kun vuosiparin jälkimmäisen vuoden arvo on suurempi. 

Tabell 99. Parvisa jämförelser av blåslavens skadeklass, antalet lavarter som är känsliga för luftföroreningar och IAP-indexet mellan 
undersökningsåren 2000, 2004, 2009, 2014 och 2020 på de provytor som förblivit desamma i Lojo stad. Jämförelserna har gjorts med 
teckentest. Nästan signifikanta (p < 0,05) resultat har märkts med en stjärna (*), signifikanta (p < 0,01) med två stjärnor (**) och mycket 
signifikanta (p < 0,001) med tre stjärnor (***). Skillnaden är positiv när värdet på det senare året är högre. 

Lohja, pysyneet, n = 33 Vertailupari 
Keskiarvojen 
erotus 

p-arvo 
Suurempi 
arvo 

sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2004 0,372 0,000 *** 2004 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2009 0,190 0,050  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2014 0,361 0,000 *** 2014 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2020 0,369 0,001 ** 2020 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2009 -0,182 0,150  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2014 -0,011 0,860  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2020 -0,003 0,597  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2009 / 2014 0,171 0,020 * 2014 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2009 / 2020 0,179 0,071  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2014 / 2020 0,008 0,690  

lajilukumäärä 2000 / 2004 -0,697 0,007 ** 2000 
lajilukumäärä 2000 / 2009 -0,030 1,000  

lajilukumäärä 2000 / 2014 -0,242 0,523  

lajilukumäärä 2000 / 2020 -0,697 0,011 * 2000 
lajilukumäärä 2004 / 2009 0,667 0,007 ** 2009 
lajilukumäärä 2004 / 2014 0,455 0,024 * 2014 
lajilukumäärä 2004 / 2020 0,000 0,845  

lajilukumäärä 2009 / 2014 -0,212 0,424  

lajilukumäärä 2009 / 2020 -0,667 0,011 * 2009 
lajilukumäärä 2014 / 2020 -0,455 0,013 * 2014 
IAP-indeksi 2000 / 2004 -0,178 0,000 *** 2000 
IAP-indeksi 2000 / 2009 -0,009 1,000  

IAP-indeksi 2000 / 2014 -0,275 0,000 *** 2000 
IAP-indeksi 2000 / 2020 -0,470 0,000 *** 2000 
IAP-indeksi 2004 / 2009 0,169 0,001 ** 2009 
IAP-indeksi 2004 / 2014 -0,097 0,163  

IAP-indeksi 2004 / 2020 -0,292 0,000 *** 2004 
IAP-indeksi 2009 / 2014 -0,266 0,000 *** 2009 
IAP-indeksi 2009 / 2020 -0,461 0,000 *** 2009 
IAP-indeksi 2014 / 2020 -0,195 0,000 *** 2014 
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Liite 15. Loviisa 

Loviisan kaupungin alueella sijaitsi vuoden 2020 bioindikaattoriseurannassa 31 havaintoalaa, joista kuusi 
luokiteltiin taajama-aloiksi ja 25 tausta-aloiksi. Lajilukumäärä ja IAP-indeksi olivat Loviisassa selvästi 
suurempia. Sormipaisukarpeen vaurioaste oli hieman pienempi kuin Uudellamaalla kokonaisuutena 
(Taulukko 51). Loviisassa 19 havaintoalaa oli lajistoltaan köyhtyneen luokassa (IAP 1,00–2,00) ja loput 12 
alaa lievästi köyhtyneen lajiston luokassa (IAP 2,00–3,00). Pienimmät IAP-indeksit havaittiin Pernajan 
Pitkäpäässä Loviisan keskustassa ja Rumpilassa. (Kuva 74) 

Sormipaisukarpeen vauriot olivat Loviisassa kaikilla aloilla lieviä tai selviä. Selvät vauriot eivät 
keskittyneet selvästi taajamiin. Ilman epäpuhtauksista kärsiviä jäkälälajeja havaittiin yhdeksän kappaletta 
neljällä alalla, jotka sijaitsivat Gislomissa, Tervikissä, Vanhankylänjärven vieressä ja Isnäsissä. Pienin 
lajilukumäärä oli neljä, joka havaittiin neljällä alalla Rumpilassa, Andersbyssä, Loviisan keskustassa ja 
Bredvikissä. 

Loviisan vuodesta 2000 alkaen samana pysyneet alat sijaitsivat aikaisemmilla Loviisan kaupungin ja 
Ruotsinpyhtään alueilla. Näillä aloilla tilastollisesti merkitseviä muutoksia oli tapahtunut vuodesta 2014 
ainoastaan IAP-indeksissä, joka oli pienentynyt siten, että IAP-indeksi oli vuonna 2020 tutkimusvuosien 
pienin. Myös sormipaisukarpeen vaurioaste ja lajilukumäärä olivat vuonna 2020 pienimmillään, mutta erot 
eivät olleet tilastollisesti merkitseviä kaikkien vuosiparien välillä. (Taulukko 52) 

I Lovisa stads område fanns i år 2020s bioindikatoruppföljning 31 provytor, varav 6 var belägna i tätorter 
och 25 i bakgrundsområden. I Lovisa var artantalet och IAP-indexet betydligt högre och blåslavens 
skadeklass litet lägre än i hela Nyland (Tabell 51). Lavfloran var utarmad (IAP 1,00–2,00) på 19 provytor 
och något utarmad (IAP 2,00–3,00) på de övriga provytorna. De lägsta IAP-indexen observerades i 
Pitkäpää i Pernå, i Lovisa centrum och i Drombom. (Figur 74.) 

Skadorna på blåslav var lindriga eller tydliga på alla provytor i Lovisa. Tydliga skador var inte tydligt 
koncentrerade i tätorter. Nio lavarter som tar skada av luftföroreningar observerades på fyra provytor, som 
var belägna i Gislom, i Tervik, bredvid Gammelby träsk och i Isnäs. Det minsta artantalet, fyra, 
observerades på fyra provytor, som var belägna i Rumpila, Andersby, Lovisa centrum och Bredvik. 

De provytor som förblivit desamma sedan år 2000 var belägna i Lovisa stads område och i Strömfors. 
På dessa provytor hade statistiskt signifikanta förändringar skett sedan år 2014 endast i IAP-indexet, som 
hade minskat så att IAP-indexet år 2020 var lägre än någonsin tidigare under uppföljningen. Även 
blåslavens skadeklass och artantalet var sämre än någonsin tidigare år 2020, men skillnaderna mellan de 
olika undersökningsåren var inte statistiskt signifikanta. (Tabell 52.) 
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Kuva 147. Keskimääräiset ilmanpuhtausindeksin arvot aloilla Loviisan kaupungin alueella. Havaintoalojen numerot ovat symboleiden 
vieressä. 

Figur 148. Genomsnittliga IAP-indexvärden på provytorna i Lovisa stads område. Numren på provytorna anges bredvid symbolerna. 

 

Taulukko 100. Sormipaisukarvetta, ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälien lajilukumäärää ja ilmanpuhtausindeksiä kuvaavia tunnuslu-
kuja Loviisan kaupungin alueella ja koko tutkimusalueella. 

Tabell 101. Indikatorer som beskriver blåslaven, antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar och IAP-indexet i Lovisa stads område 
och hela uppföljningsområdet. 

Loviisa, n = 31 Keskiarvo Keskihajonta Pienin Suurin 
IAP-indeksi 1,82 0,38 1,14 2,51 
lajilukumäärä 7,0 1,2 5 9 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2,47 0,34 1,75 3,40 
Uusimaa 2020, n = 501 Keskiarvo Keskihajonta Pienin Suurin 
IAP-indeksi 1,46 0,46 0,12 2,51 
lajilukumäärä 6,02 1,56 1 9 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2,51 0,60 1,30 5,00 
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Taulukko 102. Vuosiparien väliset vertailut Loviisan kaupungin samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2000, 2004, 2009, 2014 ja 
2020 sormipaisukarpeen vaurioasteelle, ilman epäpuhtauksille herkkien jäkälälajien lukumäärälle ja IAP-indeksille. Vuosien väliset ver-
tailut on tehty merkkitestillä. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja 
erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). Erotus on positiivinen, kun vuosiparin jälkimmäisen vuoden arvo on suurempi. 

Tabell 103. Parvisa jämförelser av blåslavens skadeklass, antalet lavarter som är känsliga för luftföroreningar och IAP-indexet mellan 
undersökningsåren 2000, 2004, 2009, 2014 och 2020 på de provytor som förblivit desamma i Lovisa stad. Jämförelserna har gjorts med 
teckentest. Nästan signifikanta (p < 0,05) resultat har märkts med en stjärna (*), signifikanta (p < 0,01) med två stjärnor (**) och mycket 
signifikanta (p < 0,001) med tre stjärnor (***). Skillnaden är positiv när värdet på det senare året är högre. 

Loviisa, pysyneet, n = 12 Vertailupari 
Keskiarvojen 
erotus 

p-arvo 
Suurempi 
arvo 

sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2004 0,298 0,039 * 2004 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2009 0,446 0,039 * 2009 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2014 0,579 0,039 * 2014 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2020 0,625 0,006 ** 2020 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2009 0,148 0,388  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2014 0,281 0,388  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2020 0,327 0,227  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2009 / 2014 0,133 0,549  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2009 / 2020 0,179 0,227  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2014 / 2020 0,046 0,109  

lajilukumäärä 2000 / 2004 0,167 0,453  

lajilukumäärä 2000 / 2009 0,333 0,727  

lajilukumäärä 2000 / 2014 -0,333 0,453  

lajilukumäärä 2000 / 2020 -0,917 0,070  

lajilukumäärä 2004 / 2009 0,167 1,000  

lajilukumäärä 2004 / 2014 -0,500 0,180  

lajilukumäärä 2004 / 2020 -1,083 0,109  

lajilukumäärä 2009 / 2014 -0,667 0,070  

lajilukumäärä 2009 / 2020 -1,250 0,021 * 2009 
lajilukumäärä 2014 / 2020 -0,583 0,289  

IAP-indeksi 2000 / 2004 -0,011 0,774  

IAP-indeksi 2000 / 2009 0,007 1,000  

IAP-indeksi 2000 / 2014 -0,381 0,006 ** 2000 
IAP-indeksi 2000 / 2020 -0,632 0.000 *** 2000 
IAP-indeksi 2004 / 2009 0,019 0,774  

IAP-indeksi 2004 / 2014 -0,369 0.000 *** 2004 
IAP-indeksi 2004 / 2020 -0,620 0.000 *** 2004 
IAP-indeksi 2009 / 2014 -0,388 0.000 *** 2009 
IAP-indeksi 2009 / 2020 -0,639 0.000 *** 2009 
IAP-indeksi 2014 / 2020 -0,251 0,006 ** 2014 
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Liite 16. Myrskylä 

Myrskylässä sijaitsi vuoden 2020 tutkimuksessa seitsemän havaintoalaa, ja niistä yksi (Myrskylän 
kirkonkylässä) oli taajamassa. Keskimääräisesti sormipaisukarpeen vaurioaste, lajilukumäärä ja IAP-indeksi 
olivat jonkin verran parempia kuin Uudellamaalla. (Taulukko 53) Kaikki Myrskylän havaintoalat luokiteltiin 
IAP-indeksin perusteella lajistoltaan köyhtyneiksi (IAP 1,00–2,00) (Kuva 75). 

Sormipaisukarpeen vauriot olivat selviä Myrskylän kirkonkylässä sijaitsevalla havaintoalalla, ja muualla 
ne olivat lieviä. Kahdeksan ilman epäpuhtauksista kärsivää jäkälälajia havaittiin alalla, joka sijaitsi 
kirkonkylän länsipuolella, ja itse kirkonkylässä havaittiin viisi ilman epäpuhtauksista kärsivää jäkälälajia.  

Myrskylässä ei havaittu tilastollisesti merkitseviä muutoksia tutkimusvuosina 2004, 2009 ja 2020. Vain 
viiden samana pysyneen havaintoalan aineistossa ei voida tehdä pitkälle meneviä päätelmiä (Taulukko 54). 

I Mörskom fanns i år 2020s undersökning sju provytor, varav en var belägen i en tätort (Mörskom kyrkoby). 
I genomsnitt var blåslavens skadeklass, artantalet och IAP-indexet något bättre än genomsnittet i Nyland 
(Tabell 53). På alla provytor i Mörskom var lavfloran utarmad enligt IAP-indexet (IAP 1,00–2,00) (Figur 75). 

Skadorna på blåslav var tydliga på en provyta, som var belägen i Mörskom kyrkoby. På de övriga 
provytorna var de lindriga. Åtta lavarter som tar skada av luftföroreningar observerades på en provyta, som 
var belägen norr om kyrkobyn. I själva kyrkobyn observerades fem arter.  

I Mörskom observerades inga statistiskt signifikanta skillnader mellan uppföljningsåren 2004, 2009 ja 
2020. Eftersom materialet omfattar endast fem provytor som förblivit desamma kan man inte dra 
långtgående slutsatser (Tabell 54). 
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Kuva 149. Keskimääräiset ilmanpuhtausindeksin arvot aloilla Myrskylän kunnan alueella. Havaintoalojen numerot ovat symboleiden vie-
ressä. 

Figur 150. Genomsnittliga IAP-indexvärden på provytorna i Mörskom kommuns område. Numren på provytorna anges bredvid symbo-
lerna. 

 

Taulukko 104. Sormipaisukarvetta, ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälien lajilukumäärää ja ilmanpuhtausindeksiä kuvaavia tunnuslu-
kuja Myrskylän kunnan alueella ja koko tutkimusalueella. 

Tabell 105. Indikatorer som beskriver blåslaven, antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar och IAP-indexet i Mörskom kommuns 
område och hela uppföljningsområdet. 

Myrskylä, n = 7 Keskiarvo Keskihajonta Pienin Suurin 
IAP-indeksi 1,65 0,29 1,28 1,99 
lajilukumäärä 6,6 1,0 5 8 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2,23 0,45 1,95 3,15 
Uusimaa 2020, n = 501 Keskiarvo Keskihajonta Pienin Suurin 
IAP-indeksi 1,46 0,46 0,12 2,51 
lajilukumäärä 6,02 1,56 1 9 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2,51 0,60 1,30 5,00 
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Taulukko 106. Vuosiparien väliset vertailut Myrskylän kunnan samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2004, 2009 ja 2020 sormipai-
sukarpeen vaurioasteelle, ilman epäpuhtauksille herkkien jäkälälajien lukumäärälle ja IAP-indeksille. Vuosien väliset vertailut on tehty 
merkkitestillä. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin mer-
kitsevä (p < 0,001) kolmella (***). Erotus on positiivinen, kun vuosiparin jälkimmäisen vuoden arvo on suurempi. 

Tabell 107. Parvisa jämförelser av blåslavens skadeklass, antalet lavarter som är känsliga för luftföroreningar och IAP-indexet mellan 
undersökningsåren 2004, 2009 och 2020 på de provytor som förblivit desamma i Mörskom kommun. Jämförelserna har gjorts med teck-
entest. Nästan signifikanta (p < 0,05) resultat har märkts med en stjärna (*), signifikanta (p < 0,01) med två stjärnor (**) och mycket signi-
fikanta (p < 0,001) med tre stjärnor (***). Skillnaden är positiv när värdet på det senare året är högre. 

Myrskylä, pysyneet, n = 5 Vertailupari 
Keskiarvojen 
erotus 

p-arvo 
Suurempi 
arvo 

sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2009 0,350 0,375  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2020 0,330 0,375  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2009 / 2020 -0,020 0,375  

lajilukumäärä 2004 / 2009 -0,200 1,000  

lajilukumäärä 2004 / 2020 -1,200 0,375  

lajilukumäärä 2009 / 2020 -1,000 0,625  

IAP-indeksi 2004 / 2009 0,084 1,000  

IAP-indeksi 2004 / 2020 -0,489 0,063  

IAP-indeksi 2009 / 2020 -0,573 0,063  
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Liite 17. Mäntsälä 

Mäntsälän alueella sijaitsi 19 havaintoalaa. Niistä kaksi luokiteltiin taajama-aloiksi ja loput 17 tausta-aloiksi. 
Keskiarvoja vertailtaessa Mäntsälässä lajilukumäärä ja IAP-indeksi sekä erityisesti sormipaisukarpeen 
vaurioaste olivat parempia kuin Uudellamaalla keskimäärin. (Taulukko 55) Yhdellä tausta-alalla Sälinkään ja 
Kaukalammen puolessavälissä jäkälälajisto oli erittäin selvästi köyhtynyttä (IAP 0,50–1,00). Kahdella alalla 
kunnan pohjoisosissa lajisto oli lievästi köyhtynyttä (IAP 2,00–3,00). Köyhtynyttä Mäntsälän jäkälälajisto oli 
kaikilla lopuilla 16 alalla. (Kuva 76) 

Mäntsälässä havaittiin samoina pysyneillä aloilla merkitsevä sormipaisukarpeen vaurioasteen 
lieveneminen vuodesta 2014 vuoteen 2020. Muutos ei ollut merkitsevä lajilukumäärälle eikä IAP-indeksille. 
Pahimmat sormipaisukarpeen vauriot havaittiin vuonna 2014 ja suurin IAP-indeksi vuonna 2009. (Taulukko 
56) 

I Mäntsälä fanns 19 provytor, varav 2 var belägna i tätorter och 17 i bakgrundsområden. I genomsnitt var 
artantalet, IAP-indexet och i synnerhet blåslavens skadeklass i Mäntsälä bättre än genomsnittet i Nyland 
(Tabell 55). På en provyta, som var belägen i ett bakgrundsområde mellan Selinge och Kaukalampi, var 
lavfloran tydligt utarmad (IAP 0,50–1,00). På två provytor, som var belägna i kommunens norra delar, var 
den något utarmad (IAP 2,00–3,00). På de övriga provytorna i Mäntsälä var lavfloran utarmad. (Figur 76). 

På de provytor som förblivit desamma i Mäntsälä observerades en signifikant förbättring i blåslavens 
skadeklass mellan åren 2014 och 2020. Förändringarna i artantalet och IAP-indexet var inte signifikanta. De 
svåraste skadorna på blåslav observerades år 2014 och det högsta IAP-indexet år 2009. (Tabell 56) 
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Kuva 151. Keskimääräiset ilmanpuhtausindeksin arvot aloilla Mäntsälän kunnan alueella. Havaintoalojen numerot ovat symboleiden 
vieressä. 

Kuva 152. Genomsnittliga IAP-indexvärden på provytorna i Mäntsälä kommuns område. Numren på provytorna anges bredvid symbo-
lerna. 

 

Taulukko 108. Sormipaisukarvetta, ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälien lajilukumäärää ja ilmanpuhtausindeksiä kuvaavia tunnuslu-
kuja Mäntsälän kunnan alueella ja koko tutkimusalueella. 

Tabell 109. Indikatorer som beskriver blåslaven, antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar och IAP-indexet i Mäntsälä kommuns 
område och hela uppföljningsområdet. 

Mäntsälä, n = 19 Keskiarvo Keskihajonta Pienin Suurin 
IAP-indeksi 1,59 0,41 0,78 2,29 
lajilukumäärä 6,3 1,6 3 8 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2,07 0,23 1,75 2,55 
Uusimaa 2020, n = 501 Keskiarvo Keskihajonta Pienin Suurin 
IAP-indeksi 1,46 0,46 0,12 2,51 
lajilukumäärä 6,02 1,56 1 9 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2,51 0,60 1,30 5,00 
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Taulukko 110. Vuosiparien väliset vertailut Mäntsälän kunnan samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2004, 2009, 2014 ja 2020 sor-
mipaisukarpeen vaurioasteelle, ilman epäpuhtauksille herkkien jäkälälajien lukumäärälle ja IAP-indeksille. Vuosien väliset vertailut on 
tehty merkkitestillä. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin 
merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). Erotus on positiivinen, kun vuosiparin jälkimmäisen vuoden arvo on suurempi. 

Tabell 111. Parvisa jämförelser av blåslavens skadeklass, antalet lavarter som är känsliga för luftföroreningar och IAP-indexet mellan 
undersökningsåren 2004, 2009, 2014 och 2020 på de provytor som förblivit desamma i Mäntsälä kommun. Jämförelserna har gjorts med 
teckentest. Nästan signifikanta (p < 0,05) resultat har märkts med en stjärna (*), signifikanta (p < 0,01) med två stjärnor (**) och mycket 
signifikanta (p < 0,001) med tre stjärnor (***). Skillnaden är positiv när värdet på det senare året är högre. 

Mäntsälä, pysyneet, n = 14 Vertailupari 
Keskiarvojen 
erotus 

p-arvo 
Suurempi 
arvo 

sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2009 0,193 0,057  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2014 0,514 0,013 * 2014 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2020 0,307 0,057  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2009 / 2014 0,321 0,003 ** 2014 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2009 / 2020 0,114 1,000  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2014 / 2020 -0,207 0,006 ** 2014 
lajilukumäärä 2004 / 2009 0,214 0,688  

lajilukumäärä 2004 / 2014 -0,143 1,000  

lajilukumäärä 2004 / 2020 -0,571 0,125  

lajilukumäärä 2009 / 2014 -0,357 0,289  

lajilukumäärä 2009 / 2020 -0,786 0,021 * 2009 
lajilukumäärä 2014 / 2020 -0,429 0,180  

IAP-indeksi 2004 / 2009 0,217 0,057  

IAP-indeksi 2004 / 2014 -0,077 0,424  

IAP-indeksi 2004 / 2020 -0,295 0,002 ** 2004 
IAP-indeksi 2009 / 2014 -0,294 0,002 ** 2009 
IAP-indeksi 2009 / 2020 -0,513 0,002 ** 2009 
IAP-indeksi 2014 / 2020 -0,219 0,057  
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Liite 18. Nurmijärvi 

Nurmijärven kunnan alueella sijaitsi 20 havaintoalaa, joista 11 oli taajamissa ja yhdeksän tausta-alueilla. 
IAP-indeksi oli Nurmijärvellä lähellä Uudenmaan keskiarvoa; sormipaisukarpeen vaurioaste oli hieman 
pienempi ja lajilukumäärä jonkin verran suurempi. (Taulukko 57) Yksi ala, joka sijaitsi tausta-alueella 
Valkjärvellä, luokiteltiin lajistoltaan vain lievästi köyhtyneeksi (IAP 2,00–3,00). Kaikilla muilla aloilla luokittelu 
oli köyhtynyt lajisto (IAP 1,00–2,00). Tausta- ja taajama-alojen välillä ei ollut selvää eroa tässä luokassa 
(Kuva 77). 

Kolme pahinta alaa sormipaisukarpeen vaurioasteen osalta (selvät vauriot) olivat kolmella alalla 
Rajamäellä, Nurmijärven kirkonkylässä ja Tuusulan rajan lähellä Teilinummella. Vaurioaste oli lievän ja 
terveen välillä samoin kolmella havaintoalalla, jotka sijaitsivat Klaukkalan pohjoispuolella, kirkonkylässä 
Parkinmäessä ja Vihdin rajan lähellä Röykän luoteispuolella. Kahdella alalla lajilukumäärä oli kahdeksan, ja 
ne sijaitsivat Karhunkorvesta koilliseen ja Valkjärvellä. Nurmijärven pienin ilman epäpuhtauksista kärsivien 
jäkälälajien lukumäärä (5) esiintyi kuudella alalla Rajamäellä, Lintumetsässä, kirkonkylässä, Palojoen 
Metsäkylässä, Tuusulan rajan lähellä Teilinummella ja Nukarilla. 

Tutkimusvuosien välillä, samana pysyneillä aloilla tarkasteltuna, vuosi 2020 oli tilastollisesti 
merkitsevästi heikoin lajilukumäärän ja IAP-indeksin osalta. Sormipaisukarpeen vaurioasteessa ei ollut 
merkitsevää eroa vuosien 2014 ja 2020 välillä mutta 2020 oli selvästi heikompi kuin muut tutkimusvuodet 
2000, 2004 ja 2009 (Taulukko 58). 

I Nurmijärvi kommuns område fanns 20 provytor, vara 11 var belägna i tätorter och 9 i bakgrundsområden. 
IAP-indexet var nära genomsnittet i Nyland. Blåslavens skadeklass var litet lägre och artantalet något 
högre. (Tabell 57.) På en provyta, som var belägen i ett bakrundsområde i Valkjärvi, var lavfloran endast 
något utarmad (IAP 2,00–3,00). På de övriga provytorna var lavfloran utarmad (IAP 1,00–2,00). I denna 
kategori kunde inga tydliga skillnader observeras mellan de provytor som var belägna i tätorter och de som 
var belägna i bakgrundsområden. (Figur 77.) 

De tre provytor där blåslavens skadeklass var sämst (tydliga skador) var belägna i Rajamäki, i Nurmijäri 
Kirkoby och i Teilinummi nära gränsen mot Tusby. Skadeklassen var mellan lindrig och frisk på tre provytor, 
som var belägna norr om Klövskog, i Parkinmäki i Nurmijärvi kyrkoby och nordväst om Röykkä nära grän-
sen mot Vichtis. Artantalet var åtta på två provytor, som var belägna nordost om Karhunkorpi och i Valk-
järvi. Det lägsta antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar (5) observerades på sex provytor: i Ra-
jamäki, i Lintumetsä, i kyrkobyn, i Metsäkylä i Palojoki, i Teilinummi nära gränsen mot Tusby och i Nukari. 

I jämförelsen mellan de provytor som förblivit desamma var år 2020 statistiskt signifikant sämst i fråga 
om artantalet och IAP-indexet. I blåslavens skadeklass var skillnaden mellan åren 2014 och 2020 inte 
signifikant, men skadeklassen var betydligt lägre år 2020 än under de övriga uppföljningsåren 2000, 2004 ja 
2009. (Tabell 58.) 

 

Taulukko 112. Sormipaisukarvetta, ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälien lajilukumäärää ja ilmanpuhtausindeksiä kuvaavia tunnuslu-
kuja Nurmijärven kunnan alueella ja koko tutkimusalueella. 

Tabell 113. Indikatorer som beskriver blåslaven, antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar och IAP-indexet i Nurmijärvi kommuns 
område och hela uppföljningsområdet. 

Nurmijärvi, n = 20 Keskiarvo Keskihajonta Pienin Suurin 
IAP-indeksi 1,48 0,31 1,09 2,08 
lajilukumäärä 6,2 1,0 5 8 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2,43 0,43 1,65 3,15 
Uusimaa 2020, n = 501 Keskiarvo Keskihajonta Pienin Suurin 
IAP-indeksi 1,46 0,46 0,12 2,51 
lajilukumäärä 6,02 1,56 1 9 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2,51 0,60 1,30 5,00 
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IAP-indeksi Lapinjärvellä alakohtaisesti vuonna 2020.

 
Kuva 153. Keskimääräiset ilmanpuhtausindeksin arvot aloilla Nurmijärven kunnan alueella. Havaintoalojen numerot ovat symboleiden 
vieressä. 

Figur 154. Genomsnittliga IAP-indexvärden på provytorna i Nurmijärvi kommuns område. Numren på provytorna anges bredvid symbo-
lerna. 
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Taulukko 114. Vuosiparien väliset vertailut Nurmijärven kunnan samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2000, 2004, 2009, 2014 ja 
2020 sormipaisukarpeen vaurioasteelle, ilman epäpuhtauksille herkkien jäkälälajien lukumäärälle ja IAP-indeksille. Vuosien väliset ver-
tailut on tehty merkkitestillä. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja 
erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). Erotus on positiivinen, kun vuosiparin jälkimmäisen vuoden arvo on suurempi. 

Tabell 115. Parvisa jämförelser av blåslavens skadeklass, antalet lavarter som är känsliga för luftföroreningar och IAP-indexet mellan 
undersökningsåren 2000, 2004, 2009, 2014 och 2020 på de provytor som förblivit desamma i Nurmijärvi kommun. Jämförelserna har 
gjorts med teckentest. Nästan signifikanta (p < 0,05) resultat har märkts med en stjärna (*), signifikanta (p < 0,01) med två stjärnor (**) 
och mycket signifikanta (p < 0,001) med tre stjärnor (***). Skillnaden är positiv när värdet på det senare året är högre. 

Nurmijärvi, pysyneet, n = 15 Vertailupari 
Keskiarvojen 
erotus 

p-arvo 
Suurempi 
arvo 

sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2004 0,447 0,022 * 2004 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2009 0,450 0,013 * 2009 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2014 0,867 0.000 *** 2014 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2020 0,813 0.000 *** 2020 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2009 0,003 1,000  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2014 0,420 0,003 ** 2014 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2020 0,367 0,007 ** 2020 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2009 / 2014 0,417 0.000 *** 2014 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2009 / 2020 0,363 0,002 ** 2020 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2014 / 2020 -0,053 0,388  

lajilukumäärä 2000 / 2004 -0,333 0,219  

lajilukumäärä 2000 / 2009 0,800 0,012 * 2009 
lajilukumäärä 2000 / 2014 0,067 1,000  

lajilukumäärä 2000 / 2020 -0,533 0,039 * 2000 
lajilukumäärä 2004 / 2009 1,133 0.000 *** 2009 
lajilukumäärä 2004 / 2014 0,400 0,125  

lajilukumäärä 2004 / 2020 -0,200 0,453  

lajilukumäärä 2009 / 2014 -0,733 0,004 ** 2009 
lajilukumäärä 2009 / 2020 -1,333 0,006 ** 2009 
lajilukumäärä 2014 / 2020 -0,600 0,039 * 2014 
IAP-indeksi 2000 / 2004 -0,322 0,007 ** 2000 
IAP-indeksi 2000 / 2009 -0,059 0,118  

IAP-indeksi 2000 / 2014 -0,541 0.000 *** 2000 
IAP-indeksi 2000 / 2020 -0,699 0.000 *** 2000 
IAP-indeksi 2004 / 2009 0,263 0.000 *** 2009 
IAP-indeksi 2004 / 2014 -0,219 0,118  

IAP-indeksi 2004 / 2020 -0,377 0,007 ** 2004 
IAP-indeksi 2009 / 2014 -0,483 0.000 *** 2009 
IAP-indeksi 2009 / 2020 -0,641 0.000 *** 2009 
IAP-indeksi 2014 / 2020 -0,158 0,035 * 2014 
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Liite 19. Pornainen 

Pornaisten kunnan alueella sijaitsi kolme havaintoalaa, joista yksi luokiteltiin taajama-alaksi. Havaintoalojen 
tulosten perusteella Pornaisissa oli suuremmat sormipaisukarpeen vauriot sekä pienemmät lajilukumäärä ja 
IAP-indeksi kuin Uudellamaalla vuonna 2020 keskimäärin (Taulukko 59). Kaikki kolme alaa sijoittuivat IAP-
indeksin luokkaan köyhtynyt lajisto (IAP 1,00–2,00) (Kuva 78). 

Pornaisissa Sormipaisukarve oli tervettä yhdellä alalla kirkonkylän länsipuolella ja kahdella muulla alalla 
se oli selvästi vaurioitunutta. Kirkonkylän havaintoalalla esiintyi kolme ilman epäpuhtauksista kärsivää 
jäkälälajia ja kahdella muulla alalla niitä havaittiin kuusi kappaletta. 

Eri tutkimusvuosien välillä ei havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja kolmen havaintoalan aineistossa. 
Suureet olivat muuttuneet heikompaan suuntaan, mutta aineiston pienen määrän takia erot eivät olleet 
merkitseviä (Taulukko 60). 

I Borgnäs kommuns område fanns tre provytor, varav en var belägen i en tätort. Resultaten visar att 
skadorna på blåslav var svårare och artantalet och IAP-indexet lägre i Borgnäs än genomsnittet i Nyland år 
2020 (Tabell 59). På alla tre provytor var lavfloran utarmad enligt IAP-indexet (IAP 1,00–2,00) (Figur 78). 

I Borgnäs var blåslaven frisk på en provyta, som var belägen väster om kyrkobyn. På de övriga två 
provytorna var den tydligt skadad. På provytan i kyrkobyn förekom tre lavarter som tar skada av 
luftföroreningar, på de övriga provytorna observerades sex arter. 

Inga statistiskt signifikanta skillnader observerades mellan de olika uppföljningsåren. Variablerna hade 
försämrats, men eftersom materialet omfattade endast tre provytor var skillnaderna inte signifikanta.  
(Tabell 60.) 
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Kuva 155. Keskimääräiset ilmanpuhtausindeksin arvot aloilla Pornaisten kunnan alueella. Havaintoalojen numerot ovat symboleiden 
vieressä. 

Figur 156. Genomsnittliga IAP-indexvärden på provytorna i Borgnäs kommuns område. Numren på provytorna anges bredvid symbo-
lerna. 

  



127 

 

Taulukko 116. Sormipaisukarvetta, ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälien lajilukumäärää ja ilmanpuhtausindeksiä kuvaavia tunnuslu-
kuja Pornaisten kunnan alueella ja koko tutkimusalueella. 

Tabell 117. Indikatorer som beskriver blåslaven, antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar och IAP-indexet i Borgnäs kommuns 
område och hela uppföljningsområdet. 

Pornainen, n = 3 Keskiarvo Keskihajonta Pienin Suurin 
IAP-indeksi 1,18 0,14 1,01 1,28 
lajilukumäärä 5,0 1,7 3 6 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2,22 0,71 1,40 2,65 
Uusimaa 2020, n = 501 Keskiarvo Keskihajonta Pienin Suurin 
IAP-indeksi 1,46 0,46 0,12 2,51 
lajilukumäärä 6,02 1,56 1 9 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2,51 0,60 1,30 5,00 

 

Taulukko 118. Vuosiparien väliset vertailut Pornaisten kunnan samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2000, 2004, 2009 ja 2020 sor-
mipaisukarpeen vaurioasteelle, ilman epäpuhtauksille herkkien jäkälälajien lukumäärälle ja IAP-indeksille. Vuosien väliset vertailut on 
tehty merkkitestillä. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin 
merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). Erotus on positiivinen, kun vuosiparin jälkimmäisen vuoden arvo on suurempi. 

Tabell 119. Parvisa jämförelser av blåslavens skadeklass, antalet lavarter som är känsliga för luftföroreningar och IAP-indexet mellan 
undersökningsåren 2000, 2004, 2009 och 2020 på de provytor som förblivit desamma i Borgnäs kommun. Jämförelserna har gjorts med 
teckentest. Nästan signifikanta (p < 0,05) resultat har märkts med en stjärna (*), signifikanta (p < 0,01) med två stjärnor (**) och mycket 
signifikanta (p < 0,001) med tre stjärnor (***). Skillnaden är positiv när värdet på det senare året är högre. 

Pornainen, pysyneet, n = 3 Vertailupari 
Keskiarvojen 
erotus 

p-arvo 
Suurempi 
arvo 

sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2009 -0,250 0,250  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2020 0,000 1,000  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2009 / 2020 0,250 1,000  

lajilukumäärä 2004 / 2009 -0,667 0,500  

lajilukumäärä 2004 / 2020 -1,000 0,500  

lajilukumäärä 2009 / 2020 -0,333 1,000  

IAP-indeksi 2004 / 2009 -0,012 1,000  

IAP-indeksi 2004 / 2020 -0,445 0,250  

IAP-indeksi 2009 / 2020 -0,434 0,250  
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Liite 20. Porvoo 

Porvoossa sijaitsi kaikkiaan 29 havaintoalaa, joista viisi oli taajama-aloja ja 24 tausta-aloja. Porvoossa 
sormipaisukarpeen vaurioaste oli hieman pienempi ja lajilukumäärä sekä IAP-indeksi hieman suurempia 
kuin Uudellamaalla vuonna 2020 keskimäärin. (Taulukko 61) Kuitenkin Sikosaaressa oli yksi (lähes) 
jäkäläautio (IAP < 0,50) havaintoala. Lisäksi neljällä alalla lajisto oli erittäin selvästi köyhtynyttä (IAP 0,50–
1,00), ja niistä kaksi sijaitsi Tolkkisissa, yksi Porvoon keskustassa ja yksi idässä Jakarissa. Kolmella alalla 
IAP-indeksin perustella oli lievästi köyhtynyt lajisto (IAP 2,00–3,00). Lopuilla aloilla lajisto luokiteltiin 
köyhtyneeksi (IAP 1,00–2,00). (Kuva 79) 

Eri tutkimusvuosien välillä lajilukumäärässä ei ollut kovin paljon tilastollisesti merkitseviä muutoksia 
Porvoossa. Sormipaisukarpeen vaurioaste ei ollut pahentunut vuodesta 2020 merkitsevästi. IAP-indeksi oli 
erittäin merkitsevästi pienempi vuonna 2020 kuin muina tutkimusvuosina, mikä viittaa jäkälien kunnon 
olevan keskimäärin heikon tässä tutkimuksessa. (Taulukko 62) 

Kilpilahden teollisuuden päästöjen vaikutus voi erottua alueen koillispuolella, johon suuntaan on 
suhteellisesti eniten tuulia vuoden aikana (ks. Kuva 3). Mainitulla suunnalla Tolkkisissa on kaksi 
havaintoalaa, joilla IAP-indeksi kuvastaa erittäin selvästi köyhtynyttä lajistoa (IAP 0,5–1). Sormipaisukarve 
on toisella alalla lievästi ja toisella selvästi vaurioitunutta; lajilukumäärä on toisella alalla neljä ja toisella 
kuusi. Teollisuusalueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevalla havaintoalalla sormipaisukarve on selvästi 
vaurioitunutta ja lajisto köyhtynyttä lajilukumäärän ollessa viisi. Mainituilta aloilta puuttuvat herkät lupot ja 
naavat kokonaan. 

Kilpilahdessa ja Tolkkisissa on kuitenkin jäkälien kannalta parempi tilanne kuin pääkaupunkiseudun 
vilkasliikenteisillä alueilla. Myös Porvoon keskustassa tilanne on heikompi. Porvoossa liikenteen 
muodostamat päästöt sekä pistemäiset teollisuuden päästöt vaikuttavat jäkälien kuntoon. 

I Borgå fanns sammanlagt 29 provytor, varav 5 var belägna i bakgrundsområden och 24 i tätorter. 
Blåslavens skadeklass var litet lägre och artantalet och IAP-indexet litet högre än genomsnittet i Nyland 
(Tabell 61). En provyta, som var belägen på Svinö, var dock (nästan) lavöken (IAP < 0,50). Ytterligare var 
lavfloran mycket tydligt utarmad (IAP 0,50–1,00) på fyra provytor, varav två var belägna i Tolkis, en i Borgå 
centrum och en i Jackarby i öster. På tre provytor var lavfloran något utarmad enligt IAP-indexet (IAP 2,00–
3,00). På de övriga provytorna klassades den som utarmad (IAP 1,00–2,00). (Figur 79.) 

I artantalet observerades inte många statistiskt signifikanta förändringar mellan de olika 
uppföljningsåren i Borgå. Blåslavens skadeklass hade inte försämrats signifikant sedan år 2020. IAP-
indexet var mycket signifikant lägre år 2020 än under de övriga uppföljningsåren, vilket visar att lavarnas 
genomsnittliga tillstånd i denna undersökning är svagt. (Tabell 62.) 

Utsläppen från industriområdet i Sköldvik påverkar i synnerhet de nordöstra delarna av området, 
eftersom vinden statistiskt oftast blåser från sydväst (se Figur 3). I nordöster i Tolkis finns två provytor där 
lavfloran enligt IAP-indexet är mycket tydligt utarmad (IAP 0,5–1). På den ena provytan är blåslaven lindrigt 
skadad och på den andra tydligt skadad. Artantalet är fyra på den ena provytan och sex på den andra. På 
en provyta i industriområdets omedelbara närhet är blåslaven tydligt skadad och lavfloran utarmad; 
artantalet är fem. Känsliga tagellav och skägglav saknas helt på dessa provytor. 

I Sköldvik och i Tolkis är lavarnas tillstånd dock bättre än i tät trafikerade områden i 
huvudstadsregionen. Situationen är värre även i Borgå centrum. I Borgå påverkas lavarnas tillstånd av 
trafikutsläpp och punktutsläpp från industrin. 
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Taulukko 120. Sormipaisukarvetta, ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälien lajilukumäärää ja ilmanpuhtausindeksiä kuvaavia tunnuslu-
kuja Porvoon kaupungin alueella ja koko tutkimusalueella. 

Tabell 121. Indikatorer som beskriver blåslaven, antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar och IAP-indexet i Borgå stads område 
och hela uppföljningsområdet. 

Porvoo, n = 29 Keskiarvo Keskihajonta Pienin Suurin 
IAP-indeksi 1,59 0,44 0,42 2,32 
lajilukumäärä 6,1 1,4 3 9 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2,58 0,44 1,80 3,65 
Uusimaa 2020, n = 501 Keskiarvo Keskihajonta Pienin Suurin 
IAP-indeksi 1,46 0,46 0,12 2,51 
lajilukumäärä 6,02 1,56 1 9 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2,51 0,60 1,30 5,00 

 
 

 
Kuva 157. Keskimääräiset ilmanpuhtausindeksin arvot aloilla Porvoon kaupungin alueella. Havaintoalojen numerot ovat symboleiden 
vieressä. 

Figur 158. Genomsnittliga IAP-indexvärden på provytorna i Borgå stads område. Numren på provytorna anges bredvid symbolerna. 
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Taulukko 122. Vuosiparien väliset vertailut Porvoon kaupungin samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2000, 2004, 2009 ja 2020 
sormipaisukarpeen vaurioasteelle, ilman epäpuhtauksille herkkien jäkälälajien lukumäärälle ja IAP-indeksille. Vuosien väliset vertailut on 
tehty merkkitestillä. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin 
merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). Erotus on positiivinen, kun vuosiparin jälkimmäisen vuoden arvo on suurempi. 

Tabell 123. Parvisa jämförelser av blåslavens skadeklass, antalet lavarter som är känsliga för luftföroreningar och IAP-indexet mellan 
undersökningsåren 2000, 2004, 2009 och 2020 på de provytor som förblivit desamma i Borgå stad. Jämförelserna har gjorts med teck-
entest. Nästan signifikanta (p < 0,05) resultat har märkts med en stjärna (*), signifikanta (p < 0,01) med två stjärnor (**) och mycket signi-
fikanta (p < 0,001) med tre stjärnor (***). Skillnaden är positiv när värdet på det senare året är högre. 

Porvoo, pysyneet, n = 19 Vertailupari 
Keskiarvojen 
erotus 

p-arvo 
Suurempi 
arvo 

sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2004 0,153 0,359  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2009 0,211 0,143  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2014 0,505 0,031 * 2014 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2020 0,553 0,019 * 2020 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2009 0,058 0,815  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2014 0,353 0,004 ** 2014 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2020 0,400 0,019 * 2020 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2009 / 2014 0,295 0,031 * 2014 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2009 / 2020 0,342 0,031 * 2020 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2014 / 2020 0,047 1,000  

lajilukumäärä 2000 / 2004 0,158 0,754  

lajilukumäärä 2000 / 2009 -0,263 1,000  

lajilukumäärä 2000 / 2014 -0,526 0,109  

lajilukumäärä 2000 / 2020 -0,895 0,006 ** 2000 
lajilukumäärä 2004 / 2009 -0,421 0,344  

lajilukumäärä 2004 / 2014 -0,684 0,021 * 2004 
lajilukumäärä 2004 / 2020 -1,053 0,000 *** 2004 
lajilukumäärä 2009 / 2014 -0,263 0,754  

lajilukumäärä 2009 / 2020 -0,632 0,022 * 2009 
lajilukumäärä 2014 / 2020 -0,368 0,125  

IAP-indeksi 2000 / 2004 -0,068 0,064  

IAP-indeksi 2000 / 2009 -0,087 0,648  

IAP-indeksi 2000 / 2014 -0,406 0,064  

IAP-indeksi 2000 / 2020 -0,631 0,000 *** 2000 
IAP-indeksi 2004 / 2009 -0,019 0,648  

IAP-indeksi 2004 / 2014 -0,337 0,019 * 2004 
IAP-indeksi 2004 / 2020 -0,563 0,000 *** 2004 
IAP-indeksi 2009 / 2014 -0,319 0,004 ** 2009 
IAP-indeksi 2009 / 2020 -0,544 0,000 *** 2009 
IAP-indeksi 2014 / 2020 -0,225 0,000 *** 2014 
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Liite 21. Pukkila 

Pukkilan kunnan alueella sijaitsi neljä bioindikaattoritutkimuksen havaintoalaa, joista kaikki luokiteltiin 
tausta-aloiksi. Sormipaisukarpeen vaurioaste, lajilukumäärä ja IAP-indeksi olivat Pukkilassa paremmat kuin 
keskimäärin Uudellamaalla. (Taulukko 63) Kolmella alalla jäkälälajisto luokiteltiin köyhtyneeksi (IAP 1,00–
2,00) ja yhdellä, Syvänojalla sijaitsevalla alalla, lievästi köyhtyneeksi (IAP 2,00–3,00) (Kuva 80). 

Sormipaisukarve oli tervettä Syvänojalla sijaitsevalla havaintoalalla, ja muilla aloilla se oli joko lievästi 
tai selvästi (Letkunkulmalla) vaurioitunutta. Syvänojalla havaittiin kahdeksan ilman epäpuhtauksista 
kärsivää jäkälälajia, ja lopuilla havaintoaloilla niitä oli seitsemän tai kuusi kappaletta. 

Kolmen tutkimusvuoden (2004, 2009 ja 2020) välisissä vertailuissa ei havaittu tilastollisesti merkitseviä 
eroja. Tämä johtuu ensisijaisesti aineiston vähyydestä (neljä havaintoalaa). IAP-indeksin keskiarvo lukuarvo 
vuonna 2020 oli silti pienempi kuin aikaisempina tutkimusvuosina (Taulukko 64). 

I Pukkila kommuns område fanns fyra provytor i bioindikatorundersökningen. De var alla belägna i 
bakrundsområden. Blåslavens skadeklass, artantalet och IAP-indexet var bättre i Pukkila än genomsnittet i 
Nyland (Tabell 63). På tre provytor var lavfloran utarmad (IAP 1,00–2,00) och på en provyta, som var 
belägen i Syvänoja, något utarmad (IAP 2,00–3,00) (Figur 80). 

Blåslaven var frisk på provytan i Syvänoja. På de övriga provytorna var den antingen lindrigt eller tydligt 
(i Letkunkulma) skadad. I Syvänoja observerades åtta lavarter som tar skada av luftföroreningar, på de 
övriga provytorna sju eller sex. 

I jämförelser mellan undersökningsåren 2004, 2009 och 2020 observerades inga statistiskt signifikanta 
skillnader. Detta beror först och främst på att materialet är knappt (fyra provytor). År 2020 var det 
genomsnittliga IAP-indexet dock lägre än under de tidigare uppföljningsåren (Tabell 64). 
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Kuva 159. Keskimääräiset ilmanpuhtausindeksin arvot aloilla Pukkilan kunnan alueella. Havaintoalojen numerot ovat symboleiden vie-
ressä. 

Figur 160. Genomsnittliga IAP-indexvärden på provytorna i Pukkila kommuns område. Numren på provytorna anges bredvid symbo-
lerna. 
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Taulukko 124. Sormipaisukarvetta, ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälien lajilukumäärää ja ilmanpuhtausindeksiä kuvaavia tunnuslu-
kuja Pukkilan kunnan alueella ja koko tutkimusalueella. 

Tabell 125. Indikatorer som beskriver blåslaven, antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar och IAP-indexet i Pukkila kommuns 
område och hela uppföljningsområdet. 

Pukkila, n = 4 Keskiarvo Keskihajonta Pienin Suurin 
IAP-indeksi 1,71 0,39 1,32 2,11 
lajilukumäärä 7,0 0,8 6 8 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2,03 0,51 1,45 2,70 
Uusimaa 2020, n = 501 Keskiarvo Keskihajonta Pienin Suurin 
IAP-indeksi 1,46 0,46 0,12 2,51 
lajilukumäärä 6,02 1,56 1 9 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2,51 0,60 1,30 5,00 

 

Taulukko 126. Vuosiparien väliset vertailut Pukkilan kunnan samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2000, 2004, 2009 ja 2020 sormi-
paisukarpeen vaurioasteelle, ilman epäpuhtauksille herkkien jäkälälajien lukumäärälle ja IAP-indeksille. Vuosien väliset vertailut on tehty 
merkkitestillä. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin mer-
kitsevä (p < 0,001) kolmella (***). Erotus on positiivinen, kun vuosiparin jälkimmäisen vuoden arvo on suurempi. 

Tabell 127. Parvisa jämförelser av blåslavens skadeklass, antalet lavarter som är känsliga för luftföroreningar och IAP-indexet mellan 
undersökningsåren 2000, 2004, 2009 och 2020 på de provytor som förblivit desamma i Pukkila kommun. Jämförelserna har gjorts med 
teckentest. Nästan signifikanta (p < 0,05) resultat har märkts med en stjärna (*), signifikanta (p < 0,01) med två stjärnor (**) och mycket 
signifikanta (p < 0,001) med tre stjärnor (***). Skillnaden är positiv när värdet på det senare året är högre. 

Pukkila, pysyneet, n = 4 Vertailupari 
Keskiarvojen 
erotus 

p-arvo 
Suurempi 
arvo 

sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2009 0,013 1,000  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2020 0,000 1,000  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2009 / 2020 -0,013 1,000  

lajilukumäärä 2004 / 2009 0,250 1,000  

lajilukumäärä 2004 / 2020 -0,750 0,500  

lajilukumäärä 2009 / 2020 -1,000 0,500  

IAP-indeksi 2004 / 2009 0,241 0,625  

IAP-indeksi 2004 / 2020 -0,603 0,125  

IAP-indeksi 2009 / 2020 -0,844 0,125  
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Liite 22. Raasepori 

Raaseporin alueella sijaitsi vuoden 2020 bioindikaattoritutkimuksessa 50 havaintoalaa. Niistä 12 oli 
luokiteltu taajama-aloiksi ja loput 38 kappaletta tausta-aloiksi. Keskimäärin Raaseporin alueella 
sormipaisukarpeen vaurioaste, lajilukumäärä ja IAP-indeksi olivat jäkälien kannalta jonkin verran parempia 
kuin Uudellamaalla (Taulukko 65). Yksi ala Tammisaaren keskustassa luokiteltiin jäkäläautioksi tai lähes 
jäkäläautioksi (IAP < 0,50). Kahdella havaintoalalla jäkälälajisto oli erittäin selvästi köyhtynyttä (IAP 0,50–
1,00), ja ne sijaitsivat Dragsvikissä ja tausta-alueella Jordansbyn lähellä. Yhdeksällä alalla lajisto oli lievästi 
köyhtynyttä (IAP 2,00–3,00). Lopuilla 38 alalla lajisto luokiteltiin köyhtyneeksi (IAP 1,00–2,00) (Kuva 81). 

Raaseporissa sormipaisukarve oli pahoin vaurioitunutta Tammisaaren keskustassa sekä 
Sköldargårdissa. Se ei ollut missään tervettä, ja vauriot olivat lieviä melko tasaisesti 36 alalla koko 
Raaseporin alueella. Ilman epäpuhtauksista kärsiviä jäkälälajeja esiintyi vain yksi yhdellä alalla 
Tammisaaren keskustassa ja kaksi kappaletta yhdellä alalla kaupungin pohjoisrajalla Rahnolassa. 
Yhdeksän lajia havaittiin yhdellä alalla Bromarvin Orvlaxissa, ja kahdeksan lajia esiintyi kahdeksalla 
havaintoalalla Raaseporin pohjoispuoliskossa. 

Viiden havaintovuoden vertailussa samana pysyneillä aloilla useimpien vuosien väliset muutokset 
sormipaisukarpeen vaurioasteessa, lajilukumäärässä sekä IAP-indeksissä olivat tilastollisesti merkitseviä. 
Kaikki nämä suureet olivat vuonna 2020 heikompia kuin vuonna 2014 ja muina tutkimusvuosina (Taulukko 
66). 

I Raseborg fanns i år 2020s bioindikatorundersökning 50 provytor, varav 12 var belägna i tätorter och de 
övriga 38 i bakgrundsområden. I genomsnitt var blåslavens skadeklass, artantalet och IAP-indexet något 
bättre än i Nyland (Tabell 65). En provyta i Ekenäs centrum klassades som lavöken eller nästan lavöken 
(IAP < 0,50). Lavfloran var mycket tydligt utarmad (IAP 0,50–1,00) på två provytor, som var belägna i 
Dragsvik och i ett bakgrundsområde nära Jordansby. På nio provytor var lavfloran något utarmad (IAP 
2,00–3,00). På de övriga 38 provytorna klassades lavfloran som utarmad (IAP 1,00–2,00). (Figur 81.) 

Blåslaven var svårt skadad i Ekenäs centrum och i Sköldargård. Den var inte frisk någonstans i 
Raseborg. Skadorna var lindriga på 36 provytor i hela Raseborg. Endast en lavart som tar skada från 
luftföroreningar observerades på en provyta, som var belägen i Ekenäs centrum, och två sådana lavarter på 
en provyta, som var belägen vid stadens norra gräns i Rahnola. Nio arter observerades på en provyta, som 
var belägen i Orvlax i Bromarv, och åtta arter på åtta provytor i norra Raseborg. 

I jämförelsen mellan de provytor som förblivit desamma under de fem uppföljningsåren var 
förändringarna i blåslavens skadeklass, artantalet och IAP-indexet oftast statistiskt signifikanta. Alla dessa 
variabler var sämre år 2020 än år 2014 och de övriga uppföljningsåren. (Tabell 66.) 
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Kuva 161. Keskimääräiset ilmanpuhtausindeksin arvot aloilla Raaseporin kaupungin alueella. Havaintoalojen numerot ovat symboleiden 
vieressä. 

Figur 162. Genomsnittliga IAP-indexvärden på provytorna i Raseborg stads område. Numren på provytorna anges bredvid symbolerna. 
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Taulukko 128. Sormipaisukarvetta, ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälien lajilukumäärää ja ilmanpuhtausindeksiä kuvaavia tunnuslu-
kuja Raaseporin kaupungin alueella ja koko tutkimusalueella. 

Tabell 129. Indikatorer som beskriver blåslaven, antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar och IAP-indexet i Raseborg stads 
område och hela uppföljningsområdet. 

Raasepori, n = 50 Keskiarvo Keskihajonta Pienin Suurin 
IAP-indeksi 1,61 0,42 0,47 2,45 
lajilukumäärä 6,2 1,4 2 9 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2,31 0,52 1,60 4,25 
Uusimaa 2020, n = 501 Keskiarvo Keskihajonta Pienin Suurin 
IAP-indeksi 1,46 0,46 0,12 2,51 
lajilukumäärä 6,02 1,56 1 9 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2,51 0,60 1,30 5,00 

 

Taulukko 130. Vuosiparien väliset vertailut Raaseporin kaupungin samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2000, 2004, 2009, 2014 ja 
2020 sormipaisukarpeen vaurioasteelle, ilman epäpuhtauksille herkkien jäkälälajien lukumäärälle ja IAP-indeksille. Vuosien väliset ver-
tailut on tehty merkkitestillä. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja 
erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). Erotus on positiivinen, kun vuosiparin jälkimmäisen vuoden arvo on suurempi. 

Tabell 131. Parvisa jämförelser av blåslavens skadeklass, antalet lavarter som är känsliga för luftföroreningar och IAP-indexet mellan 
undersökningsåren 2000, 2004, 2009, 2014 och 2020 på de provytor som förblivit desamma i Raseborg stad. Jämförelserna har gjorts 
med teckentest. Nästan signifikanta (p < 0,05) resultat har märkts med en stjärna (*), signifikanta (p < 0,01) med två stjärnor (**) och 
mycket signifikanta (p < 0,001) med tre stjärnor (***). Skillnaden är positiv när värdet på det senare året är högre. 

Raasepori, pysyneet, n = 39 Vertailupari 
Keskiarvojen 
erotus 

p-arvo 
Suurempi 
arvo 

sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2004 0,117 0,121  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2009 0,035 0,324  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2014 0,424 0,000 *** 2014 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2020 0,362 0,000 *** 2020 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2009 -0,082 0,143  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2014 0,308 0,053  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2020 0,245 0,005 ** 2020 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2009 / 2014 0,390 0,000 *** 2014 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2009 / 2020 0,327 0,000 *** 2020 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2014 / 2020 -0,063 0,597  

lajilukumäärä 2000 / 2004 -0,385 0,023 * 2000 
lajilukumäärä 2000 / 2009 -0,385 0,023 * 2000 
lajilukumäärä 2000 / 2014 -0,795 0,002 ** 2000 
lajilukumäärä 2000 / 2020 -0,949 0,000 *** 2000 
lajilukumäärä 2004 / 2009 0,000 1,000  

lajilukumäärä 2004 / 2014 -0,410 0,362  

lajilukumäärä 2004 / 2020 -0,564 0,061  

lajilukumäärä 2009 / 2014 -0,410 0,052  

lajilukumäärä 2009 / 2020 -0,564 0,000 *** 2009 
lajilukumäärä 2014 / 2020 -0,154 0,481  

IAP-indeksi 2000 / 2004 -0,284 0,000 *** 2000 
IAP-indeksi 2000 / 2009 -0,257 0,000 *** 2000 
IAP-indeksi 2000 / 2014 -0,533 0,000 *** 2000 
IAP-indeksi 2000 / 2020 -0,691 0,000 *** 2000 
IAP-indeksi 2004 / 2009 0,027 1,000  

IAP-indeksi 2004 / 2014 -0,249 0,000 *** 2004 
IAP-indeksi 2004 / 2020 -0,407 0,000 *** 2004 
IAP-indeksi 2009 / 2014 -0,276 0,000 *** 2009 
IAP-indeksi 2009 / 2020 -0,434 0,000 *** 2009 
IAP-indeksi 2014 / 2020 -0,158 0,000 *** 2014 
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Liite 23. Sipoo 

Sipoossa sijaitsi vuoden 2020 bioindikaattoritutkimuksessa 14 havaintoalaa, joista kuusi oli taajamissa ja 
kahdeksan tausta-alueilla. Verrattuna koko Uudenmaan keskiarvoihin sormipaisukarpeen vaurioaste oli 
hieman suurempi ja lajilukumäärä sekä IAP-indeksi olivat hieman pienempiä Sipoossa (Taulukko 67). 
Yhdellä alalla Massbyssä jäkälälajisto oli erittäin selvästi köyhtynyttä (IAP 0,50–1,00) ja yhdellä alalla 
Hangelbyssä se oli lievästi köyhtynyttä (IAP 2,00–3,00). Muilla 12 alalla lajisto luokiteltiin köyhtyneeksi (IAP 
1,00–2,00), ja ne sijaitsivat kunnan kaikissa osissa (Kuva 82). 

Sormipaisukarpeen vaurioaste oli luokassa pahat vauriot Massbyssä sijaitsevalla alalla. Aloja, joilla oli 
lieviä vaurioita, havaittiin kunnassa laajasti. Lajilukumäärä oli kolme yhdellä alalla Söderkullassa ja neljä 
yhdellä alalla Massbyssä. Seitsemän ilman epäpuhtauksista kärsivää jäkälälajia havaittiin kuudella 
havaintoalalla eri puolilla Sipoota. 

Vertailtaessa neljää tutkimusvuotta (2004, 2009, 2014 ja 2020) lajilukumäärä ei ollut muuttunut 
merkitsevästi niiden aikana. Sormipaisukarpeen vaurioaste oli samalla tasolla kuin vuonna 2014 mutta 
heikompi kuin 2004 ja 2009. IAP-indeksi oli vuonna 2020 pienempi kuin muina tutkimusvuosina  
(Taulukko 68). 

I Sibbo fanns i år 2020s bioindikatorundersökning 14 provytor, varav 6 var belägna i tätorter och 8 i 
bakrundsområden. Blåslavens skadeklass var litet högre och artantalet och IAP-indexet litet lägre än 
genomsnittet i Nyland (Tabell 67). Lavfloran var mycket tydligt utarmad (IAP 0,50–1,00) på en provyta i 
Massby och något utarmad (IAP 2,00–3,00) på en provyta i Hangelby. Lavfloran klassades som utarmad 
(IAP 1,00–2,00) på de övriga 12 provytorna, som var belägna i kommunens alla delar. (Figur 82.) 

Blåslaven var svårt skadad på en provyta, i Massby. Lindriga skador observerades på många provytor i 
kommunen. Artantalet var tre på en provyta, som var belägen i Söderkulla, och fyra på provytan i Massby. 
Sju lavarter som tar skada av luftföroreningar observerades på sex provytor på olika håll i Sibbo. 

I jämförelsen mellan fyra uppföljningsår (2004, 2009, 2014 ja 2020) hade artantalet inte förändrats 
signifikant. Blåslavens skadeklass var på samma nivå som år 2014 men värre än åren 2004 och 2009. IAP-
indexet var lägre år 2020 än under de övriga uppföljningsåren. (Tabell 68.) 
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Kuva 163. Keskimääräiset ilmanpuhtausindeksin arvot aloilla Sipoon kunnan alueella. Havaintoalojen numerot ovat symboleiden vie-
ressä. 

Figur 164. Genomsnittliga IAP-indexvärden på provytorna i Sibbo kommuns område. Numren på provytorna anges bredvid symbolerna. 

 

Taulukko 132. Sormipaisukarvetta, ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälien lajilukumäärää ja ilmanpuhtausindeksiä kuvaavia tunnuslu-
kuja Sipoon kunnan alueella ja koko tutkimusalueella. 

Tabell 133. Indikatorer som beskriver blåslaven, antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar och IAP-indexet i Sibbo kommuns 
område och hela uppföljningsområdet. 

Sipoo, n = 14 Keskiarvo Keskihajonta Pienin Suurin 
IAP-indeksi 1,36 0,39 0,71 2,35 
lajilukumäärä 5,8 1,4 3 7 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2,58 0,45 2,00 3,70 
Uusimaa 2020, n = 501 Keskiarvo Keskihajonta Pienin Suurin 
IAP-indeksi 1,46 0,46 0,12 2,51 
lajilukumäärä 6,02 1,56 1 9 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2,51 0,60 1,30 5,00 
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Taulukko 134. Vuosiparien väliset vertailut Sipoon kunnan samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2004, 2009, 2014 ja 2020 sormi-
paisukarpeen vaurioasteelle, ilman epäpuhtauksille herkkien jäkälälajien lukumäärälle ja IAP-indeksille. Vuosien väliset vertailut on tehty 
merkkitestillä. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin mer-
kitsevä (p < 0,001) kolmella (***). Erotus on positiivinen, kun vuosiparin jälkimmäisen vuoden arvo on suurempi. 

Tabell 135. Parvisa jämförelser av blåslavens skadeklass, antalet lavarter som är känsliga för luftföroreningar och IAP-indexet mellan 
undersökningsåren 2004, 2009, 2014 och 2020 på de provytor som förblivit desamma i Sibbo kommun. Jämförelserna har gjorts med 
teckentest. Nästan signifikanta (p < 0,05) resultat har märkts med en stjärna (*), signifikanta (p < 0,01) med två stjärnor (**) och mycket 
signifikanta (p < 0,001) med tre stjärnor (***). Skillnaden är positiv när värdet på det senare året är högre. 

Sipoo, pysyneet, n = 12 Vertailupari 
Keskiarvojen 
erotus 

p-arvo 
Suurempi 
arvo 

sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2009 -0,046 1,000  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2014 0,279 0,065  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2020 0,196 0,039 * 2020 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2009 / 2014 0,325 0,006 ** 2014 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2009 / 2020 0,242 0,006 ** 2020 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2014 / 2020 -0,083 0,549  

lajilukumäärä 2004 / 2009 -0,167 0,688  

lajilukumäärä 2004 / 2014 -0,667 0,070  

lajilukumäärä 2004 / 2020 -1,167 0,070  

lajilukumäärä 2009 / 2014 -0,500 0,125  

lajilukumäärä 2009 / 2020 -1,000 0,180  

lajilukumäärä 2014 / 2020 -0,500 0,453  

IAP-indeksi 2004 / 2009 -0,037 0,774  

IAP-indeksi 2004 / 2014 -0,357 0,039 * 2004 
IAP-indeksi 2004 / 2020 -0,641 0,000 *** 2004 
IAP-indeksi 2009 / 2014 -0,320 0,000 *** 2009 
IAP-indeksi 2009 / 2020 -0,604 0,000 *** 2009 
IAP-indeksi 2014 / 2020 -0,284 0,000 *** 2014 
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Liite 24. Siuntio 

Siuntion alueella sijaitsi yhdeksän havaintoalaa, joista yksi luokiteltiin taajama-alaksi ja loput kahdeksan 
kappaletta tausta-aloiksi. Ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälälajien lukumäärä ja IAP-indeksi olivat 
Siuntiossa suurempia kuin tutkimusalueella keskimäärin. Sormipaisukarpeen vaurioaste oli hieman 
pienempi kuin koko tutkimusalueen keskiarvo (Taulukko 69). Lajisto oli IAP-indeksin mukaan seitsemällä 
alalla köyhtynyttä (IAP 1,00–2,00) ja yhdellä alalla lievästi köyhtynyttä (IAP 2,00–3,00). Lievästi köyhtyneen 
lajiston ala 613 sijaitsi Siuntion kunnan keskiosassa (Kuva 83). 

Sormipaisukarve oli selvästi vaurioitunutta neljällä alalla: Djupbäckissä, Siuntion asemalla, 
Saunaniemessä sekä kunnan pohjoisosassa Kahvimaan länsipuolella. Muilla viidellä alalla se oli lievästi 
vaurioitunutta. Ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälälajien lukumäärä oli kahdeksan yhdellä alalla 
Tyyskylässä. Pienin lajilukumäärä oli kuusi, mikä havaittiin Kahvimaan länsipuolella ja Hästbölessä. 

Samana pysyneillä aloilla havaittiin Siuntiossa heikkenemistä IAP-indeksissä vuoteen 2014 verrattuna. 
IAP-indeksi oli vuonna 2020 tutkimusvuosien heikoin. Sormipaisukarpeen vaurioasteessa ja 
lajilukumäärässä ei havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja (Taulukko 70). 

I Sjundeå fanns nio provytor, varav en var belägen i en tätort och de övriga åtta i bakgrundsområden. 
Antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar och IAP-indexet var högre än genomsnittet i Nyland. 
Blåslavens skadeklass var litet lägre än genomsnittet i hela uppföljningsområdet. (Tabell 69.) Lavfloran var 
utarmad enligt IAP-indexet (IAP 1,00–2,00) på sju provytor och något utarmad (IAP 2,00–3,00) på en 
provyta. Provyta 613 där lavfloran var något utarmad var belägen i centrala Sjundeå. (Figur 83.) 

Blåslaven var tydligt skadad på fyra provytor: i Djupbäck, i Sjundeå stationssamhälle, i Saunaniemi och 
i kommunens norra del väster om Kaffelandet. På de övriga fem provytorna var den lindrigt skadad. Antalet 
lavarter som tar skada av luftföroreningar var åtta på en provyta, som var belägen i Tyyskylä. Det minsta 
artantalet, sex, observerades väster om Kaffelandet och i Hästböle. 

På de provytor som förblivit desamma i Sjundeå observerades att IAP-indexet hade minskat sedan 
2014. År 2020 var IAP-indexet lägre än någonsin tidigare. I blåslavens skadeklass och artantalet 
observerades inga statistiskt signifikanta skillnader. (Tabell 70.) 
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Kuva 165. Keskimääräiset ilmanpuhtausindeksin arvot aloilla Siuntion kunnan alueella. Havaintoalojen numerot ovat symboleiden vie-
ressä. 

Figur 166. Genomsnittliga IAP-indexvärden på provytorna i Sjundeå kommuns område. Numren på provytorna anges bredvid symbo-
lerna. 

Taulukko 136. Sormipaisukarvetta, ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälien lajilukumäärää ja ilmanpuhtausindeksiä kuvaavia tunnuslu-
kuja Siuntion kunnan alueella ja koko tutkimusalueella. 

Tabell 137. Indikatorer som beskriver blåslaven, antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar och IAP-indexet i Sjundeå kommuns 
område och hela uppföljningsområdet. 

Siuntio, n = 9 Keskiarvo Keskihajonta Pienin Suurin 
IAP-indeksi 1,77 0,24 1,36 2,26 
lajilukumäärä 6,9 0,6 6 8 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2,46 0,28 1,95 2,85 
Uusimaa 2020, n = 501 Keskiarvo Keskihajonta Pienin Suurin 
IAP-indeksi 1,46 0,46 0,12 2,51 
lajilukumäärä 6,02 1,56 1 9 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2,51 0,60 1,30 5,00 
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Taulukko 138. Vuosiparien väliset vertailut Siuntion kunnan samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2000, 2004, 2009, 2014 ja 2020 
sormipaisukarpeen vaurioasteelle, ilman epäpuhtauksille herkkien jäkälälajien lukumäärälle ja IAP-indeksille. Vuosien väliset vertailut on 
tehty merkkitestillä. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin 
merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). Erotus on positiivinen, kun vuosiparin jälkimmäisen vuoden arvo on suurempi. 

Tabell 139. Parvisa jämförelser av blåslavens skadeklass, antalet lavarter som är känsliga för luftföroreningar och IAP-indexet mellan 
undersökningsåren 2000, 2004, 2009, 2014 och 2020 på de provytor som förblivit desamma i Sjundeå kommun. Jämförelserna har 
gjorts med teckentest. Nästan signifikanta (p < 0,05) resultat har märkts med en stjärna (*), signifikanta (p < 0,01) med två stjärnor (**) 
och mycket signifikanta (p < 0,001) med tre stjärnor (***). Skillnaden är positiv när värdet på det senare året är högre. 

Siuntio, pysyneet, n = 7 Vertailupari 
Keskiarvojen 
erotus 

p-arvo 
Suurempi 
arvo 

sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2004 0,387 0,219  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2009 0,343 0,219  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2014 0,636 0,016 * 2014 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2020 0,686 0,016 * 2020 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2009 -0,044 0,688  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2014 0,248 0,125  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2020 0,298 0,125  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2009 / 2014 0,293 0,031 * 2014 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2009 / 2020 0,343 0,125  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2014 / 2020 0,050 0,453  

lajilukumäärä 2000 / 2004 -0,571 0,375  

lajilukumäärä 2000 / 2009 -0,429 0,688  

lajilukumäärä 2000 / 2014 -0,857 0,063  

lajilukumäärä 2000 / 2020 -1,286 0,031 * 2000 
lajilukumäärä 2004 / 2009 0,143 1,000  

lajilukumäärä 2004 / 2014 -0,286 1,000  

lajilukumäärä 2004 / 2020 -0,714 0,125  

lajilukumäärä 2009 / 2014 -0,429 0,500  

lajilukumäärä 2009 / 2020 -0,857 0,125  

lajilukumäärä 2014 / 2020 -0,429 0,250  

IAP-indeksi 2000 / 2004 -0,210 0,125  

IAP-indeksi 2000 / 2009 -0,191 0,453  

IAP-indeksi 2000 / 2014 -0,475 0,016 * 2000 
IAP-indeksi 2000 / 2020 -0,665 0,016 * 2000 
IAP-indeksi 2004 / 2009 0,019 1,000  

IAP-indeksi 2004 / 2014 -0,266 0,016 * 2004 
IAP-indeksi 2004 / 2020 -0,455 0,016 * 2004 
IAP-indeksi 2009 / 2014 -0,284 0,016 * 2009 
IAP-indeksi 2009 / 2020 -0,474 0,016 * 2009 
IAP-indeksi 2014 / 2020 -0,190 0,016 * 2014 
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Liite 25. Tuusula 

Tuusulaan sijoittui vuoden 2020 bioindikaattoriseurannassa yhteensä 16 havaintoalaa, joista 11 luokiteltiin 
taajama-aloiksi ja 5 tausta-aloiksi. Keskimääräiset sormipaisukarpeen vaurioaste, lajilukumäärä sekä IAP-
indeksi samalla tasolla tai hieman parempia kuin keskimäärin tutkimusalueella (Taulukko 71). Tuusulassa 
jäkälälajisto oli erittäin selvästi köyhtynyttä (IAP 0,50–1,00) kahdella havaintoalalla, joista toinen sijaitsi 
Hyrylässä Ristikiven teollisuusalueen läheisyydessä ja toinen aivan Keravan rajan vieressä idässä. Yhdellä 
alalla lajisto voitiin luokitella lievästi köyhtyneeksi (IAP 2,00–3,00), ja se sijaitsi Rusutjärven rantamilla. 
Muilla 13 alalla lajisto oli IAP-indeksi valossa köyhtynyttä (IAP 1,00–2,00), eivätkä nämä alat keskittyneet 
taajamiin (Kuva 84). 

Tuusulassa sormipaisukarpeen vauriot olivat pahoja neljällä alalla Myllykylässä, Hyrylässä, Siippoolla ja 
Keravan rajalla Hirsitienmäessä. Vauriot olivat lieviä seitsemällä alalla suhteellisen etäällä 
asutuskeskuksista. Kolmella havaintoalalla esiintyi kahdeksan ilman epäpuhtauksista kärsivää jäkälälajia, ja 
ne sijaitsivat Murron ja Siippoon välissä Nurmijärven rajalla, Paijalassa sekä Terrisuolla. Siippoossa 
sijaitsevalla alalla havaittiin seitsemän jäkälälajia, ja muilla aloilla viisi tai kuusi kappaletta. 

Vertailtaessa eri tutkimusvuosien samoina pysyneitä havaintoaloja vuonna 2020 Tuusulassa 
ilmanlaatua kuvastavat jäkälämuuttujat olivat heikoimmillaan kaikista tutkimusvuosista. Ero 
sormipaisukarpeen vaurioasteessa vuoteen 2014 ei ollut tosin tilastollisesti merkitsevä, joten niiden voidaan 
sanoa olleen samalla tasolla. IAP-indeksin ja lajilukumäärän arvot olivat merkitsevästi pienempiä kuin 
vuonna 2014 (Taulukko 72). 

I Tusby fanns i år 2020s bioindikatoruppföljning sammanlagt 16 provytor, varav 11 var belägna i tätorter och 
5 i bakgrundsområden. I genomsnitt var blåslavens skadeklass, artantalet och IAP-indexet på samma nivå 
eller litet bättre än genomsnittet i uppföljningsområdet (Tabell 71). I Tusby var lavfloran mycket tydligt 
utarmad (IAP 0,50–1,00) på två provytor, varav den andra var belägen nära industriområdet Ristikivi i 
Hyrylä och den andra alldeles bredvid gränsen mot Kervo i öster. Lavfloran kunde klassas som något 
utarmad (IAP 2,00–3,00) på en provyta, som var belägen vid stränderna av Rustujärvi. Lavfloran var 
utarmad enligt IAP-indexet (IAP 1,00–2,00) på de övriga 13 provytorna, som inte var koncentreradede i 
tätorter. (Figur 84.) 

I Tusby var skadorna på blåslav svåra på fyra provytor: i Kvarnby, i Hyrylä, i Siippoo och i Hirsitienmäki 
vid gränsen mot Kervo. Skadorna var lindriga på sju provytor, som var belägna relativt långt borta från 
tätorter. På tre provytor förekom åtta lavarter som tar skada av luftföroreningar. Dessa provytor var belägna 
mellan Murto och Siippoo vid gränsen mot Nurmijärvi, i Paijala och i Terrisuo. På en provyta i Siippoo 
observerades sju lavarter, på de övriga provytorna fem eller sex arter. 

I jämförelsen mellan de provytor som förblivit desamma under de olika uppföljningsåren var lavvariabler 
som beskriver luftkvaliteten värre än någonsin tidigare år 2020. Skillnaden i blåslavens skadeklass jämfört 
med 2014 var dock inte statistiskt signifikant. Skadeklassen kan alltså sägas vara på samma nivå. IAP-
indexet och artantalet var signifikant lägre än år 2014. (Tabell 72.) 
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Kuva 167. Keskimääräiset ilmanpuhtausindeksin arvot aloilla Tuusulan kunnan alueella. Havaintoalojen numerot ovat symboleiden vie-
ressä. 

Figur 168. Genomsnittliga IAP-indexvärden på provytorna i Tusby kommuns område. Numren på provytorna anges bredvid symbolerna. 
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Taulukko 140. Sormipaisukarvetta, ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälien lajilukumäärää ja ilmanpuhtausindeksiä kuvaavia tunnuslu-
kuja Tuusulan kunnan alueella ja koko tutkimusalueella. 

Tabell 141. Indikatorer som beskriver blåslaven, antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar och IAP-indexet i Tusby kommuns 
område och hela uppföljningsområdet. 

Tuusula, n = 16 Keskiarvo Keskihajonta Pienin Suurin 
IAP-indeksi 1,44 0,37 0,96 2,10 
lajilukumäärä 6,3 1,3 4 8 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2,67 0,55 1,60 3,55 
Uusimaa 2020, n = 501 Keskiarvo Keskihajonta Pienin Suurin 
IAP-indeksi 1,46 0,46 0,12 2,51 
lajilukumäärä 6,02 1,56 1 9 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2,51 0,60 1,30 5,00 
 

Taulukko 142. Vuosiparien väliset vertailut Tuusulan kunnan samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2000, 2004, 2009, 2014 ja 2020 
sormipaisukarpeen vaurioasteelle, ilman epäpuhtauksille herkkien jäkälälajien lukumäärälle ja IAP-indeksille. Vuosien väliset vertailut on 
tehty merkkitestillä. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin 
merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). Erotus on positiivinen, kun vuosiparin jälkimmäisen vuoden arvo on suurempi. 

Tabell 143. Parvisa jämförelser av blåslavens skadeklass, antalet lavarter som är känsliga för luftföroreningar och IAP-indexet mellan 
undersökningsåren 2000, 2004, 2009, 2014 och 2020 på de provytor som förblivit desamma i Tusby kommun. Jämförelserna har gjorts 
med teckentest. Nästan signifikanta (p < 0,05) resultat har märkts med en stjärna (*), signifikanta (p < 0,01) med två stjärnor (**) och 
mycket signifikanta (p < 0,001) med tre stjärnor (***). Skillnaden är positiv när värdet på det senare året är högre. 

Tuusula, pysyneet, n = 10 Vertailupari 
Keskiarvojen 
erotus 

p-arvo 
Suurempi 
arvo 

sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2004 0,490 0,039 * 2004 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2009 0,105 0,344  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2014 0,600 0,109  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2020 0,675 0,021 * 2020 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2009 -0,385 0,004 ** 2004 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2014 0,110 1,000  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2020 0,185 1,000  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2009 / 2014 0,495 0,002 ** 2014 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2009 / 2020 0,570 0,002 ** 2020 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2014 / 2020 0,075 1,000  

lajilukumäärä 2000 / 2004 -0,700 0,125  

lajilukumäärä 2000 / 2009 0,300 0,688  

lajilukumäärä 2000 / 2014 -0,200 1,000  

lajilukumäärä 2000 / 2020 -1,100 0,180  

lajilukumäärä 2004 / 2009 1,000 0,031 * 2009 
lajilukumäärä 2004 / 2014 0,500 0,180  

lajilukumäärä 2004 / 2020 -0,400 0,688  

lajilukumäärä 2009 / 2014 -0,500 1,000  

lajilukumäärä 2009 / 2020 -1,400 0,004 ** 2009 
lajilukumäärä 2014 / 2020 -0,900 0,031 * 2014 
IAP-indeksi 2000 / 2004 -0,396 0,021 * 2000 
IAP-indeksi 2000 / 2009 -0,155 0,109  

IAP-indeksi 2000 / 2014 -0,460 0,002 ** 2000 
IAP-indeksi 2000 / 2020 -0,822 0,002 ** 2000 
IAP-indeksi 2004 / 2009 0,241 0,021 * 2009 
IAP-indeksi 2004 / 2014 -0,064 1,000  

IAP-indeksi 2004 / 2020 -0,426 0,002 ** 2004 
IAP-indeksi 2009 / 2014 -0,305 0,002 ** 2009 
IAP-indeksi 2009 / 2020 -0,667 0,002 ** 2009 
IAP-indeksi 2014 / 2020 -0,362 0,002 ** 2014 
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Liite 26. Vantaa 

Vantaalla sijaitsi tässä tutkimuksessa yhteensä 33 havaintoalaa, joista 25 oli taajamissa ja 8 kappaletta 
tausta-alueilla. Sormipaisukarpeen vaurioaste, lajilukumäärä ja IAP-indeksi olivat heikompia kuin 
keskimäärin Uudellamaalla vuonna 2020 (Taulukko 73). Yksi taajama-ala Vantaalla oli IAP-indeksin 
perusteella jäkäläautio tai lähes sellainen (IAP < 0,50), ja se sijaitsi Tikkurilassa. Erittäin selvästi köyhtynyttä 
(IAP 0,50–1,00) lajisto oli kaikkiaan kymmenellä havaintoalalla eri puolilla Vantaata. Ainoastaan yhdellä, 
Vantaan länsilaidalla sijaitsevalla alalla lajisto voitiin luokitella vain lievästi köyhtyneeksi (IAP 2,00–3,00). 
Lopuilla aloilla lajisto oli köyhtyneen IAP-indeksin luokassa (IAP 1,00–2,00) (Kuva 85). 

Vantaalla vuonna 2020 sormipaisukarve oli pahoin vaurioitunutta kuudella alalla, jotka sijaitsivat 
kaupungin itäosissa taajama-alueilla. Sormipaisukarpeen vauriot olivat lieviä kuudella alalla vähemmän 
tiheään asutetuilla seuduilla. Kaikkialla muualla vauriot olivat selviä. Kolmella havaintoalalla oli kahdeksan 
ilman epäpuhtauksista kärsivää jäkälälajia: Rekolanmäessä, Friimetsän lähellä ja Riipilässä. Pienin 
lajilukumäärän havaittu arvo Vantaalla oli kaksi, joka esiintyi Korsossa, ja se oli kolme kahdella alalla 
Jokiniemessä sekä Koivukylässä. 

Vuonna 2020 Vantaan samoina säilyneillä havaintoaloilla sormipaisukarpeen vaurioaste oli 
tutkimusvuosien suurin ja lajilukumäärä ja IAP-indeksi pienimpiä. Erot olivat tilastollisesti merkitseviä 
(Taulukko 74). 

I Vanda fanns i denna undersökning sammanlagt 33 provytor, varav 25 var belägna i tätorter och 8 i 
bakgrundsområden. Blåslavens skadeklass, artantalet och IAP-indexet var sämre än genomsnittet i Nyland 
år 2020 (Tabell 73). En provyta var lavöken eller nästan lavöken enligt IAP-indexet (IAP < 0,50). Den var 
belägen i en tätort i Dickursby. Lavfloran var mycket tydligt utarmad (IAP 0,50–1,00) på sammanlagt tio 
provytor på olika håll i Vanda. Den kunde klassas som endast något utarmad (IAP 2,00–3,00) på endast en 
provyta, som var belägen i östra Vanda. På de övriga provytorna var lavfloran utarmad (IAP 1,00–2,00). 
(Figur 85.) 

I Vanda år 2020 var blåslaven svårt skadad på sex provytor, som var belägna i tätorter i stadens östra 
delar. Skadorna var lindriga på sex provytor, som var belägna i mindre befolkade områden. På de övriga 
provytorna var skadorna tydliga. Åtta lavarter som tar skada av luftföroreningar observerades på tre 
provytor: i Räckhalsbacken, nära Friskogen och i Ripuby. Det minsta artantalet i Vanda, två, observerades i 
Korso. På två provytor, som var belägna i Ånäs och i Björkby, var artantalet tre. 

År 2020 var blåslavens skadeklass högre och artantalet och IAP-indexet lägre än någonsin tidigare på 
de provytor som förblivit desamma i Vanda. Skillnaderna var statistiskt signifikanta. (Tabell 74.) 
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Kuva 169. Keskimääräiset ilmanpuhtausindeksin arvot aloilla Vantaan kaupungin alueella. Havaintoalojen numerot ovat symboleiden 
vieressä. 

Figur 170. Genomsnittliga IAP-indexvärden på provytorna i Vanda stads område. Numren på provytorna anges bredvid symbolerna. 
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Taulukko 144. Sormipaisukarvetta, ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälien lajilukumäärää ja ilmanpuhtausindeksiä kuvaavia tunnuslu-
kuja Vantaan kaupungin alueella ja koko tutkimusalueella. 

Tabell 145. Indikatorer som beskriver blåslaven, antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar och IAP-indexet i Vanda stads område 
och hela uppföljningsområdet. 

Vantaa, n = 33 Keskiarvo Keskihajonta Pienin Suurin 
IAP-indeksi 1,20 0,40 0,38 2,01 
lajilukumäärä 5,5 1,5 2 8 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2,94 0,56 1,95 4,20 
Uusimaa 2020, n = 501 Keskiarvo Keskihajonta Pienin Suurin 
IAP-indeksi 1,46 0,46 0,12 2,51 
lajilukumäärä 6,02 1,56 1 9 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2,51 0,60 1,30 5,00 

 

Taulukko 146. Vuosiparien väliset vertailut Vantaan kaupungin samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2000, 2004, 2009, 2014 ja 
2020 sormipaisukarpeen vaurioasteelle, ilman epäpuhtauksille herkkien jäkälälajien lukumäärälle ja IAP-indeksille. Vuosien väliset ver-
tailut on tehty merkkitestillä. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja 
erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). Erotus on positiivinen, kun vuosiparin jälkimmäisen vuoden arvo on suurempi. 

Tabell 147. Parvisa jämförelser av blåslavens skadeklass, antalet lavarter som är känsliga för luftföroreningar och IAP-indexet mellan 
undersökningsåren 2000, 2004, 2009, 2014 och 2020 på de provytor som förblivit desamma i Vanda stad. Jämförelserna har gjorts med 
teckentest. Nästan signifikanta (p < 0,05) resultat har märkts med en stjärna (*), signifikanta (p < 0,01) med två stjärnor (**) och mycket 
signifikanta (p < 0,001) med tre stjärnor (***). Skillnaden är positiv när värdet på det senare året är högre. 

Vantaa, pysyneet, n = 26 Vertailupari 
Keskiarvojen 
erotus 

p-arvo 
Suurempi 
arvo 

sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2004 -0,008 1,000  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2009 0,062 0,424  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2014 0,440 0,000 *** 2014 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2020 0,498 0,000 *** 2020 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2009 0,069 0,557  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2014 0,448 0,000 *** 2014 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2020 0,506 0,000 *** 2020 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2009 / 2014 0,379 0,000 *** 2014 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2009 / 2020 0,437 0,000 *** 2020 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2014 / 2020 0,058 0,041 * 2020 
lajilukumäärä 2000 / 2004 -0,692 0,008 ** 2000 
lajilukumäärä 2000 / 2009 -0,346 0,267  

lajilukumäärä 2000 / 2014 -1,077 0,001 ** 2000 
lajilukumäärä 2000 / 2020 -1,385 0,000 *** 2000 
lajilukumäärä 2004 / 2009 0,346 0,096  

lajilukumäärä 2004 / 2014 -0,385 0,118  

lajilukumäärä 2004 / 2020 -0,692 0,013 * 2004 
lajilukumäärä 2009 / 2014 -0,731 0,000 *** 2009 
lajilukumäärä 2009 / 2020 -1,038 0,000 *** 2009 
lajilukumäärä 2014 / 2020 -0,308 0,008 ** 2014 
IAP-indeksi 2000 / 2004 -0,267 0,000 *** 2000 
IAP-indeksi 2000 / 2009 -0,154 0,009 ** 2000 
IAP-indeksi 2000 / 2014 -0,481 0,000 *** 2000 
IAP-indeksi 2000 / 2020 -0,681 0,000 *** 2000 
IAP-indeksi 2004 / 2009 0,113 0,029 * 2009 
IAP-indeksi 2004 / 2014 -0,214 0,000 *** 2004 
IAP-indeksi 2004 / 2020 -0,415 0,000 *** 2004 
IAP-indeksi 2009 / 2014 -0,327 0,000 *** 2009 
IAP-indeksi 2009 / 2020 -0,527 0,000 *** 2009 
IAP-indeksi 2014 / 2020 -0,200 0,000 *** 2014 
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Liite 27. Vihti 

Vihdissä sijaitsi 29 tutkimuksen havaintoalaa, joista 11 sijaitsi taajamissa ja loput 18 tausta-alueilla. 
Vihdissä IAP-indeksi, lajilukumäärä ja sormipaisukarpeen vaurioaste olivat jonkin verran parempia 
tutkimusalueella keskimäärin (Taulukko 75). Jäkälälajisto oli erittäin selvästi köyhtynyttä (IAP 0,50–1,00) 
kahdella havaintoalalla Vihdin kirkonkylän pohjoispuolella ja köyhtynyttä (IAP 1,00–2,00) suurimmalla osalla 
havaintoaloista, jotka sijaitsivat eri puolilla kuntaa. Lievästi köyhtynyttä lajisto (IAP 2,00–3,00) oli kolmella 
alalla, jotka luokiteltiin tausta-aloiksi (Kuva 86). 

Vihdissä ei havaittu kuollutta tai puuttuvaa tai pahoin vaurioitunutta sormipaisukarvetta. Vauriot olivat 
selviä kuudella tutkimusalalla, jotka sijaitsivat Nummelan alueella (4 kpl), Vihdin kirkonkylässä (1 kpl) ja sen 
pohjoispuolella (1 kpl). Vaurioaste luokiteltiin lieväksi muilla 23 alalla. Ilman epäpuhtauksista kärsiviä 
jäkälälajeja havaittiin kahdeksan kappaletta yhteensä viidellä alalla, jotka sijaitsivat Aittamäessä, Haimoolla, 
Karkkilan rajalla Vanjärvellä, Metsäkulmalla ja Vihtijärven pohjoispuolella. Pienin havaittu lajilukumäärä oli 
neljä Siippoolla ja Ylimmäisellä sijaitsevilla aloilla. 

Vuosien välisen vertailun perusteella IAP-indeksi ja lajilukumäärä olivat vuonna 2020 kaikkien 
tutkimusvuosien pienimpiä. Sormipaisukarpeen vaurioaste ei ollut muuttunut vuodesta 2014 tilastollisesti 
merkitsevästi pahemmaksi, mutta se oli merkitsevästi huonompi kuin vuosina 2000, 2004 ja 2009  
(Taulukko 76). 

I Vichtis fanns 29 provytor i undersökningen. 11 av dem var belägna i tätorter, de övriga 18 i 
bakgrundsområden. IAP-indexet, artantalet och blåslavens skadeklass var något bättre än genomsnittet i 
uppföljningsområdet (Tabell 75). Lavfloran var mycket tydligt utarmad (IAP 0,50–1,00) på två provytor norr 
om Vichtis kyrkoby och utarmad (IAP 1,00–2,00) på de flesta provytorna, som var belägna på olika håll i 
kommunen. Lavfloran var något utarmad (IAP 2,00–3,00) på tre provytor, som var belägna i 
bakgrundsområden. (Figur 86.) 

I Vichtis observerades inte död, saknande eller svårt skadad blåslav. Skadorna var tydliga på sex 
provytor, varav fyra var belägna i Nummela, en i Vichtis kyrkoby och en norr om Vichtis kyrkoby. På de 
övriga 23 provytorna var skadorna lindriga. Åtta lavarter som tar skada av luftföroreningar observerades på 
fem provytor: i Aittamäki, i Haimoo, i Vanjärvi vid gränsen mot Högfors, i Metsäkulma och norr om Vihtijärvi. 
Det minsta artantalet, fyra, observerades i Siippoo och vid Ylimmäinen. 

I jämförelsen mellan de olika undersökningsåren var IAP-indexet och artantalet allra lägsta år 2020. 
Blåslavens skadeklass hade inte försämrats statistiskt signifikant sedan 2014, men det var signifikant värre 
än åren 2000, 2004 och 2009. (Tabell 76.) 
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Kuva 171. Keskimääräiset ilmanpuhtausindeksin arvot aloilla Vihdin kunnan alueella. Havaintoalojen numerot ovat symboleiden vie-
ressä. 

Figur 172. Genomsnittliga IAP-indexvärden på provytorna i Vichtis kommuns område. Numren på provytorna anges bredvid symbolerna. 

 

Taulukko 148. Sormipaisukarvetta, ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälien lajilukumäärää ja ilmanpuhtausindeksiä kuvaavia tunnuslu-
kuja Vihdin kunnan alueella ja koko tutkimusalueella. 

Tabell 149. Indikatorer som beskriver blåslaven, antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar och IAP-indexet i Vichtis kommuns 
område och hela uppföljningsområdet. 

Vihti, n = 29 Keskiarvo Keskihajonta Pienin Suurin 
IAP-indeksi 1,63 0,34 0,93 2,18 
lajilukumäärä 6,4 1,2 4 8 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2,25 0,42 1,80 3,20 
Uusimaa 2020, n = 501 Keskiarvo Keskihajonta Pienin Suurin 
IAP-indeksi 1,46 0,46 0,12 2,51 
lajilukumäärä 6,02 1,56 1 9 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2,51 0,60 1,30 5,00 
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Taulukko 150. Vuosiparien väliset vertailut Vihdin kunnan samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2000, 2004, 2009, 2014 ja 2020 
sormipaisukarpeen vaurioasteelle, ilman epäpuhtauksille herkkien jäkälälajien lukumäärälle ja IAP-indeksille. Vuosien väliset vertailut on 
tehty merkkitestillä. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin 
merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). Erotus on positiivinen, kun vuosiparin jälkimmäisen vuoden arvo on suurempi. 

Tabell 151. Parvisa jämförelser av blåslavens skadeklass, antalet lavarter som är känsliga för luftföroreningar och IAP-indexet mellan 
undersökningsåren 2000, 2004, 2009, 2014 och 2020 på de provytor som förblivit desamma i Vichtis kommun. Jämförelserna har gjorts 
med teckentest. Nästan signifikanta (p < 0,05) resultat har märkts med en stjärna (*), signifikanta (p < 0,01) med två stjärnor (**) och 
mycket signifikanta (p < 0,001) med tre stjärnor (***). Skillnaden är positiv när värdet på det senare året är högre. 

Vihti, pysyneet, n = 19 Vertailupari 
Keskiarvojen 
erotus 

p-arvo 
Suurempi 
arvo 

sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2004 0,086 0,454  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2009 0,170 0,096  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2014 0,299 0,031 * 2014 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2000 / 2020 0,283 0,004 ** 2020 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2009 0,084 1,000  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2014 0,213 0,031 * 2014 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2004 / 2020 0,197 0,019 * 2020 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2009 / 2014 0,129 0,064  

sormipaisukarpeen vaurioaste 2009 / 2020 0,113 0,013 * 2020 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2014 / 2020 -0,016 0,146  

lajilukumäärä 2000 / 2004 -0,316 0,227  

lajilukumäärä 2000 / 2009 -0,053 0,754  

lajilukumäärä 2000 / 2014 -0,158 0,774  

lajilukumäärä 2000 / 2020 -0,684 0,022 * 2000 
lajilukumäärä 2004 / 2009 0,263 0,227  

lajilukumäärä 2004 / 2014 0,158 0,344  

lajilukumäärä 2004 / 2020 -0,368 0,581  

lajilukumäärä 2009 / 2014 -0,105 1,000  

lajilukumäärä 2009 / 2020 -0,632 0,002 ** 2009 
lajilukumäärä 2014 / 2020 -0,526 0,021 * 2014 
IAP-indeksi 2000 / 2004 -0,238 0,004 ** 2000 
IAP-indeksi 2000 / 2009 -0,077 0,359  

IAP-indeksi 2000 / 2014 -0,285 0,004 ** 2000 
IAP-indeksi 2000 / 2020 -0,537 0,000 *** 2000 
IAP-indeksi 2004 / 2009 0,162 0,019 * 2009 
IAP-indeksi 2004 / 2014 -0,047 1,000  

IAP-indeksi 2004 / 2020 -0,299 0,000 *** 2004 
IAP-indeksi 2009 / 2014 -0,208 0,004 ** 2009 
IAP-indeksi 2009 / 2020 -0,461 0,000 *** 2009 
IAP-indeksi 2014 / 2020 -0,252 0,000 *** 2014 

 
 



152 

Liite 28. Tulosten tilastollinen tarkastelu 

28.1 Jäkäläkartoituksen taustamuuttujien vaikutus 
Jäkäläkartoituksen taustamuuttujat ovat muuttujia, jotka eivät itsessään kuvaa ilmanlaatua, mutta saattavat 
vaikuttaa jäkälien kunnosta kertoviin muuttujiin. Taustamuuttujia ovat esimerkiksi metsätyyppi, puiden ikä, 
puiden läpimitta ja metsän kehitysaste ja pohjapinta-ala. Nämä muuttujat havainnoidaan kaikilta 
näytealoilta. Eräissä ilmanlaadun bioindikaattoritutkimuksissa (esim. Haahla ym. 2006b ja Niskanen 2003b) 
taustamuuttujien vaikutusta jäkälien kuntoa kuvaaviin muuttujiin on tutkittu Kruskal–Wallisin 
varianssianalyysin avulla ja havaittu taustamuuttujilla olevan vaikutusta varsinaisiin muuttujiin. Myös tässä 
tutkimuksessa taustamuuttujilla oli tilastollisesti merkitsevää vaikutusta useisiin indikaattorimuuttujiin 
(Taulukko 77).  

Kehitysluokan suhteen erittäin merkitsevä ero luokkien välillä havaittiin sormipaisukarpeen 
peittävyydelle. Lajilukumäärälle ja yleiselle vaurioasteelle ero oli merkitsevä ja sormipaisukarpeen 
vaurioasteelle melkein merkitsevä. Sormipaisukarpeen peittävyys oli suurempi varttuneissa metsiköissä 
verrattuna kypsiin metsiköihin. Sormipaisukarve kasvaa usein runsaana nuorehkojen mäntyjen rungoilla, 
mutta sen peittävyys pienenee puun iän ja pituuden kasvaessa. Etenkin kilpikaarnoittuvien vanhojen 
mäntyjen rungot ovat sormipaisukarpeelle melko huono kasvualusta nuorempiin mäntyihin verrattuna. 

Tutkimusalan soveltuvuudella oli tilastollisesti merkitsevää vaikutusta yleiseen vaurioasteeseen ja levän 
yleisyyteen. Metsikön soveltuvuutta jäkäläkartoitukseen arvioidaan sen perusteella, kuinka hyvät 
kasvuolosuhteet metsikössä on päällysjäkälien kannalta. Jäkälien kasvuolosuhteita huonontavat liika 
varjoisuus, paahteisuus tai epäsuotuisat mikroilmastolliset tekijät. Lisäksi ilmastonmuutoksen myötä 
talvisäiden vaihtelu kuten toistuva jäätyminen ja sulaminen voivat rasittaa jäkäliä. Kasvuolosuhteita voidaan 
arvioida puuston iän, puulajisuhteiden, metsätyypin, puuston pohjapinta-alan ja pituuden perusteella. 
Havaintoalan soveltuvuus on havainnoitsijan subjektiivinen arvio siitä, kuinka paljon nämä tekijät vaikuttavat 
jäkälien kasvuolosuhteisiin. Soveltuvuudeltaan hyväksi luokitellussa metsikössä vaikutus oletetaan 
vähäiseksi, kohtalaisessa metsikössä taustamuuttujilla on havaittavaa vaikutusta jäkäliin, ja huonossa 
metsikössä taustamuuttujien vaikutus on suuri. Ilmanpuhtausindeksin arvot olivat suurempia hyväksi 
luokitelluissa metsiköissä kuin kohtalaiseksi tai huonoksi luokitelluissa metsiköissä, ja suurempia 
kohtalaisissa metsiköissä kuin huonoissa metsiköissä. 

Jäkälien yleinen vaurioaste oli suurin huonoissa metsiköissä ja suurempi kohtalaisissa metsiköissä kuin 
hyvissä metsiköissä. Levä oli yleisempää huonoiksi ja kohtalaisiksi luokitelluissa metsiköissä kuin hyvissä. 
Koska havaintoalojen soveltuvuuden luokittelu perustuu erityisesti alan soveltuvuuteen jäkälien 
esiintymiselle, on soveltuvuuden vaikutus jäkälämuuttujiin odotettua. 

Metsätyypillä oli tilastollisesti erittäin merkitsevää vaikutusta jokaiseen jäkälien kuntoa kuvaavaan 
muuttujaan. IAP-indeksin arvo ja ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälälajien määrä olivat sitä suurempia 
mitä karumpi oli havaintoalan metsätyyppi, ja niitä oli eniten jäkälätyypin metsiköissä (karukkokankaat, CIT). 
Sormipaisukarpeen vaurioaste oli aina ja yleinen vaurioaste useimmiten suurempi rehevämpiin 
metsätyyppeihin mentäessä. Bioindikaattorialojen metsätyypit painottuivat siten, että puolukkatyypin 
(kuivahko kangas, VT) ja mustikkatyypin (tuore kangas, MT) metsiköitä oli valtaosa. 
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Taulukko 152. Luokittelevien taustamuuttujien perusteella tarkasteltujen muuttujien tilastollisten analyysien testisuureet ja niiden merkit-
sevyystasot (p). Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin 
merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). 

Tarkasteltu muuttuja 
Metsätyyppi Kehitysluokka Soveltuvuus 
Kruskal–Wallis Mann–Whitney Kruskal–Wallis 
testisuure p testisuure p testisuure p 

sormipaisukarpeen vaurioaste 48,01 0,000 *** 7263 0,026 * 1,21 0,545 
yleinen vaurioaste 119,93 0,000 *** 3893 0,008 ** 12,29 0,002 ** 
lajilukumäärä 67,26 0,000 *** 7873 0,001 ** 3,16 0,207 
ilmanpuhtausindeksi 111,56 0,000 *** 6910 0,087 8,41 0,015 
sormipaisukarpeen peittävyys % 22,00 0,000 *** 1803 0,000 *** 3,92 0,141 
luppojen peittävyys % 44,10 0,000 *** 6408 0,073 5,54 0,170 
levän yleisyys 46,64 0,000 *** 5750 0,970 14,03 0,000 *** 

Useat alaan liittyvät taustamuuttujat korreloivat keskenään selvästi tilastollisesti merkitsevällä tavalla 
Uudenmaan bioindikaattoritutkimuksen aineistossa vuonna 2020. Puiden iän kanssa korreloi voimakkaasti 
negatiivisesti sormipaisukarpeen peittävyys, eli laji peitti havaintopuiden rungoista suuremman osan 
keskimäärin nuoremmilla puilla. Muut korrelaatiokertoimet olivat heikompia, mutta erittäin merkitsevästi 
sormipaisukarpeen vaurioaste oli suurempi ja levä harvinaisempaa vanhemmilla puilla. Havaintopuiden 
pituus korreloi erittäin merkitsevästi mutta suhteellisen heikosti siten, että pitemmillä puilla lupot peittivät 
pienemmän osan rungosta, jäkälälajisto oli köyhtyneempää, levä yleisempää ja yleisesti vaurioituneempaa 
kuin lyhyemmillä. Pohjapinta-alalla ei ollut merkitseviä korrelaatioita. Havaintopuiden halkaisijan osalta 
lajisto oli sitä köyhtyneempää, jäkälät vaurioituneempia ja levä yleisempää mitä paksumpia havaintopuiden 
rungot olivat (Taulukko 78). 

 

Taulukko 153. Taustamuuttujien ja jäkälämuuttujien väliset Spearmanin korrelaatiokertoimet. Melkein merkitsevä (p < 0,05) riippuvuus 
on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). 

n = 501 Puiden ikä Puiden pituus Pohjapinta-ala Puiden halkaisija 
puiden pituus −0,356 *** 1   
pohjapinta-ala −0,214 *** 0,313 *** 1  
puiden halkaisija 0,088 * 0,459 *** 0,025 1 
IAP 0,024 −0,246 *** −0,012 −0,307 *** 
sormipaisukarpeen peittävyys % −0,428 *** 0,218 *** 0,044 −0,033 
luppojen peittävyys % 0,131 ** −0,196 *** −0,075 −0,163 *** 
sormipaisukarpeen vaurioaste 0,168 *** −0,033 0,002 0,203 *** 
yleinen vaurioaste −0,038 0,270 *** −0,012 0,310 *** 
lajilukumäärä 0,024 −0,230 *** −0,055 −0,211 *** 
levän yleisyys −0,156 *** 0,187 *** 0,030 0,206 *** 
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28.2 Taajama- ja tausta-alojen vertailu 

28.2.1 Havaintoalojen jakaantuminen tausta- ja taajama-aloille 
taustamuuttujien suhteen 

Havaintoalojen jakautumista taustamuuttujien suhteen taajama- ja tausta-aloille on tarkasteltu jatkuville 
muuttujille ja luokitelluille muuttujille. Jatkuvista taustamuuttujista ainoastaan tutkimuspuiden läpimitalla oli 
tilastollisesti merkitsevä eroa tausta-alueilla ja taajamassa sijaitsevien alojen välillä: puut olivat paksumpia 
taajamassa kuin tausta-alueilla sijaitsevilla havaintoaloilla (Taulukko 79). 

Havaintoalat sijoittuivat taajama- ja tausta-aloille epätasaisesti metsätyypin osalta, mutta 
kehitysluokassa ja soveltuvuudessa ei ollut merkitsevää eroa. Rehevämpiä metsätyyppejä (MT = tuore 
kangas ja OMT = lehtomainen kangas) sekä muu-tyyppi olivat suhteessa yleisempiä taajama-aloilla 
(Taulukko 80). 

Taulukko 154. Jatkuvat taustamuuttujat tausta- ja taajama-aloittain tarkasteltuna. Taulukossa ovat myös tilastolliset testisuureet ja mer-
kitsevyystasot (p). Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin 
merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). 

Tarkasteltu 
muuttuja 

Taajama / 
Tausta 

Keskiarvo 
Keskihajont
a 

Pienin Suurin 
Mann–
Whitney 
testisuure U 

Mann–
Whitney p 

ikä taajama 107,5 16,9 55 160 32416 0,347 
ikä tausta 105,9 16,8 45 160   
pituus taajama 18,8 3,6 11 28 33207 0,152 
pituus tausta 18,2 4,0 8 29   
pohjapinta-ala taajama 15,5 4,9 5,0 33,7 31947 0,519 
pohjapinta-ala tausta 15,4 5,9 4,7 64,0   
läpimitta taajama 34,0 3,9 27 50 38162 0,000 *** 
läpimitta tausta 32,5 3,6 25 46   

 

Taulukko 155. Luokittelevien taustamuuttujien tausta- ja taajama-alojen suhteen tehdyn riippumattomuustestin tulokset (testisuure ja p-
arvo). Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä 
(p < 0,001) kolmella (***). 

Tarkasteltu muuttuja 
Riippumattomuustesti: 
Χ2-arvo 

Riippumattomuustesti: 
p-arvo 

kehitysluokka 0,74 0,390 
soveltuvuus 0,84 0,656 
metsätyyppi 40,58 0,000 *** 

28.2.2 Tutkitut muuttujat tausta- ja taajama-aloilla 

Kaikki jäkäläsuureet lukuun ottamatta sormipaisukarpeen peittävyyttä erosivat tilastollisesti merkittävästi 
taajamissa ja tausta-alueilla sijaitsevian havaintoalojen välillä. Sormipaisukarpeen vaurioaste ja yleinen 
vaurioaste olivat keskimäärin suurempia taajamissa sijaitsevilla aloilla kuin tausta-aloilla; 
sormipaisukarpeen vaurioaste oli taajamissa 0,6 vaurioluokkaa suurempi ja yleinen 0,5 vaurioluokkaa 
suurempi. Suurimmat vauriot tutkimuksessa havaittiin taajamassa sijaitsevilla aloilla. Keskimääräiset ilman 
epäpuhtauksista kärsivien jäkälälajien lukumäärä ja IAP-indeksi olivat suuremmat tausta-aloilla kuin 
taajamissa. IAP-indeksin mukaan sekä tausta-alojen että taajama-alojen jäkälälajisto oli köyhtynyttä 
(indeksin arvo 1–2). Tausta-aloilla tavattiin keskimäärin noin 1 ilman epäpuhtauksista kärsivä jäkälälaji 
enemmän kuin taajamissa. Runsain ja monipuolisin lajisto havaittiin tausta-alalla ja köyhtynein taajamassa 
(Taulukko 81, Kuva 87–Kuva 93). 

Sormipaisukarpeen peittävyys ei eronnut tilastollisesti merkitsevästi tausta- ja taajama-alojen välillä. 
Luppojen peittävyydet olivat suuremmat tausta-aloilla. Leväpeite oli selvästi yleisempää taajamissa kuin 
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tausta-aloilla siten, että keskimäärin sitä havaittiin taajamissa noin viidellä tutkimuspuun rungolla  
(Taulukko 81). 

 

Taulukko 156. Männyn runkojäkäliä kuvaavia tunnuslukuja tausta- ja taajama-aloittain tarkasteltuna. Mukana taulukossa ovat myös tilas-
tolliset testisuureet ja merkitsevyystasot (p). Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä 
(p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). N (taajama) = 220, N (tausta) = 280. 

Jäkäläsuure 
Taajama/ 
Tausta 

Keskiarvo 
Keskihajon
ta 

Pienin Suurin 

Mann–
Whitney 
testisuure 
U 

Mann–
Whitney p-
arvo 

IAP-indeksi taajama 1,22 0,44 0,12 2,24 14517 0,000 *** 
IAP-indeksi tausta 1,65 0,38 0,42 2,51   
levän yleisyys taajama 5,06 3,64 0 10 40031 0,000 *** 
levän yleisyys tausta 3,23 3,19 0 10   
lajilukumäärä taajama 5,43 1,68 1 8 20000 0,000 *** 
lajilukumäärä tausta 6,48 1,28 2 9   
luppojen peittävyys taajama 0,00 0,03 0 0,45 26131 0,000 *** 
luppojen peittävyys tausta 0,04 0,11 0 0,65   
sormipaisukarpeen peittävyys taajama 4,59 4,30 0 29,9 31253 0,831 
sormipaisukarpeen peittävyys tausta 4,76 4,98 0 33,1   
sormipaisukarpeen vaurioaste taajama 2,81 0,64 1,6 5 47062 0,000 *** 
sormipaisukarpeen vaurioaste tausta 2,28 0,45 1,3 4,8   
yleinen vaurioaste taajama 3,49 0,56 1,9 4,6 45533 0,000 *** 
yleinen vaurioaste tausta 2,97 0,58 1,6 4,2   

 

 
Kuva 173. Sormipaisukarpeen keskimääräiset vaurioasteet (± keskihajonta) tausta- ja taajama-aloilla keskimäärin. 
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Kuva 174. Yleisen vaurioasteen keskimääräiset arvot (± keskihajonta) tausta- ja taajama-aloilla keskimäärin. 

 

 
Kuva 175. Keskimääräiset ilmanpuhtausindeksin arvot (± keskihajonta) tausta- ja taajama-aloilla keskimäärin. 
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Kuva 176. Ilman epäpuhtauksista kärsivien keskimääräiset lukumäärät (± keskihajonta) tausta- ja taajama-aloilla keskimäärin. 

 

 
Kuva 177. Sormipaisukarpeen keskimääräiset peittävyydet (%) (± keskihajonta) tausta- ja taajama-aloilla keskimäärin. 
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Kuva 178. Luppojen keskimääräiset peittävyydet (%) (± keskihajonta) tausta- ja taajama-aloilla keskimäärin. 

 

 
Kuva 179. Levän esiintyminen havaintorungoilla (± keskihajonta) tausta- ja taajama-aloilla keskimäärin. 
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28.3 Tutkittujen muuttujien välinen riippuvuus 
Tilastollisesti merkitseviä riippuvuuksia havaittiin useiden ilmanlaatua kuvaajien muuttujien kesken, ja 
melkein kaikki olivat merkitsevyydeltään erittäin merkitseviä (p < 0,001) lukuun ottamatta luppojen 
peittävyyden ja levän yleisyyden välistä negatiivista korrelaatiota (Taulukko 82). Voimakkaimpia 
korrelaatioita havaittiin IAP-indeksin ja lajilukumäärän välillä (Kuva 94). IAP-indeksi lasketaan jäkälälajien 
lukumäärän pohjalta, joten näiden muuttujien välinen positiivinen korrelaatio oli odotettavissa. IAP-indeksi 
korreloi erittäin merkitsevästi negatiivisesti yleisen vaurioasteen kanssa (Kuva 95. Sormipaisukarpeen 
vaurioaste puolestaan korreloi yleisen vaurioasteen kanssa (Kuva 96). Korrelaatiot viittaavat siihen, että 
muuttujat mittaavat samaa asiaa, mutta hieman eri tavoin. Lajilukumäärä ja IAP-indeksi korreloivat yleisen 
vaurioasteen kanssa voimakkaammin kuin sormipaisukarpeen vaurioasteen kanssa sen vuoksi, että yleinen 
vaurioaste huomioi erikseen lehti- ja pensasmaisten lajien esiintymisen, joten havaintopuulla havaittujen 
jäkälien lajimäärä vaikuttaa sen vaurioluokitukseen. Tosin myös sormipaisukarpeen vaurioaste vaikuttaa 
vaurioluokitukseen. 

Sekä yleinen vaurioaste että sormipaisukarpeen vaurioaste olivat sitä suurempia mitä yleisempää levä 
oli tutkimusalalla (Kuva 97) vaikkakin heikommalla korrelaatiolla. Koska levä on ilman epäpuhtauksien 
positiivinen indikaattori, on luonnollista, että levän yleistyessä myös jäkälien vauriot ovat suurempia. 
Ilmanpuhtausindeksin ja luppojen peittävyyden välinen positiivinen korrelaatio oli myös odotettu, sillä ne 
molemmat ovat ilman epäpuhtauksien negatiivisia indikaattoreita eli niiden oletetaan olevan sitä suurempia 
mitä puhtaampaa ilma on. 

Taulukko 157. Muuttujien väliset Spearmanin korrelaatiokertoimet. Melkein merkitsevä (p < 0,05) riippuvuus on merkitty yhdellä tähdellä 
(*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). 

n = 501 
IAP-
indeksi 

Levän 
yleisyys 

Lajilukumä
ärä 

Luppojen 
peittävyys 

Sormipais
ukarpeen 
peittävyys 

Sormipais
ukarpeen 
vaurioaste 

Yleinen 
vaurioaste 

IAP-indeksi 1       

levän yleisyys −0,325 *** 1      

lajilukumäärä 0,747 *** −0,208 *** 1     

luppojen peittävyys 0,349 *** −0,155 ** 0,299 *** 1    

sormipaisukarpeen peittävyys 0,013 0,169 *** 0,015 −0,121 ** 1   

sormipaisukarpeen vaurioaste −0,460 *** 0,299 *** −0,333 *** −0,168 *** −0,323 *** 1  

yleinen vaurioaste −0,877 *** 0,370 *** −0,678 *** −0,334 *** −0,023 0,453 *** 1 
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Kuva 180. Alakohtaisen lajilukumäärän ja IAP-indeksin välinen riippuvuus pistekaaviona. 

 

 
Kuva 181. Alakohtaisen IAP-indeksin ja yleisen vaurioasteen välinen riippuvuus pistekaaviona. 
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Kuva 182. Alakohtaisen sormipaisukarpeen vaurioasteen ja yleisen vaurioasteen välinen riippuvuus pistekaaviona. 

 

 
Kuva 183. Alakohtaisen levän yleisyyden ja yleisen vaurioasteen välinen riippuvuus pistekaaviona. 
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28.4 Regressioanalyysit 
Regressioanalyysin avulla tutkittiin taustamuuttujien vaikutusta seitsemään jäkälämuuttujaan, joiden 
oletetaan kuvaavan ilmanlaatua: IAP-indeksiin, ilman epäpuhtauksista kärsivien lajien lajilukumäärään, 
sormipaisukarpeen vaurioasteeseen, yleiseen vaurioasteeseen, sormipaisukarpeen peittävyyteen, luppojen 
peittävyyteen ja levän yleisyyteen.  

Regressioanalyysissä selittäviä ilmanlaatua kuvaavia muuttujia olivat havaintoalan etäisyys lähimpään 
ilmoitusvelvolliseen päästölähteeseen ja tämän vuosipäästöt (typen oksidit, rikkidioksidi, hiukkaset, VOC), 
ilman epäpuhtauksien vuosipitoisuudet alan lähellä (typpidioksidi, otsoni, hengitettävät hiukkaset, 
pienhiukkaset) (ks. luku 2.2.2 ja liite 30) sekä hilapäästöt alan ympäristössä (liikenteen ja pienpolton typen 
oksidien, rikkidioksidin, hengitettävien hiukkasten ja pienhiukkasten päästöt). Ilman epäpuhtauksien 
pitoisuudet kuvasivat keskiarvoisia pitoisuuksia vuonna 2018, mutta tietojen katsottiin olevan 
vertailukelpoisia, sillä jäkälälajit reagoivat ympäristön muutoksiin varsin hitaasti. Selittävinä havaintoalaa ja 
sen sijaintia kuvaavina taustamuuttujina (”alamuuttujat”) mallissa käytettiin havaintoalan puuston 
keskimääräistä ikää, pituutta, pohjapinta-alaa ja läpimittaa sekä alan etäisyyttä merestä. 

Voimakkaasti toisiinsa korreloivista taustamuuttujista muodostettiin pääkomponenttianalyysin (PCA) 
avulla yhdistettyjä muuttujia, jotta saataisiin selvempi kuva vaikuttavuuksien päälinjoista. Muuttujien 
yhdistäminen ei tarkoita niiden laskemista yhteen, vaan tuloksena on uusi muuttuja, joka kuvaa samalla 
tavalla vaihtelevien muuttujien vaihtelun yhdellä lukuarvolla. Näin muodostettuja suureita olivat hilapäästöt 
(kaikki hilapäästön komponentit), lähimmän pistelähteen päästöt (kaikki päästölajit) sekä ilman 
hiukkaspitoisuus (ilman hengitettävien ja pienhiukkasten pitoisuus). Ensimmäinen pääkomponentti oli näillä 
muuttujilla ylivoimaisesti suurin, joten se valittiin regressioihin. 

Taulukoissa esiintyvä vakio kertoo vaihtelun ”lähtötason”, jota merkitsevästi vaikuttavat, selittävät 
muuttujat joko vähentävät tai lisäävät riippuen niihin liittyvän kertoimen etumerkistä (sarake ”B”). Sarake 
”Osuus selitysasteesta” kertoo, kuinka suuren osan selitysasteesta kyseinen selittävä muuttuja selittää. 
Testisuure t:n ja p-arvon avulla voidaan tarkastella regressiomalliin kuuluvien termien (sarake B) tilastollista 
merkitsevyyttä. Taulukoissa on esitetty vain tilastollisesti merkitsevät muuttujat (p-arvo pienempi kuin 0,05). 

Saadut selitysasteet olivat enimmillään vajaat 50 %. Tämäkin arvo on melko hyvä, koska hyvin 
todennäköisesti kaikki vaikuttavat tekijät eivät ole mukana regressioanalyyseissa. Kun selitysaste on noin 
20 % tai pienempi, tuloksia voidaan pitää suuntaa antavina, ja muiden taustamuuttujien ottaminen malleihin 
mukaan voisi nostaa selitysastetta.  

Regressioanalyyseissa ei yksikään taustamuuttuja ollut tilastollisesti merkitsevästi sidoksissa luppojen 
peittävyyteen, ja selitysaste jäi alle kuuteen prosenttiin, minkä syiden takia sitä ei käsitellä seuraavassa. 
Tähän lienee syynä se, että lupot olivat harvinaisia ja että niitä havaittiin harvoilla aloilla riittävästi 
peittävyyden määrittämiseksi. Yhdenkään jäkäläsuureen kohdalla merkitsevää vaikutusta ei havaittu 
valtalajin pohjapinta-alan, lähimmän pistelähteen päästömäärän eikä otsonin pitoisuuden ilmassa kanssa. 
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28.4.1 IAP-indeksi 

IAP-indeksin vaihtelusta regressiomalli selitti 45,3 %, ja viisi muuttujaa oli tilastollisesti merkitseviä. 
Suhteellisesti selitysasteesta alamuuttujien osuus oli 23,7 % ja ilmanlaatumuuttujien 76,3 %. Eniten 
vaikuttivat ilman hiukkaspitoisuus (PCA) ja ilman NO2-pitoisuus: IAP-indeksi kasvoi, kun merkitsevät 
taustamuuttujat pienenivät. Näin ollen keskimäärin lyhyemmillä ja hoikemmilla puilla jäkälälajisto oli 
köyhtyneempää kuten myös siellä, missä ilmassa oli enemmän typpidioksidia ja hiukkasia. (Taulukko 83) 

Taulukko 158. Ilmanpuhtausindeksille tehdyn regressioanalyysin tulokset (5 tilastollisesti merkitsevää muuttujaa). Melkein merkitsevä 
(p < 0,05) riippuvuus on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). 

r2 = 0,453 B 
Osuus 
selitysasteesta 

Testisuure t p-arvo 

vakio 2,57  12,36 0,000 *** 
havaintopuiden pituus −0,02 7,5 % −3,69 0,000 *** 
ilman NO2-pitoisuus −0,03 27,5 % −4,12 0,000 *** 
havaintopuiden läpimitta −0,02 12,8 % −4,51 0,000 *** 
ilman hiukkaspitoisuus (PCA) −0,10 29,3 % −4,88 0,000 *** 
lähimmän pistelähteen päästöt (PCA) −0,03 3,7 % −3,03 0,003 ** 

28.4.2 Ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälälajien lukumäärä 

Lajilukumäärän vaihtelusta regressiomalli selitti 29,4 %, ja viisi muuttujaa oli tilastollisesti merkitseviä. 
Vaihtelusta alamuuttujat selittivät 27,1 % ja ilmanlaatumuuttujat 72,9 %. Suurin merkitsevä selittävä 
muuttuja oli ilman hiukkaspitoisuus (PCA) 32,5 %:n osuudellaan. Ilman NO2-pitoisuus ei ollut mallissa 
tilastollisesti merkitsevä, vaikka sen osuus selitysasteesta olikin 21,5 %. Lajilukumäärä kasvoi mallin 
mukaan, kun havaintopuut lyhenivät ja ohenivat, kun ilman hiukkaspitoisuus aleni ja kun lähimmän 
pistelähteen päästöt olivat pienempiä. Lisäksi heikon riippuvuuden perusteella meren lähellä jäkälälajeja oli 
enemmän kuin etäämpänä (Taulukko 84). 

Taulukko 159. Ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälien lajilukumäärälle tehdyn regressioanalyysin tulokset (5 tilastollisesti merkitsevää 
muuttujaa). Melkein merkitsevä (p < 0,05) riippuvuus on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkit-
sevä (p < 0,001) kolmella (***).  

r2 = 0,294 B 
Osuus 
selitysasteesta 

Testisuure t p-arvo 

vakio 8,89  11,03 0,000 *** 
havaintopuiden pituus −0,07 9,7 % −3,43 0,000 *** 
etäisyys merestä 0,00001 6,0 % 2,13 0,033 * 
havaintopuiden läpimitta −0,05 9,7 % −2,38 0,018 * 
ilman hiukkaspitoisuus (PCA) −0,36 32,5 % −4,43 0,000 *** 
lähimmän pistelähteen päästöt (PCA) −0,09 4,2 % −2,37 0,018 * 
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28.4.3 Sormipaisukarpeen vaurioaste 

Sormipaisukarpeen vaurioasteen vaihtelusta regressiomalli selitti 46,7 %, ja tilastollisesti merkitseviä 
taustamuuttujia oli seitsemän kappaletta. Selitysasteesta alamuuttujat muodostivat 27,6 % ja 
ilmanlaatumuuttujat 72,4 %. Eniten selittäviä tekijöitä olivat ilman NO2-pitoisuus, ilman hiukkaspitoisuus 
(PCA), etäisyys merestä ja hilapäästöt alan ympärillä (PCA). Sormipaisukarpeen vaurioaste kasvoi, kun 
ilmassa oli enemmän epäpuhtauksia, kun päästöt alan ympärillä sekä lähimmässä pistelähteessä olivat 
suurempia, kun havaintopuut olivat vanhempia ja paksumpia ja kun ala sijaitsi lähempänä merta. (Taulukko 
85) 

Taulukko 160. Sormipaisukarpeen vaurioasteelle tehdyn regressioanalyysin tulokset (7 tilastollisesti merkitsevää muuttujaa). Melkein 
merkitsevä (p < 0,05) riippuvuus on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) 
kolmella (***). 

r2 = 0,467 B 
Osuus 
selitysasteesta 

Testisuure t p-arvo 

vakio 1,25  4,59 0,000 *** 
havaintopuiden ikä 0,003 4,1 % 2,05 0,041 * 
etäisyys merestä −0,00001 16,0 % −6,14 0,000 *** 
ilman NO2-pitoisuus 0,05 24,4 % 4,80 0,000 *** 
havaintopuiden läpimitta 0,03 6,8 % 3,99 0,000 *** 
hilapäästöt alan ympärillä (PCA) 0,06 13,3 % 4,99 0,000 *** 
ilman hiukkaspitoisuus (PCA) 0,07 23,8 % 2,77 0,006 ** 
lähimmän pistelähteen päästöt (PCA) 0,03 3,6 % 2,55 0,011 * 

28.4.4 Yleinen vaurioaste 

Regressiomalli selitti yleisen vaurioasteen vaihtelusta 35,9 %, ja tilastollisesti merkitseviä taustamuuttujia oli 
viisi kappaletta. Alamuuttujien osuus selitysasteesta oli 36,3 % ja ilmanlaatumuuttujien 63,7 %. Tärkeimmät 
merkitsevät taustamuuttujat olivat ilman hiukkaspitoisuus (PCA) ja ilman NO2-pitoisuus. Yleinen vaurioaste 
oli sitä suurempi, mitä enemmän näitä epäpuhtauksia oli ilmassa. Havaintopuiden läpimitta ja pituus olivat 
sitä suurempia, mitä suurempi yleinen vaurioaste oli. (Taulukko 86) 

Taulukko 161. Yleiselle vaurioasteelle tehdyn regressioanalyysin tulokset (5 tilastollisesti merkitsevää muuttujaa). Melkein merkitsevä 
(p < 0,05) riippuvuus on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). 

r2 = 0,359 B 
Osuus 
selitysasteesta 

Testisuure t p-arvo 

vakio 2,22  7,19 0,000 *** 
havaintopuiden pituus 0,04 14,5 % 4,44 0,000 *** 
etäisyys merestä −0,00001 4,2 % −3,00 0,003 ** 
ilman NO2-pitoisuus 0,03 20,8 % 2,28 0,023 * 
havaintopuiden läpimitta 0,03 15,6 % 3,95 0,000 *** 
ilman hiukkaspitoisuus (PCA) 0,10 23,7 % 3,24 0,001 ** 
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28.4.5 Sormipaisukarpeen peittävyys 

Sormipaisukarpeen peittävyydestä regressiomalli selitti 19,7 %, ja vain havaintopuiden ikä oli mallissa 
merkitsevä taustamuuttuja muodostaen 78,7 % selitysasteesta. Alamuuttujien osuus selitysasteesta oli 
95,1 % ja ilmanlaatumuuttujien 4,9 %. Mallin perusteella sormipaisukarve peitti enemmän puiden rungosta, 
kun tutkimusmetsikkö oli nuorempi, eikä ilmanlaadulla ollut vaikutusta peittävyyteen (Taulukko 87). 

Taulukko 162. Sormipaisukarpeen peittävyydelle tehdyn regressioanalyysin tulokset (1 tilastollisesti merkitsevä muuttuja). Melkein mer-
kitsevä (p < 0,05) riippuvuus on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kol-
mella (***).  

r2 = 0,197 B 
Osuus 
selitysasteesta 

Testisuure t p-arvo 

vakio 17,49  6,77 0,000 *** 
havaintopuiden ikä −0,11 78,7 % −8,55 0,000 *** 

28.4.6 Levän yleisyys 

Regressiomalli selitti 21,1 % levän yleisyyden vaihteluista, ja muuttujista neljä kappaletta oli tilastollisesti 
merkitseviä. Alamuuttujien osuus selitysasteesta oli 33,0 % ja ilmanlaatumuuttujien 67,0 %. Tulosten 
perusteella levä oli yleisempää siellä, missä ilmassa oli enemmän hiukkasia ja päästöt alan ympäristössä 
olivat suurempia. Levä oli yleisempää myös paksummilla ja nuoremmilla puilla. (Taulukko 88) Ilman NO2-
pitoisuus ei korreloinut merkitsevästi levän yleisyyden kanssa. Levää havaittiin runsaasti myös useilla 
havaintoaloilla, joilla oli pieni NO2-pitoisuus.  

Taulukko 163. Levän yleisyydelle tehdyn regressioanalyysin tulokset (4 tilastollisesti merkitsevää muuttujaa). Melkein merkitsevä 
(p < 0,05) riippuvuus on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). 

r2 = 0,211 B 
Osuus 
selitysasteesta 

Testisuure t p-arvo 

vakio 1,99  1,04 0,300  
havaintopuiden ikä −0,03 9,2 % −2,94 0,003 ** 
havaintopuiden läpimitta 0,13 11,5 % 2,90 0,004 ** 
hilapäästöt alan ympärillä (PCA) 0,31 17,9 % 3,94 0,000 *** 
ilman hiukkaspitoisuus (PCA) 0,67 22,0 % 3,51 0,000 *** 
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28.5 Yhteisöanalyysit 
Ordinaatio suoritettiin sekä kahdessa että kolmessa dimensiossa jäkälälajien yleisyydelle (jäkälälajien 
esiintyminen havaintoalalla, 0–10), jäkälälajien runsaudelle (jäkälälajien keskimääräinen runsaus 
havaintoaloilla, 0–3) sekä jäkäläsuureille (lajilukumäärä, IAP-indeksi, sormipaisukarpeen vaurioaste, yleinen 
vaurioaste, sormipaisukarpeen peittävyys ja luppojen peittävyys). Havaittujen stressiarvojen perusteella ja 
havainnollisuuden vuoksi yleisyys (Taulukko 90), runsaus (Taulukko 92, Taulukko 91) ja jäkäläsuureet 
(Taulukko 91) sovitettiin kahdessa ulottuvuudessa (Taulukko 89). 

Ordinaatioissa useimmat taustamuuttujat olivat erittäin merkitseviä suhteessa tarkasteltuun 
muuttujajoukkoon, vaikka riippuvuuden suuruus (r2-arvo) jäikin usein pieneksi. Ainoastaan havaintoalan 
valtalajin pohjapinta-ala oli tilastollisesti merkityksetön tai vain melkein merkitsevä. Lisäksi lähimmän 
pistelähteen päästömäärä (PCA) oli merkityksellinen. 

Taulukko 164. NMDS-ordinaatioiden stressiarvot 2 ja 3 kolmen ordinaatioakselin ratkaisuille. * = optimaalinen ratkaisu.  

Ryhmä 2 akselia 3 akselia 
jäkälien yleisyys 0,17 0,12 
jäkälien runsaus 0,18 0,12 * 
jäkäläsuureet 0,11 0,07 * 

 

Taulukko 165. Taustamuuttujien sovituksen tulokset jäkäläsuureille kahdessa ulottuvuudessa. NMDS1 ja NMDS2 ovat vektoreiden suun-
nan kosineja suhteessa ordinaatioakseleihin ja r2 kertoo ordinaation ja taustamuuttujien välisen riippuvuuden suuruuden. Melkein merkit-
sevä (p < 0,05) riippuvuus on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella 
(***). PCA = pääkomponenttianalyysilla tehty yhdistelmä useasta muuttujasta. 

Taustamuuttuja NMDS1 NMDS2 r2 p-arvo 
havaintopuiden ikä −0,2503 0,9682 0,0372 0,000 *** 
havaintopuiden pituus 0,9712 −0,2382 0,0576 0,000 *** 
etäisyys merestä −0,2912 −0,9567 0,0431 0,000 *** 
ilman O3-pitoisuus −0,9910 0,1336 0,0832 0,000 *** 
ilman NO2-pitoisuus 0,9069 0,4215 0,2992 0,000 *** 
valtalajin pohjapinta-ala 0,7639 −0,6454 0,0006 0,862 
havaintopuiden läpimitta 0,9547 0,2976 0,1155 0,000 *** 
etäisyys lähimmästä pistelähteestä −0,8701 −0,4929 0,0974 0,000 *** 
liikenteen ja pienpolton päästöt hilaruudussa (PCA) 0,9997 0,0249 0,1054 0,000 *** 
ilman hiukkaspitoisuus (PCA) 0,9168 0,3994 0,3196 0,000 *** 
lähimmän pistelähteen päästömäärä (PCA) 0,4274 0,9041 0,0279 0,002 ** 

 

Taulukko 166. Taustamuuttujien sovituksen tulokset jäkälien yleisyydelle kahdessa ulottuvuudessa. NMDS1 ja NMDS2 ovat vektoreiden 
suunnan kosineja suhteessa ordinaatioakseleihin ja r2 kertoo ordinaation ja taustamuuttujien välisen riippuvuuden suuruuden. Melkein 
merkitsevä (p < 0,05) riippuvuus on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) 
kolmella (***). PCA = pääkomponenttianalyysilla tehty yhdistelmä useasta muuttujasta. 

Taustamuuttuja NMDS1 NMDS2 r2 p-arvo 
havaintopuiden ikä −0,2032 0,9791 0,2591 0,000 ***  
havaintopuiden pituus 0,5627 −0,8267 0,1322 0,000 *** 
etäisyys merestä −0,1450 −0,9894 0,0528 0,000 ***  
ilman O3-pitoisuus −0,9847 0,1743 0,0714 0,000 ***  
ilman NO2-pitoisuus 0,8601 0,5101 0,2928 0,000 *** 
valtalajin pohjapinta-ala −0,0359 −0,9994 0,0126 0,043 * 
havaintopuiden läpimitta 0,8029 0,5962 0,1143 0,000 *** 
etäisyys lähimmästä pistelähteestä −0,6277 −0,7785 0,0961 0,000 *** 
liikenteen ja pienpolton päästöt hilaruudussa (PCA) 0,9680 0,2508 0,0739 0,000 *** 
ilman hiukkaspitoisuus (PCA) 0,7940 0,6079 0,3050 0,000 *** 
lähimmän pistelähteen päästömäärä (PCA) 0,4780 0,8784 0,0358 0,002 ** 
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Taulukko 167. Taustamuuttujien sovituksen tulokset jäkälien runsaudelle kahdessa ulottuvuudessa. NMDS1 ja NMDS2 ovat vektoreiden 
suunnan kosineja suhteessa ordinaatioakseleihin ja r2 kertoo ordinaation ja taustamuuttujien välisen riippuvuuden suuruuden. Melkein 
merkitsevä (p < 0,05) riippuvuus on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) 
kolmella (***). PCA = pääkomponenttianalyysilla tehty yhdistelmä useasta muuttujasta. 

Taustamuuttuja NMDS1 NMDS2 r2 p-arvo 
havaintopuiden ikä −0,0111 0,9999 0,2952 0,000 *** 
havaintopuiden pituus 0,3892 −0,9212 0,1064 0,000 *** 
etäisyys merestä −0,3557 −0,9346 0,0398 0,000 *** 
ilman O3-pitoisuus −0,9973 −0,0735 0,0814 0,000 *** 
ilman NO2-pitoisuus 0,9620 0,2730 0,3366 0,000 *** 
valtalajin pohjapinta-ala −0,3537 −0,9354 0,0025 0,531 
havaintopuiden läpimitta 0,9366 0,3504 0,1150 0,000 *** 
etäisyys lähimmästä pistelähteestä −0,9109 −0,4127 0,0719 0,000 *** 
liikenteen ja pienpolton päästöt hilaruudussa (PCA) 0,9914 0,1308 0,0915 0,000 *** 
ilman hiukkaspitoisuus (PCA) 0,9424 0,3345 0,3379 0,000 *** 
lähimmän pistelähteen päästömäärä (PCA) 0,8394 0,5436 0,0366 0,002 ** 

Ordinaatiokuvaajista voidaan tarkastella jäkälälajien ja havaintoalojen, jäkälälajien ja taustamuuttujien ja 
havaintoalojen ja taustamuuttujien välisiä suhteita. Havaintoalojen sijainti ordinaatiossa kuvastaa sitä, mitkä 
lajit ovat tunnusomaisia havaintoaloille ja millä taustamuuttujilla on ollut eniten vaikutusta alojen 
jäkäläyhteisöjen koostumukseen. Akselistossa toisiaan lähellä olevat alat ovat lajistoltaan ja lajiston 
yleisyyssuhteiltaan samankaltaisia.  

Sormipaisukarve (JHypphy) ja keltatyvikarve (JParamb) sijoittuvat yleisyysordinaation keskelle, koska 
ne ovat yleisiä lajeja ja esiintyvät suurella osalla aloista. Naavat (JUsnea) ja lupot (JBryoria) esiintyvät 
samankaltaisesti kuten myös harmaaröyhelö (JPlagla), hankatyvikarve (JPsefur) sekä harmaatyvi- ja 
tuhkakarve (JPar.Ims) yleensä etäämpänä päästölähteistä. Harvinaista raidanisokarvetta (JParsul) esiintyi 
keskimäärin siellä missä leväpeitettäkin (JAlg.Sco) suhteellisesti lähempänä päästölähteitä ja siellä, missä 
ilmassa oli enemmän päästöperäisiä epäpuhtauksia. Seinäsuomujäkälää (JHypsca) esiintyi 
kuormitetummilla alueilla ja keskimäärin vanhempien puiden rungoilla. Keltaröyhelö (JVulpin) ja 
ruskoröyhelö (JTucchlo) esiintyvät keskimäärin etäällä merestä ja päästölähteistä sekä pitkissä 
havaintopuissa (Kuva 98). 
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Kuva 184. Havaintoalojen sijoittuminen kaksiulotteiseen NMDS-ordinaatioon jäkälälajien yleisyyden mukaan. Taajama: umpinainen 
pallo, tausta: avonainen pallo. Kuvassa on esitetty myös jäkälälajit lyhenteillä ja taustamuuttujat. Vain erittäin merkitsevät (p < 0,001) 
taustamuuttujavektorit on merkitty kuvaan. ika = havaintopuiden ikä; pituus = havaintopuiden pituus; merietais = etäisyys merestä; 
c.o3 = ilman otsonipitoisuus (SOMO35); c.no2 = ilman NO2-pitoisuus; lapimitta = havaintopuiden läpimitta; e.et = etäisyys lähimmästä 
pistelähteestä; g.pca = havaintoalan lähiympäristön liikenteen ja pienpolton päästöt hila-aineistossa (PCA); c.pcapm = ilman hiukkaspi-
toisuus (PCA). 
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Liite 29. Vuosien välinen vertailu 

29.1 Vuosien 2014 ja 2020 väliset muutokset 
Seuraavassa on esitetty alakohtaisten vertailujen tulokset ilmanpuhtausindeksin, alakohtaisen 
lajilukumäärän, sormipaisukarpeen vaurioasteen, sormipaisukarpeen peittävyyden, luppojen peittävyyden ja 
levän yleisyyden osalta. Seuraavassa (Taulukko 93, Taulukko 94) on esitetty runkokohtaisten vertailujen 
tulokset jäkälälajien runsauksien, sormipaisukarpeen ja luppojen runsauksien sekä sormipaisukarpeen 
vaurioasteen ja runkokohtaisen lajimäärän osalta. Taulukossa on esitetty muuttujien keskiarvot, 
keskihajonnat, pienimmät ja suurimmat arvot, testisuureen arvot sekä vertailun tilastollinen merkitsevyys.  

Kaikkien tarkasteltujen jäkälälajien paitsi seinäsuomujäkälän runsaus samoilla rungoilla oli vähentynyt 
vuodesta 2014 vuoteen 2020 tilastollisesti erittäin merkitsevästi. Seinäsuomujäkälän runsaus oli kasvanut 
erittäin merkitsevästi. 

 Liitteen kuvissa on esitetty runkokohtaisten vertailujen tulokset sormipaisukarpeen vaurioasteen, 
sormipaisukarpeen peittävyyden, luppojen peittävyyden ja lajilukumäärän osalta kaavioina. 
Sormipaisukarpeen vaurioaste ei ollut muuttunut merkitsevästi vuodesta 2014 vuoteen 2020 (Kuva 99) 
kuten ei myöskään luppojen pistefrekvenssi rungoilla (Kuva 101). Runkokohtainen lajilukumäärä (Kuva 102) 
sekä sormipaisukarpeen pistefrekvenssi (Kuva 101) olivat pienentyneet erittäin merkitsevästi. 

Taulukko 168. Runkojäkäliä runsaudet Uudenmaan samoina pysyneillä havaintorungoilla vuosina 2014 ja 2020. Vuosien väliset parittai-
set vertailut on tehty merkkitestillä. Kun suureen keskiarvo oli suurempi vuonna 2014, erotus on negatiivinen. Melkein merkitsevä (p < 
0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). n = 
4285. 

Suure Vuosi Keskiarvo 
Keskihajo
nta 

Pienin Suurin Erotus p-arvo 

sormipaisukarpeen runsaus 2014 2,85 0,58 0 3 -0,08 0,000 *** 
 2020 2,77 0,72 0 3  

 
keltatyvikarpeen runsaus 2014 2,83 0,63 0 3 -0,02 0,000 *** 
 2020 2,81 0,68 0 3  

 
harmaa- ja tuhkatyvikarpeen runsaus 2014 1,45 1,29 0 3 -0,13 0,000 *** 
 2020 1,32 1,31 0 3  

 
seinäsuomujäkälän runsaus 2014 1,09 0,71 0 3 0,06 0,000 *** 
 2020 1,14 0,72 0 3  

 
luppojen runsaus 2014 0,31 0,74 0 3 -0,02 0,007 ** 
 2020 0,29 0,72 0 3  

 
naavojen runsaus 2014 0,17 0,49 0 3 -0,07 0,000 *** 
 2020 0,10 0,39 0 3  

 
harmaaröyhelön runsaus 2014 1,42 1,37 0 3 -0,13 0,000 *** 
 2020 1,29 1,37 0 3  

 
keltaröyhelön runsaus 2014 0,46 0,94 0 3 -0,15 0,000 *** 
 2020 0,32 0,79 0 3  

 
hankakarpeen runsaus 2014 1,38 1,35 0 3 -0,21 0,000 *** 
 2020 1,16 1,30 0 3  

 
ruskoröyhelön runsaus 2014 0,02 0,19 0 3 -0,01 0,008 ** 
 2020 0,02 0,18 0 3  

 
raidanisokarpeen runsaus 2014 0,02 0,21 0 3 -0,01 0,000 *** 
 2020 0,01 0,11 0 3  

 
levän ja vihersukkulajäkälän runsaus 2014 0,54 0,62 0 3 -0,05 0,000 *** 
 2020 0,49 0,64 0 3  
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Taulukko 169. Runkojäkäliä kuvaavia tunnuslukuja Uudenmaan samoina pysyneillä havaintorungoilla vuosina 2014 ja 2020. Vuosien 
väliset parittaiset vertailut on tehty merkkitestillä. Kun suureen keskiarvo oli suurempi vuonna 2014, erotus on negatiivinen. Melkein mer-
kitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella 
(***). n = 4285. 

Suure Vuosi Keskiarvo 
Keskihajo
nta 

Pienin Suurin Erotus p-arvo 

sormipaisukarpeen pistefrekvenssi 2014 9,86 13,11 0 157 -0,76 0,000 *** 
 2020 9,10 13,20 0 345  

 
luppojen pistefrekvenssi 2014 0,04 0,53 0 21 0,00 1,000 
 2020 0,04 0,42 0 12  

 
sormipaisukarpeen vaurioaste 2014 2,52 0,72 1 5 0,02 0,556 
 2020 2,55 0,78 1 5  

 
yleinen vaurioaste 2014 3,15 0,81 1 5 0,05 0,000 *** 
 2020 3,20 0,83 1 5  

 
lajilukumäärä rungolla 2014 4,25 1,54 0 9 -0,33 0,000 *** 
 2020 3,92 1,51 0 8  

 
 

 
Kuva 185. Sormipaisukarpeen keskimääräiset vaurioasteet (± keskihajonta) Uudenmaan samoina pysyneillä havaintorungoilla vuosina 
2014 ja 2020. n = 4285. 
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Kuva 186. Sormipaisukarpeen keskimääräinen pistefrekvenssi (± keskihajonta) Uudenmaan samoina pysyneillä havaintorungoilla vuo-
sina 2014 ja 2020. n = 4285. 

 
Kuva 187. Luppojen keskimääräinen pistefrekvenssi (± keskihajonta) Uudenmaan samoina pysyneillä havaintorungoilla vuosina 2014 ja 
2020. n = 4285. 
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Kuva 188. Keskimääräinen lajilukumäärä runkoa kohti (± keskihajonta) Uudenmaan samoina pysyneillä havaintorungoilla vuosina 2014 
ja 2020. n = 4285. 
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29.2 Vuosien 2000, 2004, 2009, 2014 ja 2020 väliset muutokset 

29.2.1 Kaikkien samana pysyneiden alojen vertailu 

Vuosien 2000, 2004, 2009, 2014 ja 2020 välisten, parittaisten vertailujen tulokset IAP-indeksille, 
sormipaisukarpeen vaurioasteelle ja lajilukumäärälle on esitetty seuraavissa taulukoissa (Taulukko 95, 
Taulukko 96, Taulukko 97). Vuosien 2004, 2009, 2014 ja 2020 välisten, parittaisten vertailujen tulokset 
sormipaisukarpeen peittävyydelle, luppojen peittävyydelle ja levän yleisyydelle on myös esitetty (Taulukko 
98). Kuvissa on esitetty (Kuva 103, Kuva 104, Kuva 105) IAP-indeksin, ilman epäpuhtauksista kärsivien 
jäkälälajien lukumäärän ja sormipaisukarpeen vaurioasteen kehitys samoina pysyneillä aloilla vuosina 2000, 
2004, 2009, 2014 ja 2020. Näissä kaavioissa asteikko ei kata suureen koko vaihteluväliä. 

Taulukko 170. IAP-indeksi runkojäkälähavaintojen perusteella Uudenmaan samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2000, 2004, 2009, 
2014 ja 2020. Vuosien väliset parittaiset vertailut on tehty merkkitestillä. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä täh-
dellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). n = 320. Erotus on negatiivinen, kun jälkim-
mäisen vuoden arvo on pienempi. 

n = 320 Vuosi Keskiarvo Keskihajonta Pienin Suurin p-arvo erotus 
IAP-indeksi 2000 2,08 0,60 0,04 3,16 0,000 *** -0,24 
 2004 1,84 0,55 0,04 2,95   

 2000 2,08 0,60 0,04 3,16 0,000 *** -0,13 
 2009 1,95 0,56 0,16 3,15   

 2000 2,08 0,60 0,04 3,16 0,000 *** -0,43 
 2014 1,65 0,51 0,07 2,79   

 2000 2,08 0,60 0,04 3,16 0,000 *** -0,63 
 2020 1,45 0,46 0,12 2,45   

 2004 1,84 0,55 0,04 2,95 0,000 *** 0,10 
 2009 1,95 0,56 0,16 3,15   

 2004 1,84 0,55 0,04 2,95 0,000 *** -0,20 
 2014 1,65 0,51 0,07 2,79   

 2004 1,84 0,55 0,04 2,95 0,000 *** -0,40 
 2020 1,45 0,46 0,12 2,45   

 2009 1,95 0,56 0,16 3,15 0,000 *** -0,30 
 2014 1,65 0,51 0,07 2,79   

 2009 1,95 0,56 0,16 3,15 0,000 *** -0,50 
 2020 1,45 0,46 0,12 2,45   

 2014 1,65 0,51 0,07 2,79 0,000 *** -0,20 
 2020 1,45 0,46 0,12 2,45   
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Taulukko 171. Lajilukumäärä runkojäkälähavaintojen perusteella Uudenmaan samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2000, 2004, 
2009, 2014 ja 2020. Vuosien väliset parittaiset vertailut on tehty merkkitestillä. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yh-
dellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). n = 320. Erotus on negatiivinen, kun 
jälkimmäisen vuoden arvo on pienempi. 

n = 320 Vuosi Keskiarvo Keskihajonta Pienin Suurin p-arvo erotus 
lajilukumäärä 2000 7,01 1,58 1 10 0,000 *** -0,52 
 2004 6,49 1,59 1 10   

 2000 7,01 1,58 1 10 0,009 *** -0,21 
 2009 6,80 1,54 1 10   

 2000 7,01 1,58 1 10 0,000 *** -0,61 
 2014 6,41 1,56 1 9   

 2000 7,01 1,58 1 10 0,000 *** -1,00 
 2020 6,01 1,54 1 9   

 2004 6,49 1,59 1 10 0,000 *** 0,31 
 2009 6,80 1,54 1 10   

 2004 6,49 1,59 1 10 0,677 -0,09 
 2014 6,41 1,56 1 9   

 2004 6,49 1,59 1 10 0,000 *** -0,48 
 2020 6,01 1,54 1 9   

 2009 6,80 1,54 1 10 0,000 *** -0,40 
 2014 6,41 1,56 1 9   

 2009 6,80 1,54 1 10 0,000 *** -0,79 
 2020 6,01 1,54 1 9   

 2014 6,41 1,56 1 9 0,000 *** -0,39 
 2020 6,01 1,54 1 9   

 

Taulukko 172. Sormipaisukarpeen vaurioaste runkojäkälähavaintojen perusteella Uudenmaan samoina pysyneillä havaintoaloilla vuo-
sina 2000, 2004, 2009, 2014 ja 2020. Vuosien väliset parittaiset vertailut on tehty merkkitestillä. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos 
on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). n = 320. Erotus on 
negatiivinen, kun jälkimmäisen vuoden arvo on pienempi. 

n = 320 Vuosi Keskiarvo Keskihajonta Pienin Suurin p-arvo erotus 
sormipaisukarpeen 
vaurioaste 2000 2,10 0,71 1,0 5,0 0,000 *** 0,18 
 2004 2,28 0,60 1,2 4,8   
 2000 2,10 0,71 1,0 5,0 0,000 *** 0,14 
 2009 2,24 0,55 1,1 4,9   
 2000 2,10 0,71 1,0 5,0 0,000 *** 0,40 
 2014 2,50 0,54 1,5 4,8   
 2000 2,10 0,71 1,0 5,0 0,000 *** 0,44 
 2020 2,54 0,61 1,6 5,0   
 2004 2,28 0,60 1,2 4,8 0,252 -0,04 
 2009 2,24 0,55 1,1 4,9   
 2004 2,28 0,60 1,2 4,8 0,000 *** 0,22 
 2014 2,50 0,54 1,5 4,8   
 2004 2,28 0,60 1,2 4,8 0,000 *** 0,26 
 2020 2,54 0,61 1,6 5,0   
 2009 2,24 0,55 1,1 4,9 0,000 *** 0,26 
 2014 2,50 0,54 1,5 4,8   
 2009 2,24 0,55 1,1 4,9 0,000 *** 0,30 
 2020 2,54 0,61 1,6 5,0   
 2014 2,50 0,54 1,5 4,8 0,026 * 0,04 
 2020 2,54 0,61 1,6 5,0   
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Taulukko 173. Sormipaisukarpeen peittävyys, luppojen peittävyys ja levän yleisyys runkojäkälähavaintojen perusteella Uudenmaan sa-
moina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2004, 2009, 2014 ja 2020. Vuosien väliset parittaiset vertailut on tehty merkkitestillä. Melkein 
merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kol-
mella (***). n = 369. Erotus on negatiivinen, kun jälkimmäisen vuoden arvo on pienempi. 

n = 369 Vuosi Keskiarvo Keskihajonta Pienin Suurin p-arvo erotus 
sormipaisukarpeen 
peittävyys (%) 

2004 4,40 3,72 0 27,1 0,000 *** -0,36 

 2009 4,04 3,90 0 26,45   
 2004 4,40 3,72 0 27,1 0,433 0,35 
 2014 4,76 4,67 0 36,95   
 2004 4,40 3,72 0 27,1 0,002 ** -0,03 
 2020 4,38 4,37 0 33,1   
 2009 4,04 3,90 0 26,45 0,000 *** 0,72 
 2014 4,76 4,67 0 36,95   
 2009 4,04 3,90 0 26,45 0,030 * 0,33 
 2020 4,38 4,37 0 33,1   
 2014 4,76 4,67 0 36,95 0,000 *** -0,38 
 2020 4,38 4,37 0 33,1   

luppojen peittävyys 
(%) 

2004 0,01 0,04 0 0,5 0,901 0,00 

 2009 0,01 0,05 0 0,5   
 2004 0,01 0,04 0 0,5 0,349 0,02 
 2014 0,03 0,12 0 1,1   
 2004 0,01 0,04 0 0,5 0,625 0,01 
 2020 0,02 0,08 0 0,65   
 2009 0,01 0,05 0 0,5 0,422 0,01 
 2014 0,03 0,12 0 1,1   
 2009 0,01 0,05 0 0,5 1,000 0,01 
 2020 0,02 0,08 0 0.65   
 2014 0,03 0,12 0 1.1 0,136 -0,01 
 2020 0,02 0,08 0 0.65   
levän yleisyys 2004 4,5 3,7 0 10 0,273 0,00 
 2009 4,5 3,7 0 10   
 2004 4,5 3,7 0 10 0,047 * 0,18 
 2014 4,7 3,3 0 10   
 2004 4,5 3,7 0 10 0,815 -0,44 
 2020 4,0 3,4 0 10   
 2009 4,5 3,7 0 10 0,169 0,18 
 2014 4,7 3,3 0 10   
 2009 4,5 3,7 0 10 0,142 -0,44 
 2020 4,0 3,4 0 10   
 2014 4,7 3,3 0 10 0,000 *** -0,62 
 2020 4,0 3,4 0 10   
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Taulukko 174.  

Kuva 189. IAP-indeksi Uudenmaan samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2000, 2004, 2009, 2014 ja 2020 (vaihteluväli 0–3,5). Ero 
kaikkien vuosiparien välillä oli tilastollisesti erittäin merkitsevä. n = 320. 

 

 
Kuva 190. Ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälälajien lukumäärä Uudenmaan samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2000, 2004, 
2009, 2014 ja 2020 (vaihteluväli 0–10). Ero kaikkien vuosiparien paitsi 2004/2009 välillä oli tilastollisesti erittäin merkitsevä. n = 320. 

 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

2000 2004 2009 2014 2020

IA
P

5

6

7

8

9

10

2000 2004 2009 2014 2020

la
jilu

ku
m

ää
rä



177 

 
Kuva 191. Sormipaisukarpeen vaurioaste Uudenmaan samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2000, 2004, 2009, 2014 ja 2020 (vaih-
teluväli 1–5). Ero kaikkien vuosiparien välillä paitsi 2004/2009 oli tilastollisesti merkitsevä. n = 320. 
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29.2.2 Vertailu taajama- ja tausta-aloittain 

Tässä kappaleessa on esitetty vuosien 2000, 2004, 2009, 2014 ja 2020 välisten, parittaisten vertailujen 
tilastolliset testitulokset sormipaisukarpeen vaurioasteelle (Taulukko 100), ilman epäpuhtauksista kärsivien 
jäkälälajien lukumäärälle (Taulukko 101) ja IAP-indeksille (Taulukko 102). Taulukoissa erotus on 
negatiivinen, kun jälkimmäisen vuosiparin arvo on suurempi. 

Taulukko 175. Vuosien väliset tilastolliset vertailut sormipaisukarpeen vaurioasteelle tausta- ja taajamajaottelun suhteen tarkasteltuna. 
Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä 
(p < 0,001) kolmella (***). Viimeinen sarake kertoo, kummassa ryhmässä tarkasteltujen muuttujien arvot ovat olleet suurempia. n (taa-
jama) = 156, n (tausta) = 164. Erotus on positiivinen, kun jälkimmäisen vuoden arvo on suurempi. 

n (taajama) = 156 
n (tausta) = 164 

Tausta / 
taajama 

Vertailupari Erotus p-arvo Suurempi 

sormipaisukarpeen vaurioaste tausta 2000 / 2004 0,28 0,000 *** 2004 
sormipaisukarpeen vaurioaste tausta 2000 / 2009 0,28 0,000 *** 2009 
sormipaisukarpeen vaurioaste tausta 2000 / 2014 0,57 0,000 *** 2014 
sormipaisukarpeen vaurioaste tausta 2000 / 2020 0,56 0,000 *** 2020 
sormipaisukarpeen vaurioaste tausta 2004 / 2009 -0,01 0,689  
sormipaisukarpeen vaurioaste tausta 2004 / 2014 0,28 0,000 *** 2014 
sormipaisukarpeen vaurioaste tausta 2004 / 2020 0,28 0,000 *** 2020 
sormipaisukarpeen vaurioaste tausta 2009 / 2014 0,29 0,000 *** 2014 
sormipaisukarpeen vaurioaste tausta 2009 / 2020 0,29 0,000 *** 2020 
sormipaisukarpeen vaurioaste tausta 2014 / 2020 0,00 0,799  
sormipaisukarpeen vaurioaste taajama 2000 / 2004 0,07 0,156  
sormipaisukarpeen vaurioaste taajama 2000 / 2009 -0,01 0,934  
sormipaisukarpeen vaurioaste taajama 2000 / 2014 0,22 0,000 **  2014 
sormipaisukarpeen vaurioaste taajama 2000 / 2020 0,31 0,000*** 2020 
sormipaisukarpeen vaurioaste taajama 2004 / 2009 -0,08 0,251  
sormipaisukarpeen vaurioaste taajama 2004 / 2014 0,16 0,002 ** 2014 
sormipaisukarpeen vaurioaste taajama 2004 / 2020 0,25 0,000 *** 2020 
sormipaisukarpeen vaurioaste taajama 2009 / 2014 0,23 0,000 *** 2014 
sormipaisukarpeen vaurioaste taajama 2009 / 2020 0,32 0,000 *** 2020 
sormipaisukarpeen vaurioaste taajama 2014 / 2020 0,09 0,000 *** 2020 
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Taulukko 176. Vuosien väliset tilastolliset vertailut ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälien lajilukumäärälle vaurioasteelle tausta- ja taa-
jamajaottelun suhteen tarkasteltuna. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kah-
della (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). Viimeinen sarake kertoo, kummassa ryhmässä tarkasteltujen muuttujien arvot 
ovat olleet suurempia. n (taajama) = 156, n (tausta) = 164. Erotus on positiivinen, kun jälkimmäisen vuoden arvo on suurempi. 

n (taajama) = 156 
n (tausta) = 164 

Tausta / 
taajama 

Vertailupari Erotus p-arvo Suurempi 

lajilukumäärä tausta 2000 / 2004 -0,34 0,000 *** 2000 
lajilukumäärä tausta 2000 / 2009 -0,16 0,082  
lajilukumäärä tausta 2000 / 2014 -0,40 0,000 *** 2000 
lajilukumäärä tausta 2000 / 2020 -0,79 0,000 *** 2000 
lajilukumäärä tausta 2004 / 2009 0,18 0,079  
lajilukumäärä tausta 2004 / 2014 -0,06 0,923  
lajilukumäärä tausta 2004 / 2020 -0,45 0,000 *** 2004 
lajilukumäärä tausta 2009 / 2014 -0,24 0,023 * 2009 
lajilukumäärä tausta 2009 / 2020 -0,62 0,000 *** 2009 
lajilukumäärä tausta 2014 / 2020 -0,38 0,000 *** 2014 
lajilukumäärä taajama 2000 / 2004 -0,71 0,000 *** 2000 
lajilukumäärä taajama 2000 / 2009 -0,26 0,064  
lajilukumäärä taajama 2000 / 2014 -0,82 0,000 *** 2000 
lajilukumäärä taajama 2000 / 2020 -1,22 0,000 *** 2000 
lajilukumäärä taajama 2004 / 2009 0,45 0,000 *** 2009 
lajilukumäärä taajama 2004 / 2014 -0,12 0,691  
lajilukumäärä taajama 2004 / 2020 -0,52 0,000 *** 2004 
lajilukumäärä taajama 2009 / 2014 -0,56 0,000 *** 2009 
lajilukumäärä taajama 2009 / 2020 -0,97 0,000 *** 2009 
lajilukumäärä taajama 2014 / 2020 -0,40 0,000 *** 2014 

 

Taulukko 177. Vuosien väliset tilastolliset vertailut IAP-indeksille tausta- ja taajamajaottelun suhteen tarkasteltuna. Melkein merkitsevä 
(p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). 
Viimeinen sarake kertoo, kummassa ryhmässä tarkasteltujen muuttujien arvot ovat olleet suurempia. n (taajama) = 156, n (tausta) = 164. 
Erotus on positiivinen, kun jälkimmäisen vuoden arvo on suurempi. 

n (taajama) = 156 
n (tausta) = 164 

Tausta / 
taajama 

Vertailupari Erotus p-arvo Suurempi 

IAP-indeksi tausta 2000 / 2004 -0,24 0,000 *** 2000 
IAP-indeksi tausta 2000 / 2009 -0,15 0,000 *** 2000 
IAP-indeksi tausta 2000 / 2014 -0,45 0,000 *** 2000 
IAP-indeksi tausta 2000 / 2020 -0,66 0,000 *** 2000 
IAP-indeksi tausta 2004 / 2009 0,09 0,002 ** 2009 
IAP-indeksi tausta 2004 / 2014 -0,22 0,000 *** 2004 
IAP-indeksi tausta 2004 / 2020 -0,43 0,000 *** 2004 
IAP-indeksi tausta 2009 / 2014 -0,31 0,000 *** 2009 
IAP-indeksi tausta 2009 / 2020 -0,52 0,000 *** 2009 
IAP-indeksi tausta 2014 / 2020 -0,21 0,000 *** 2014 
IAP-indeksi taajama 2000 / 2004 -0,24 0,000 *** 2000 
IAP-indeksi taajama 2000 / 2009 -0,12 0,000 *** 2000 
IAP-indeksi taajama 2000 / 2014 -0,42 0,000 *** 2000 
IAP-indeksi taajama 2000 / 2020 -0,60 0,000 *** 2000 
IAP-indeksi taajama 2004 / 2009 0,12 0,000 *** 2009 
IAP-indeksi taajama 2004 / 2014 -0,18 0,000 *** 2004 
IAP-indeksi taajama 2004 / 2020 -0,37 0,000 *** 2004 
IAP-indeksi taajama 2009 / 2014 -0,30 0,000 *** 2009 
IAP-indeksi taajama 2009 / 2020 -0,49 0,000 *** 2009 
IAP-indeksi taajama 2014 / 2020 -0,19 0,000 *** 2014 
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Liite 30. Ilman epäpuhtauksien 
pitoisuuskartat 

Tässä kappaleessa esitetään Euroopan ympäristövirasto EEA:n tietoihin perustuvat kartat ilman 
epäpuhtauksien vuosikeskiarvoista ja otsonilta SOMO35-arvosta vuodelta 2017 (viimeisin saatavilla oleva 
data) (EEA 2020). Mukana datassa esitetyt typpidioksidi (Kuva 106), otsoni (Kuva 107), hengitettävät 
hiukkaset (Kuva 108) ja pienhiukkaset (Kuva 109). 

 
Kuva 192. Typpidioksidin (NO2) pitoisuuden vuosikeskiarvo Uudellamaalla vuonna 2017 (data: Euroopan ympäristövirasto). 

 
Kuva 193. Otsonin (O3) SOMO35-arvo Uudellamaalla vuonna 2017 (data: Euroopan ympäristövirasto). 
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Kuva 194. Hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuuden vuosikeskiarvo Uudellamaalla vuonna 2017 (data: Euroopan ympäristövirasto). 

 
Kuva 195. Pienhiukkasten (PM2.5) pitoisuuden vuosikeskiarvo Uudellamaalla vuonna 2017 (data: Euroopan ympäristövirasto). 

 
 





 
 

Kuvailulehti 
 

 

Julkaisusarjan nimi ja numero  

Raportteja 13 | 2021 

Vastuualue 

Ympäristö ja luonnonvarat 
 

Tekijät  

Janne Ruuth 
Toni Keskitalo 
 

Julkaisuaika 

Toukokuu 2021 

Kustantaja | Julkaisija 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

Hankkeen rahoittaja | toimeksiantaja 

Uudenmaan ilmanlaadun seurannan yhteistyöryhmä 

Julkaisun nimi  

Uudenmaan ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta vuonna 2020 

Tiivistelmä  

Ilmanlaatua on seurattu Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan alueen kunnissa käyttäen ilmentäjinä havupuita ja niiden rungoilla kasvavia 
jäkäliä 1980-luvulta lähtien. Seuranta on toteutettu uusitun, yhteisen seurantaohjelman mukaisesti vuodesta 2000 lähtien. Ensimmäi-
sellä kierroksella 2000 osa Itä-Uudenmaan kunnista jäi yhteisen hankkeen ulkopuolelle, mutta seuraavilla seurantakierroksilla 2004 
sekä 2009 osanotto on ollut kattavaa. Vuonna 2014 neljä kuntaa jättäytyi tutkimuksesta pois. Vuonna 2020 tutkimus toteutettiin jälleen 
koko Uudenmaan alueen kattavana. Ilmanlaatua arvioitiin männyn epifyyttijäkälien esiintymisen ja kunnon perusteella. Jäkälälajisto oli 
taantunut ja jäkälien kunto huonontunut lähes koko tutkimusalueella kaikkiin edellisiin tutkimusvuosiin 2000, 2004, 2009 ja 2014 verrat-
tuna. Vuonna 2020 useat lajistoa ja jäkälien kuntoa kuvaavat tunnusluvut olivat samalla tasolla kuin vuonna 2014. Kuitenkin IAP-
indeksi ja lajilukumäärä heikkeni merkitsevästi vuonna 2020. Suurimmat jäkälämuutokset vuonna 2020 sijaitsivat pääkaupunkiseu-
dulla. Muita lajiston ja jäkälien kunnon osalta selvästi muuttuneita alueita olivat Hyvinkään keskusta, Lohjan taajamat ja Pohjois-Inkoo, 
Tammisaari, Porvoo (alueella keskusta–Kilpilahti) sekä Nelostien ja pääradan ympäristö. Lajistoltaan luonnontilaisimmat alueet olivat 
melko pieniä ja sijaitsivat hajallaan tausta-alueilla Lohjalla, Inkoon saaristossa, Nurmijärvellä, Hyvinkäällä, Mäntsälässä, Vihdin raja-
seuduilla, Porvoossa ja Loviisassa. Tausta-alojen jäkälälajisto oli vähemmän muuttunutta ja lajirikkaampaa kuin taajama-alueiden. 
Tervettä sormipaisukarvetta esiintyi vain kolmella havaintoalalla, jotka sijaitsivat Lohjalla, Pornaisissa ja Pukkilassa. Muualla sormipai-
sukarpeen vauriot olivat vähintään lieviä tai selviä. Ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälälajien lukumäärä oli vähentynyt koko tutki-
musalueella vuoteen 2014 verrattuna. Lajiston köyhtymiseen vuosien 2014 ja 2020 välillä ei löytynyt selvää syytä. Rikkidioksidi- ja 
typenoksidipäästöt ovat vähentyneet selvästi pitkällä aikavälillä vuoden 2003 jälkeen. Voi olla, ettei runkojäkälillä ei ole ollut mahdolli-
suutta toipua aikaisemmasta runsaasta kuormituksesta. Ilmastonmuutoksen seurauksena talvilämpötilat muuttuvat siten, että lämpötila 
vaihtelee nollan asteen molemmin puolin. Tämä voi vaikeuttaa myös epifyyttijäkälien talvehtimista, ja nollan lähellä tapahtuva jäätymi-
nen voi tappaa jäkäliä, millä voi olla myös vaikutusta lajilukumäärään ja yleiseen vaurioasteeseen. 

Asiasanat (YSA:n mukaan) 

bioindikaattorit, jäkälät, ilmanlaatu, ympäristön tila, seuranta, Uusimaa 

ISBN (painettu) 

 
ISBN (PDF) 

978-952-314-915-1 
 

ISSN-L 

 
ISSN (painettu) 

 
ISSN (verkkojulkaisu) 
2242-2854 

www  

www.doria.fi/ely-keskus 
 

URN 

URN:ISBN:978-952-314-915-1 
Kieli 

Suomi 
 Sivumäärä 

 182 

Julkaisun myynti/jakaja  

Julkaisu on saatavissa verkosta:www.doria.fi 
 

Kustannuspaikka ja aika  

Helsinki 5/2021 
 Painotalo 

Scanseri Oy 

https://www.doria.fi/


 
 

Presentationsblad 
 

 

Publikationens serie och nummer 

Rapporter 13/2021 

Ansvarsområde 

Miljö och naturresurser 
 
 Författare  

Janne Ruuth  
Toni Keskitalo 
Tuomas Talvitie 

Publiceringsdatum 

Maj 2021 

Utgivare | Förläggare 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland 

Projektets finansiär | uppdragsgivare 

Samarbetsgruppen för luftkvalitetsuppföljning i Nyland 
 

Publikationens titel  

Uudenmaan ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta vuonna 2020 
(Uppföljning av bioindikatorer för luftkvaliteten i Nyland år 2020) 
 

Sammandrag  

Luftkvaliteten har uppföljts i Nylands och Östra Nylands kommuner sedan 1980-talet med hjälp av bioindikatorer, dvs. barrträd och deras 
stamlavar. Sedan 2000 har uppföljningen genomförts i enlighet med ett förnyat gemensamt uppföljningsprogram. Vid den första om-
gången år 2000 valde en del av Östra Nylands kommuner att inte delta i det gemensamma projektet, men åren 2004 och 2009 var repre-
sentationen fullständig. År 2014 valde fyra kommuner att inte delta. År 2020 genomfördes uppföljningen i hela Nyland igen. Luftkvaliteten 
bedömdes utgående från förekomsten och tillståndet av epifytiska lavar på tall. Lavfloran hade utarmats och lavarnas tillstånd försvagats i 
nästan hela uppföljningsområdet jämfört med alla tidigare uppföljningsår (åren 2000, 2004, 2009 och 2014). År 2020 var flera indikatorer 
på lavfloran och lavarnas tillstånd på samma nivå som år 2014. IAP-indexet och artantalet hade dock minskat signifikant. De största för-
ändringarna år 2020 observerades i huvudstadsregionen. Andra områden där lavfloran och lavarnas tillstånd hade förändrats tydligt var 
Hyvinge centrum, tätorterna i Lojo, norra Ingå, Ekenäs, Borgå (området Borgå centrum–Sköldvik) och närheten av riksväg fyra och stam-
banan. Lavfloran var mest orörd i ganska små områden som låg utspridda i bakgrundsområden i Lojo, i Ingå skärgård, i Nurmijärvi, i Hy-
vinge, i Mäntsälä, i gränsområden i Vichtis, i Borgå och i Lovisa. I bakgrundsområden var förändringarna i lavfloran mindre och antalet 
lavarter högre än i tätorter. Frisk blåslav observerades endast på tre provytor, som var belägna i Lojo, i Borgnäs och i Pukkila. På de öv-
riga provytorna var skadorna på blåslav åtminstone lindriga eller tydliga. Antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar hade minskat i 
hela uppföljningsområdet jämfört med år 2014. 
 
Ingen tydlig orsak hittades till varför lavfloran har utarmats mellan åren 2014 och 2020. Utsläppen av svaveldioxid och kväveoxider har 
minskat tydligt på lång sikt efter år 2003. Möjligen har stamlavarna inte haft en möjlighet att återhämta sig från tidigare hög belastning. 
Som följd av klimatförändringen förändras vintertemperaturerna så att temperaturen växlar omkring noll grader. Detta kan även göra att 
epifytlavarna har svårare att övervintra, och frysning i närheten av noll grader kan döda lavar, vilket kan påverka även artantalet och den 
allmänna skadeklassen. 

Nyckelord (enligt Allärs)  

Bioindikatorer, lavar, luftkvalitet, miljöns tillstånd, uppföljande undersökning, Nyland 

ISBN (tryckt) 

 
ISBN (PDF) 

978-952-314-915-1 
ISSN-L 

2242-2846 
ISSN (tryckt) 

 
ISSN (webbpublikation) 

2242-2854 
  

 WWW 

www.doria.fi/ely-keskus 
URN 

URN:ISBN:978-952-314-915-1 
Språk 

Finska 
 Sidantal  

 182 

Beställningar  

Adress och e-post (om publikationen trycks) 
Publikationen finns på Doria.fi/ely-keskus 

Förläggningsort och datum 

Yleensä oma viraston paikkakunta 
 Tryckeri 

 Teksti 



RAPORTTEJA 13 | 2021
UUDENMAAN ILMANLAADUN BIOINDIKAATTORISEURANTA VUONNA 2020

UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS 
 
ISBN 978-952-314-915-1 (PDF)

ISSN 2242-2854 (VERKKOJULKAISU) 

URN: URN:ISBN:978-952-314-915-1

WWW.DORIA.FI/ELY-KESKUS


	1. Johdanto
	2. Tutkimusalue
	2.1 Yleiskuvaus
	2.2 Maankäyttö
	2.3 Sääolot
	2.4 Tutkimusalueen ilmanlaatu
	2.4.1 Päästöt
	2.4.2 Ilmanlaatu tausta-asemilla ja Uudellamaalla yleisesti


	3. Tutkimusaineisto ja -menetelmät
	3.1 Havaintoalat
	3.2 Tutkimusryhmä ja maastotöiden ajoittuminen
	3.3 Havupuiden epifyyttijäkälien kartoittaminen
	3.4 Ilmanpuhtausindeksi (IAP)
	3.5 Jäkäläkartoituksen virhelähteet ja luotettavuus
	3.6 Paikkatietomenetelmät
	3.7 Tilasto- ja matemaattiset menetelmät
	3.7.1 Taustamuuttujien vaikutus ja jäkälämuuttujien keskinäiset korrelaatiot
	3.7.2 Vuosien väliset vertailut
	3.7.3 Regressioanalyysit
	3.7.4 Yhteisöanalyysit


	4. Tulokset
	4.1 Sormipaisukarpeen vaurioaste
	4.2 Yleinen vaurioaste
	4.3 Jäkälälajien määrät ja yleisyydet
	4.3.1 Ilman epäpuhtauksista kärsivien lajien yleisyydet
	4.3.2 Ilman epäpuhtauksista hyötyvien lajien yleisyydet

	4.4 Sormipaisukarpeen ja luppojen peittävyys
	4.5 IAP-indeksi

	5. Tulosten tarkastelu
	5.1 Taustamuuttujat
	5.2 Jäkäläsuureet
	5.3 Sormipaisukarve
	5.4 Lajistolliset tunnukset
	5.5 Levän yleisyys
	5.6 Yhteisöanalyysit

	6. Vertailu aikaisempiin tuloksiin
	6.1 Vuosien välinen vertailu
	6.1.1 Vertailu vuosien 2014 ja 2020 välillä
	6.1.2 Vuosien 2000, 2004, 2009,2014 ja 2020 välinen vertailu

	6.2 Kunnittainen vertailu ja Suomessa aiemmin tehdyt tutkimukset

	7. Johtopäätökset ja yhteenveto
	8. Lähteet
	Liite 1. Termien ja lyhenteiden selityksiä
	Liite 2. Askola
	Liite 3. Espoo
	Liite 4. Hanko
	Liite 5. Helsinki
	Liite 6. Hyvinkää
	Liite 7. Inkoo
	Liite 8. Järvenpää
	Liite 9. Karkkila
	Liite 10. Kauniainen
	Liite 11. Kerava
	Liite 12. Kirkkonummi
	Liite 13. Lapinjärvi
	Liite 14. Lohja
	Liite 15. Loviisa
	Liite 16. Myrskylä
	Liite 17. Mäntsälä
	Liite 18. Nurmijärvi
	Liite 19. Pornainen
	Liite 20. Porvoo
	Liite 21. Pukkila
	Liite 22. Raasepori
	Liite 23. Sipoo
	Liite 24. Siuntio
	Liite 25. Tuusula
	Liite 26. Vantaa
	Liite 27. Vihti
	Liite 28. Tulosten tilastollinen tarkastelu
	28.1 Jäkäläkartoituksen taustamuuttujien vaikutus
	28.2 Taajama- ja tausta-alojen vertailu
	28.2.1 Havaintoalojen jakaantuminen tausta- ja taajama-aloille taustamuuttujien suhteen
	28.2.2 Tutkitut muuttujat tausta- ja taajama-aloilla

	28.3 Tutkittujen muuttujien välinen riippuvuus
	28.4 Regressioanalyysit
	28.4.1 IAP-indeksi
	28.4.2 Ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälälajien lukumäärä
	28.4.3 Sormipaisukarpeen vaurioaste
	28.4.4 Yleinen vaurioaste
	28.4.5 Sormipaisukarpeen peittävyys
	28.4.6 Levän yleisyys

	28.5 Yhteisöanalyysit

	Liite 29. Vuosien välinen vertailu
	29.1 Vuosien 2014 ja 2020 väliset muutokset
	29.2 Vuosien 2000, 2004, 2009, 2014 ja 2020 väliset muutokset
	29.2.1 Kaikkien samana pysyneiden alojen vertailu
	29.2.2 Vertailu taajama- ja tausta-aloittain


	Liite 30. Ilman epäpuhtauksien pitoisuuskartat
	Kuvailulehti
	Presentationsblad


Uudenmaan ilmanlaadun 
bioindikaattoriseuranta vuonna 2020







Janne Ruuth

Toni Keskitalo

Tuomas Talvitie




 
RAPORTTEJA 13 | 2021

Uudenmaan ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta vuonna 2020



Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus



Taitto: Janne Ruuth	

Kansikuva: Janne Ruuth	

Kartat: Toni Keskitalo	

	




ISBN 978-952-314-915-1 (PDF)



ISSN 2242-2854 (Verkkojulkaisu) 



URN: URN:ISBN:978-952-314-915-1



www.doria.fi/ely-keskus



Sisältö
1. Johdanto	2
2. Tutkimusalue	4
2.1 Yleiskuvaus	4
2.2 Maankäyttö	4
2.3 Sääolot	5
2.4 Tutkimusalueen ilmanlaatu	6
2.4.1 Päästöt	6
2.4.2 Ilmanlaatu tausta-asemilla ja Uudellamaalla yleisesti	12
3. Tutkimusaineisto ja -menetelmät	16
3.1 Havaintoalat	16
3.2 Tutkimusryhmä ja maastotöiden ajoittuminen	19
3.3 Havupuiden epifyyttijäkälien kartoittaminen	19
3.4 Ilmanpuhtausindeksi (IAP)	24
3.5 Jäkäläkartoituksen virhelähteet ja luotettavuus	25
3.6 Paikkatietomenetelmät	26
3.7 Tilasto- ja matemaattiset menetelmät	26
3.7.1 Taustamuuttujien vaikutus ja jäkälämuuttujien keskinäiset korrelaatiot	27
3.7.2 Vuosien väliset vertailut	27
3.7.3 Regressioanalyysit	28
3.7.4 Yhteisöanalyysit	28
4. Tulokset	29
4.1 Sormipaisukarpeen vaurioaste	29
4.2 Yleinen vaurioaste	31
4.3 Jäkälälajien määrät ja yleisyydet	33
4.3.1 Ilman epäpuhtauksista kärsivien lajien yleisyydet	36
4.3.2 Ilman epäpuhtauksista hyötyvien lajien yleisyydet	39
4.4 Sormipaisukarpeen ja luppojen peittävyys	41
4.5 IAP-indeksi	42
5. Tulosten tarkastelu	44
5.1 Taustamuuttujat	44
5.2 Jäkäläsuureet	45
5.3 Sormipaisukarve	46
5.4 Lajistolliset tunnukset	47
5.5 Levän yleisyys	48
5.6 Yhteisöanalyysit	49
6. Vertailu aikaisempiin tuloksiin	51
6.1 Vuosien välinen vertailu	51
6.1.1 Vertailu vuosien 2014 ja 2020 välillä	58
6.1.2 Vuosien 2000, 2004, 2009,2014 ja 2020 välinen vertailu	60
6.2 Kunnittainen vertailu ja Suomessa aiemmin tehdyt tutkimukset	66
7. Johtopäätökset ja yhteenveto	68
8. Lähteet	70
Liite 1. Termien ja lyhenteiden selityksiä	73
Liite 2. Askola	74
Liite 3. Espoo	77
Liite 4. Hanko	80
Liite 5. Helsinki	83
Liite 6. Hyvinkää	86
Liite 7. Inkoo	89
Liite 8. Järvenpää	92
Liite 9. Karkkila	95
Liite 10. Kauniainen	98
Liite 11. Kerava	101
Liite 12. Kirkkonummi	104
Liite 13. Lapinjärvi	107
Liite 14. Lohja	110
Liite 15. Loviisa	113
Liite 16. Myrskylä	116
Liite 17. Mäntsälä	119
Liite 18. Nurmijärvi	122
Liite 19. Pornainen	125
Liite 20. Porvoo	128
Liite 21. Pukkila	131
Liite 22. Raasepori	134
Liite 23. Sipoo	137
Liite 24. Siuntio	140
Liite 25. Tuusula	143
Liite 26. Vantaa	146
Liite 27. Vihti	149
Liite 28. Tulosten tilastollinen tarkastelu	152
28.1 Jäkäläkartoituksen taustamuuttujien vaikutus	152
28.2 Taajama- ja tausta-alojen vertailu	154
28.2.1 Havaintoalojen jakaantuminen tausta- ja taajama-aloille taustamuuttujien suhteen	154
28.2.2 Tutkitut muuttujat tausta- ja taajama-aloilla	154
28.3 Tutkittujen muuttujien välinen riippuvuus	159
28.4 Regressioanalyysit	162
28.4.1 IAP-indeksi	163
28.4.2 Ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälälajien lukumäärä	163
28.4.3 Sormipaisukarpeen vaurioaste	164
28.4.4 Yleinen vaurioaste	164
28.4.5 Sormipaisukarpeen peittävyys	165
28.4.6 Levän yleisyys	165
28.5 Yhteisöanalyysit	166
Liite 29. Vuosien välinen vertailu	169
29.1 Vuosien 2014 ja 2020 väliset muutokset	169
29.2 Vuosien 2000, 2004, 2009, 2014 ja 2020 väliset muutokset	173
29.2.1 Kaikkien samana pysyneiden alojen vertailu	173
29.2.2 Vertailu taajama- ja tausta-aloittain	178
Liite 30. Ilman epäpuhtauksien pitoisuuskartat	180
Kuvailulehti	1
Presentationsblad	2
















Johdanto

Bioindikaattoreina käytetään eliölajeja, jotka ilmaisevat ympäristön tilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia. Ympäristön tilassa tapahtuvat muutokset voidaan havaita esimerkiksi eliölajin rakenteen, eliöiden alkuainepitoisuuksien, runsauden ja levinneisyyden sekä eliöyhteisöjen rakenteen muutoksina. Vuoden 2020 seurannassa bioindikaattoreina käytettiin männyillä kasvavia runkojäkäliä. 

Mäntyjen epifyyttijäkälät ovat hyviä ilmanlaadun bioindikaattoreita, sillä ne reagoivat herkästi ilman epäpuhtauksiin sekä ulkomuodollaan että lajiston koostumuksen ja runsauden muutoksilla. Epäpuhtauksien vaikutukset ilmenevät indikaattorilajeissa pitkällä aikavälillä, minkä vuoksi indikaattorimenetelmät soveltuvat erityisen hyvin pitkän aikavälin muutostrendien kuvaamiseen. Saastevaikutuksen ilmenemiseen vaikuttavat aina myös luontaiset tekijät, jotka voivat joko puskuroida tai voimistaa sitä. 

Ilmanlaatua ja sen kehittymistä Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla on selvitetty säännöllisten bioindikaattoritutkimusten avulla 1980-luvulta lähtien. Erillisiä seurantoja on tehty Porvoon seudulla ja Itä-Uudellamaalla 1980-luvulta lähtien (Huttunen 1988, Manninen ym. 1990, Niskanen ja Witick 1992, Pihlström ja Myllyvirta 1995, Pihlström ja Myllyvirta 2001). Pääkaupunkiseudulla ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta pysyvillä havaintoaloilla aloitettiin vuonna 1988, jonka jälkeen seurantoja jatkettiin aluksi vuosittain ja myöhemmin viiden vuoden välein (mm. Ruuhijärvi ym. 1988, Pihlström ym. 1994, Niskanen 1995, Niskanen ym. 1996, Niskanen ja Ellonen 1998); tosin ilman epäpuhtauksien vaikutuksia runkojäkäliin tiedetään pääkaupunkiseudulla tutkitun jo 1930-luvulla. Läntisellä Uudellamaalla bioindikaattoriseurantoja on tehty 1980- ja 1990-luvuilla (mm. Niskanen ja Veijola. 1996, Niskanen ym. 1999). Myös Keski-Uudenmaan alueella on tehty bioindikaattoritutkimuksia 1990-luvulla (mm. Mäkinen ym. 1992).

Vuonna 1998 Uudenmaan ympäristökeskus asetti työryhmän laatimaan koko Uudenmaan kattavan ilmanlaadun seurantaohjelman, jonka tarkoituksena oli parantaa tulosten vertailukelpoisuutta, raporttien tasoa ja seurannan laadun varmennusta sekä sovittaa yhteen paikallisia ja valtakunnallisia seurantoja (Airola ja Soininen 2000). Uuden seurantaohjelman mukainen bioindikaattoritutkimus tehtiin alueella vuosina 2000–2001 (Niskanen ym. 2001). Seurantaan osallistui tuolloin 25 Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan kuntaa. Vuosina 2004–2005 sekä 2009 seuranta toteutettiin koko Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan alueella (Polojärvi ym. 2005a, Huuskonen ym. 2009). Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakunnat yhdistettiin Uudenmaan maakunnaksi vuonna 2011. Kuntauudistusten myötä Uudenmaan maakunnassa on 26 kuntaa. Vuonna 2014 seurannassa oli 22 kuntaa Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan jättäydyttyä pois tutkimuksesta. Vuonna 2020 toteutettu seuranta on jatkoa aikaisemmille bioindikaattoritutkimuksille, ja se toteutettiin kaikissa Uudenmaan alueen 26 kunnassa päivitetyn seurantaohjelman mukaisesti. Tutkimusaloja oli yhteensä 501, ja jokaisella alalla oli kymmenen tutkimuspuuta.

Tutkimuksessa selvitettiin mäntyjen epifyyttijäkälien kunto, esiintyminen ja runsaus tutkimusalueella vuonna 2020, ja verrattiin saatuja tuloksia aiempien vuosien seurantojen tuloksiin. Tuloksia tulkittiin tarkastelemalla muuttujien vaihtelua suhteessa päästölähteisiin, vertailemalla lajistosuhteissa ja jäkälien kunnossa tapahtuneita muutoksia eri vuosina sekä vertaamalla jäkälälajiston muutoksia päästömäärien kehitykseen. Lisäksi tarkasteltiin jäkälien indikoimaa ilmanlaatua tausta-taajama-ala -jaottelun perusteella.













Tutkimuksen rahoittivat Uudenmaan kunnat ja lisäksi seuraavat yritykset:

Adven Oy

BEWiSynbra RAW Oy

Borealis Polymers Oy

Cembrit Production Oy

Componenta Castings Oy Karkkila

Destia Oy

Fermion Oy, Hangon tehdas

Finavia Oyj

Fortum Power and Heat Oy

Genencor International Oy

HUS Kuntayhtymä, Lohjan aluesairaala

Helen Oy

Helsingin Satama Oy

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY

Hyvinkään Lämpövoima Oy

INEOS Composites Finland Oy

Keravan Energia Oy

Lohjan Biolämpö Oy

Lohjan Energiahuolto Oy Loher

Metsä Wood Kerto Lohja

Neste Oyj

Nordic Waterproofing Oy

Nordkalk Oy Ab, Tytyrin kalkkitehdas

Oy ViskoTeepak Ab

PEAB Industri Oy

Porvoon Energia Oy

Printal Oy

Raaseporin Energia Oy

Saint-Gobain Finland Oy, Hyvinkään lasivillatehdas

Sappi Finland Operations Oy, Kirkniemi

Swerock Oy, Lohja

Vantaan Energia Keski-Uusimaa Oy

Vantaan Energia Oy

Tutkimuksen toteutti Ramboll Finland Oy. Maastotyöt tehtiin 1.4.2020–7.1.2021 välisenä aikana. Jaksolla 12.6.–16.11. maastotyöt olivat tauolla, jonka jälkeen työt jatkuivat 7.1.2021 asti. Maastotöihin osallistuivat ympäristöasiantuntija Tuomas Talvitie ja projektipäällikkö Janne Ruuth. Tutkimuspäälikkö Toni Keskitalo ja projektipäällikkö Janne Ruuth analysoivat tutkimusaineiston ja kirjoittivat tämän tutkimusraportin. 



Tutkimusalue

Yleiskuvaus

Vuonna 2020 bioindikaattoriseurannan tutkimusalue kattoi koko Uudenmaan maakunnan (Kuva 1). Vuonna 2014 seurannassa eivät olleet mukana Askola, Myrskylä, Pornainen ja Pukkila, mutta ne olivat mukana vuosien 2009 ja 2004 selvityksissä. Uusimaa on väkiluvultaan Suomen suurin maakunta noin 1,7 miljoonalla asukkaallaan, joista 1,1 miljoonaa asuu Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten muodostamalla pääkaupunkiseudulla. Alueen vilkkaimmin liikennöityjä teitä ovat kehäväylät sekä valtatiet 1 (Helsingistä Lohjan läpi länteen), 3 (Hyvinkään läpi pohjoiseen), 4 (Mäntsälän läpi pohjoiseen), ja 6 (Helsingistä itään). 

Uusimaalainen luonto on monipuolista. Alueen lounaisosa kuuluu hemiboreaaliseen vyöhykkeeseen, ja pohjois- ja itäosat eteläboreaalisen vyöhykkeen vuokkovyöhykkeeseen eli lounaismaahan. Hemiboreaalinen vyöhyke alue on lehtoaluetta, jolla kasvuolosuhteet ovat hyvät. Etelässä tutkimusalue rajautuu Suomenlahteen. Alueen länsiosat ovat alavaa ja hyvin viljelyyn sopivaa, kun taas itäosan maaperä on karumpaa (Uudenmaan ympäristökeskus 2009).



Kuva 1. Bioindikaattoriseurantaan vuonna 2020 osallistuneet kunnat (aluejako vuoden 2020 mukainen).

Figur 1. Kommuner som deltog i bioindikatorundersökningen år 2020 (år 2020s områdesindelning).

Maankäyttö

Uudenmaan alueen maankäyttöä tarkasteltiin CLC 2018 -aineiston perusteella (yleistetty 25 ha) (Kuva 2). Taajinta asutus on pääkaupunkiseudulla Helsingin, Vantaan, Espoon ja Kauniaisten alueella. Asutusta on keskittynyt myös mm. valtatien 25 varteen Länsi-Uudellemaalle sekä Keski-Uudellemaalle. Metsäisimpiä alueita ovat Länsi-Uudenmaan syrjäisimmät alueet, Hankoniemi, Espoon–Vihdin rajaseutu sekä rannikkoalueet.



Kuva 2. Maankäyttö Uudenmaan alueella (Corine 2018 maankäyttö/maanpeite, yleistetty 25 ha) (CORINE 2018).

Figur 2. Markanvändning i Nyland (Corine 2018 markanvändning/marktäcke, generaliserad 25 ha) (CORINE 2018).

Sääolot

Uudellamaalla sisämaassa ovat yleisimpiä keskimäärin etelän puolelta kuin pohjoisen puolelta puhaltavat tuulet. Helsinki-Vantaan lentoasemalla vuosina kymmenen vuoden jaksolla 2010–2019 yleisimpiä tuulia olivat lounaanpuoleiset (Kuva 3). Tyyniä havaintoja (tuulen nopeus alle 0,5 m/s) oli 0,5 % ajasta. Merellä ja rannikolla tuulet ovat selvästi voimakkaampia kuin sisämaassa, ja niiden suunta painottuu enemmän etelän ja lännen välille sekä pohjoisen ja idän välille, esimerkkinä Jussarön sääasema Raaseporissa (Kuva 4).



Kuva 3. Tuulen suuntien ja nopeuksien (10 minuutin keskituuli) jakauma Helsinki-Vantaan lentoasemalla vuosina 2010–2019 (IL 2020a). 

Figur 3. Fördelning av vindriktningar och vindhastigheter (10 minuters medelvind) på Helsingfors-Vanda flygplats åren 2010–2019 (IL 2020a).



Kuva 4. Tuulen suuntien ja nopeuksien (10 minuutin keskituuli) jakauma Raaseporin Jussarön havaintoasemalla vuosina 2010–2019 (IL 2020a).

Figur 4. Fördelning av vindriktningar och vindhastigheter (10 minuters medelvind) på observationsstationen på Jussarö, Raseborg åren 2010–2019 (IL 2020a).

Tutkimusalueen ilmanlaatu

Päästöt

Tässä luvussa kuvataan tutkimusalueen päästömäärien kehitys, lupavelvollisten laitosten päästömäärät ja päästöjen jakautuminen kunnittain. Päästötietoina esitetään rikkidioksidin (SO2), typen oksidien (NOx), hiukkasten päästöt ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöt. Päästötiedot on koottu HSY:n toimittamien tietojen perusteella (ELY-keskus, Uudenmaan kunnat ja HSY 2020), ja liikenteen päästötiedot on laskettu LIISA 2019 -laskentamallin tuloksista (VTT 2020). Teollisuuden päästötiedot on koottu YLVA-järjestelmän ja sitä edeltäneen VAHTI-järjestelmän päästötiedoista ja ne koostuvat ympäristölupa- ja rekisteröintivelvollisten laitosten päästöistä. Raportissa teollisuuden päästötiedot kattavat teollisuuslaitosten lisäksi myös muiden ympäristö- ja rekisteröintivelvollisten toimijoiden päästöt, kuten energiateollisuus, satamat ja Helsinki-Vantaan lentoasema. Tiedot esitetään alkaen vuodesta 2003. Päästöt muodostuvat pääosin energiantuotannosta, teollisuudesta ja liikenteestä. Kaavioissa teollisuus-termiin sisältyvät kaikki raportointivelvolliset laitokset kuten energiantuotanto, satamat ja lentokentät.

LIPASTOn mukaan liikenteen päästöt ovat vähentyneet vuosi vuodelta. Teollisuus tuotti käytännössä kaikki tutkimusalueen SO2-päästöt (Kuva 5). Typen oksidien päästöistä teollisuus on tuottanut viime vuosina jonkin verran yli puolet (Kuva 6). Yleisesti ottaen teollisuuden SO2- ja NOx-päästöt ja liikenteen NOx-päästöt ovat vähentyneet pitkällä aikavälillä. Hiukkaspäästöistä suurimman osan tuotti teollisuus, ja hiukkaspäästöt ovat vähentyneet selvästi myös kokonaisuutena vuoden 2003 jälkeen (Kuva 7). VOC-päästöt ovat pienentyneet kokonaisuutena, koska liikenteen lasketut päästöt ovat vähentyneet (Kuva 8). Teollisuuden VOC-päästöissä ei ole ollut selvää laskevaa trendiä.



Kuva 5. Tutkimusalueen lupavelvollisten laitosten ja liikenteen rikkidioksidipäästöt vuosina 2003–2019 (ELY-keskus, Uudenmaan kunnat ja HSY 2020; VTT 2020).

Figur 5. Svaveldioxidutsläpp från anmälningsskyldiga anläggningar och trafik i uppföljningsområdet åren 2003–2019 (ELY-keskus, Uudenmaan kunnat ja HSY 2020; VTT 2020).



Kuva 6. Tutkimusalueen lupavelvollisten laitosten ja liikenteen typen oksidien päästöt vuosina 2003–2019 (ELY-keskus, Uudenmaan kunnat ja HSY 2020; VTT 2020).

Figur 6. Kväveoxidutsläpp från anmälningsskyldiga anläggningar och trafik i uppföljningsområdet åren 2003–2019 (ELY-keskus, Uudenmaan kunnat ja HSY 2020; VTT 2020).



Kuva 7. Tutkimusalueen lupavelvollisten laitosten ja liikenteen hiukkaspäästöt vuosina 2003–2019 (ELY-keskus, Uudenmaan kunnat ja HSY 2020; VTT 2020).

Figur 7. Partikelutsläpp från anmälningsskyldiga anläggningar och trafik i uppföljningsområdet åren 2003–2019 (ELY-keskus, Uudenmaan kunnat ja HSY 2020; VTT 2020).



Kuva 8. Tutkimusalueen lupavelvollisten laitosten ja liikenteen haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöt vuosina 2003–2019 (ELY-keskus, Uudenmaan kunnat ja HSY 2020; VTT 2020).

Figur 8. Utsläpp av lättflyktiga organiska föreningar från anmälninsskyldiga anläggningar och trafik i uppföljningsområdet åren 2003–2019 (ELY-keskus, Uudenmaan kunnat ja HSY 2020; VTT 2020).

Epäpuhtauksien suurimmat teollisuuden ja energiantuotannot lähteet vuonna 2018 sijaitsivat pääkaupunkiseudulla ja Porvoossa sekä Kirkkonummella ja Lohjalla ja muiden suurimpien taajamien lähellä (Kuva 9, Kuva 10, Kuva 11, Kuva 12). Suurimpia yksittäisiä päästölähteitä olivat rikkidioksidin ja typen oksidien osalta Helen Oy:n Hanasaaren voimalaitos, Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamo ja Fortum Heat and Power Oy:n Suomenojan voimalaitos. Eniten VOC-päästöjä tuottivat Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamo ja Borealis Polymers Oy:n eri toiminnot. Hiukkaspäästöjen suurimmat lähteet olivat Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamo, Helen Oy:n Hanasaaren voimalaitos ja Saint-Gobain Oy:n kipsilevytehdas Kirkkonummella.



Kuva 9. Lupavelvollisten laitosten rikkidioksidipäästöt Uudellamaalla vuonna 2018 (ELY-keskus, Uudenmaan kunnat ja HSY 2020).

Figur 9. Svaveldioxidutsläpp från anmälningsskyldiga anläggningar i Nyland år 2018 (ELY-keskus, Uudenmaan kunnat ja HSY 2020).



Kuva 10. Lupavelvollisten laitosten typen oksidien päästöt Uudellamaalla vuonna 2018 (ELY-keskus, Uudenmaan kunnat ja HSY 2020).

Figur 10. Kväveoxidutsläpp från anmälningsskyldiga anläggningar i Nyland år 2018 (ELY-keskus, Uudenmaan kunnat ja HSY 2020).



Kuva 11. Lupavelvollisten laitosten hiukkaspäästöt Uudellamaalla vuonna 2018 (ELY-keskus, Uudenmaan kunnat ja HSY 2020).

Figur 11. Partikelutsläpp från anmälningsskyldiga anläggningar i Nyland år 2018 (ELY-keskus, Uudenmaan kunnat ja HSY 2020).



Kuva 12. Lupavelvollisten laitosten haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöt Uudellamaalla vuonna 2018 (ELY-keskus, Uudenmaan kunnat ja HSY 2020).

Figur 12. Utsläpp av lättflyktiga organiska föreningar från anmälningsskyldiga anläggninar i Nyland år 2018 (ELY-keskus, Uudenmaan kunnat ja HSY 2020).

Kuntatasolla suurimmat teollisuuden, energiantuotannon ja liikenteen SO2-, NOx- ja VOC-päästöt vuonna 2018 syntyivät Porvoossa, Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla (Kuva 13, Kuva 14, Kuva 16). SO2-päästöt olivat keskittyneet selvästi, mutta typen oksideja ja haihtuvia orgaanisia yhdisteitä tuli kohtalaisia määriä myös muista kunnista kuin kärkinelikosta. Hiukkasten vuosipäästöt olivat suurimpia Helsingissä, Porvoossa, Kirkkonummella ja Vantaalla (Kuva 15).  



Kuva 13. Teollisuuden ja liikenteen rikkidioksidipäästöt Uudellamaalla kunnittain vuonna 2018 (ELY-keskus, Uudenmaan kunnat ja HSY 2020).

Figur 13. Svaveldioxidutsläpp från industri och trafik i Nylands kommuner år 2018 (ELY-keskus, Uudenmaan kunnat ja HSY 2020).



Kuva 14. Teollisuuden ja liikenteen typen oksidien päästöt Uudellamaalla kunnittain vuonna 2018 (ELY-keskus, Uudenmaan kunnat ja HSY 2020, VTT 2020).

Figur 14. Kväveoxidutsläpp från industri och trafik i Nylands kommuner år 2018 (ELY-keskus, Uudenmaan kunnat ja HSY 2020, VTT 2020).





Kuva 15. Teollisuuden ja liikenteen hiukkaspäästöt Uudellamaalla kunnittain vuonna 2018 (ELY-keskus, Uudenmaan kunnat ja HSY 2020).

Figur 15. Partikelutsläpp från industri och trafik i Nylands kommuner år 2018 (ELY-keskus, Uudenmaan kunnat ja HSY 2020).



Kuva 16. Teollisuuden ja liikenteen haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöt Uudellamaalla kunnittain vuonna 2018 (ELY-keskus, Uudenmaan kunnat ja HSY 2020, VTT 2020).

Figur 16. Utsläpp av lättflyktiga organiska föreningar från industri och trafik i Nylands kommuner år 2018 (ELY-keskus, Uudenmaan kunnat ja HSY 2020, VTT 2020).

Ilmanlaatu tausta-asemilla ja Uudellamaalla yleisesti

Ilman epäpuhtauksien pitoisuuksia tausta-asemilla on esitetty seuraavissa kuvissa (Kuva 17, Kuva 19). Paraisten Utön ja Virolahden havaintoasemat ovat Ilmatieteen laitoksen ylläpitämiä asemia merenluodolla ja rannikon maaseudulla, ja Espoon Luukin asema on HSY:n ylläpitämä tausta-asema pääkaupunkiseudulla. Helsingin Kallion asema on HSY:n ylläpitämä kaupunkitausta-asema. Rikkidioksidin pitoisuus on vähentynyt selvästi 1990-luvun jälkeen. Pitoisuus Kalliossa on ollut vuodesta 2017 alkaen vain vähän suurempi kuin maaseututausta-asemilla. Vuoden 2014 jälkeen havaittu alenema rikkidioksidin pitoisuuksissa voi johtua vuonna 2015 voimaan astuneesta sopimuksesta, joka rajasi Itämerellä liikkuvien laivojen polttoöljyn rikkipitoisuudeksi 0,1 % (MARPOL 2010). Typpidioksidin kohdalla väheneminen on ollut vähäistä tai merkityksetöntä 2000-luvulla Utössä ja Virolahdella, ja pitoisuudet ovat vaihdelleet vuodesta toiseen. Helsingin Kalliossa on havaittavissa selvä NO2-pitoisuuden vähenevä trendi.

Kun tarkastellaan SO2-pitoisuuksia Porvoossa ja Helsingin Kalliossa, niin Porvoossa Mustijoella on havaittu vastaavia vuosikeskiarvoja kuin Espoon Luukissa. Vuoden 2005 jälkeen pitoisuus on ollut Mustijoella melko pieni. Nybyssä pitoisuudet ovat olleet vuodesta 2011 alkaneella mittausjaksolla korkeampia kuin Mustijoella, Svartbäckissä ja Kalliossa Helsingissä. Nybyn sijainti Porvoon jalostamon läheisyydessä todennäköisesti on syynä havaittuihin pitoisuuksiin (Kuva 18).

Ilman epäpuhtauksien pitoisuuksina regressio- ja yhteisöanalyyseissa käytettiin Euroopan ympäristövirasto EEA:n neliökilometrin ruutuihin interpoloitua ilmanlaatudataa, joka kuvaa vuoden 2017 tilannetta (EEA 2020). Pitoisuuskartat on esitetty liitteessä 30. Typpidioksidin, hengitettävien hiukkasten ja pienhiukkasten pitoisuudet olivat suurimmillaan pääkaupunkiseudulla ja pohjoiseen pääradan läheisyydessä, mutta otsonin SOMO35-arvo oli pienimmillään näillä alueilla. Otsonia oli eniten meren läheisyydessä. Otsonin pienempi määrä siellä, missä typen oksideja oli runsaiten, johtuu siitä, että otsoni reagoi typen oksidien kanssa hajoten samalla. Rikkidioksidi vaikuttaa selvimmin jäkälien kuntoon, mutta sen pitoisuustietoja ei ollut saatavilla EEA:n datassa.



Kuva 17. Rikkidioksidin (SO2) pitoisuuden vuosikeskiarvot (yksikkö µg/m3) ilmassa Paraisten Utön, Virolahden, Espoon Luukin ja Helsingin Kallion mittausasemilla vuosina 1987–2019 (IL 2020b). Virolahden havaintoasema on sijainnut Koivuniemessä (1987–2013) ja Ääpälässä (2013–). Vuodelta 1995 ei ollut havaintoja Virolahdelta.

Figur 17. Årsmedelvärden för svaveldioxidhalten (SO2) i luften (µg/m3) på observationsstationerna på Utö i Pargas, i Vederlax, i Luk i Esbo och i Berghäll i Helsingfors åren 1987–2019 (IL 2020b). Vederlax observationsstation har varit belägen i Koivuniemi (1987–2013) och i Ääpälä (2013–). Det finns inga observationer från Vederlax från år 1995.





Kuva 18. Rikkidioksidin (SO2) pitoisuuden vuosikeskiarvot (yksikkö µg/m3) ilmassa Porvoon Mustijoen, Porvoon Svartbäckin, Porvoon Nybyn ja Helsingin Kallion mittausasemilla vuosina 1987–2019 (IL 2020b).

Figur 18. Årsmedelvärden för svaveldioxidhalten (SO2) i luften (µg/m3) på observationsstationerna i Svartså, Svartbäck och Nyby i Borgå och i Berghäll i Helsingfors åren 1987–2019 (IL 2020b). 









Kuva 19. Typpidioksidin (NO2) pitoisuuden vuosikeskiarvot (yksikkö µg/m3) ilmassa Paraisten Utön, Virolahden, Espoon Luukin ja Helsingin Kallion mittausasemilla vuosina 1987–2019 (IL 2020b). Virolahden havaintoasema on sijainnut Koivuniemessä (1987–2013) ja Ääpälässä (2013–). Vuodelta 1995 ei ollut havaintoja Virolahdelta.

Figur 19. Årsmedelvärden för kvävedioxidhalten (NO2) i luften (µg/m3) på observationsstationerna på Utö i Pargas, i Vederlax, i Luk i Esbo och i Berghäll i Helsingfors åren 1987–2019 (IL 2020b). Vederlax observationsstation har varit belägen i Koivuniemi (1987–2013) och i Ääpälä (2013–). Det finns inga observationer från Vederlax från år 1995.



Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Havaintoalat

Tutkimuksessa vuonna 2020 jäkälähavaintoja tehtiin yhteensä 501 havaintoalalla, joissa jäkälälajisto arvioitiin kymmenellä puunrungolla. Havaintoalojen määrää karsittiin vuoden 2014 tutkimukseen verrattuna, jolloin niitä oli yhteensä 734 kappaletta. Karsinta perustui seurantaohjelman päivitykseen (HSY 2019), jossa periaatteena oli, että tausta-aloja tulee olla vähintään yksi kappale kooltaan 6 km × 6 km olevassa ruudussa, kun aikaisemmin ruudun koko oli ollut 4 km × 4 km. Seurantaohjelman päivityksessä esitettiin jäljelle jätettävät alat, ja useille aloille oli listattu vähintään yksi vara-ala. Jos jäljelle jätetty ala ei ollut käyttökelpoinen, niin sen jälkeen tarkasteltiin vara-aloja. Jos vara-alatkaan eivät olleet käyttökelpoisia, niin perustettiin uusi havaintoala jäljelle jätetyn alan numerolla.

Ruutukriteerin täyttymiseksi perustettiin seitsemän kokonaan uutta havaintoalaa. Uusia havaintoaloja, joko uudelleen perustettuja tai tähän tutkimukseen lisättyjä oli yhteensä 45 kappaletta eli 9 % kaikista havaintoaloista. Luku sisältää siis esim. hakkuun takia muuttuneet ja kokonaan uudet havaintoalat; edellisiä oli kaikkiaan 38 kappaletta ja jälkimmäisiä seitsemän kappaletta (Taulukko 1).

Tutkimusalat luokiteltiin taajama- ja tausta-aloihin seurantaohjelman päivityksen perusteella (HSY 2019). Aloista 220 kappaletta (44 %) luokiteltiin taajama-aloiksi, ja loput 281 kappaletta (56 %) tausta-aloiksi (Kuva 20).

Näytealan sijainti määritettiin GPS-laitteella, ja kustakin havaintoalasta täytettiin taustatietolomake, johon merkittiin alan etsintäohje ja puiden sijainti. Havaintoalan metsätyyppi, puuston kehitysluokka sekä ikä ja pituus ja valtalajien pohjapinta-alat sekä havaintoalan topografia kirjattiin ylös. Lisäksi havaintoalan soveltuvuus luokiteltiin käyttäen asteikkoa hyvä–kohtalainen–huono. Havaintoalan soveltuvuus on havainnoitsijan subjektiivinen arvio havaintoalan soveltuvuudesta bioindikaattoritutkimukseen, ja sitä arvioitaessa huomioidaan jäkäläkartoitukseen käytettävää metsikköä koskevat kriteerit. Pohjapinta-alat määritettiin relaskoopin avulla, ja puuston ikä ja pituus määritettiin silmämääräisesti. Havaintoaloista otettiin lisäksi valokuvia.

Uudet alat perustettiin lähimmälle jäkäläkartoitukseen soveltuvalle paikalle. Kriteerit jäkäläkartoituksessa käytettävälle metsikölle on esitetty standardissa SFS 5670:1990. Näistä tärkeimpiä ovat metsikön ikä, puuston tiheys sekä aluskasvillisuuden esiintyminen. Valintakriteerien suhteen optimaaliset havaintoalat sijaitsevat kuivahkoilla tai kuivilla kankailla, joilla aluskasvillisuus on matalaa ja metsä melko harvaa. Havaintoalojen valinnalla pyritään eliminoimaan luontaiset jäkälälajiston koostumukseen sekä vaurioihin vaikuttavat mikroilmastolliset tekijät, joista tärkein on valoisuuden ja varjoisuuden suhde. Uusia tutkimusmetsiköitä valittaessa pyritään lisäksi välttämään reunavaikutusta tai esim. suppia ja paisterinteitä, joissa vallitsee poikkeava mikroilmasto. Myös hiljattain käsiteltyjä, esim. kolmen edellisen vuoden aikana harvennettuja metsiköitä vältettiin. Havaintopuut valittiin siten, että ne olivat läpimitaltaan vähintään 20 cm, ja kolmen metrin korkeudelle oksattomia. Pensaiden tai taimien ympäröimiä puita tai hyvin lähellä toisia puita kasvavia puita ei hyväksytty mukaan kartoitukseen. 

Tutkimusmetsiköistä 44 % sijaitsi tuoreilla mustikkatyypin (MT) kankailla ja 32 % kuivahkoilla puolukkatyypin (VT) kankailla. Kuivilla kanervatyypin (CT) kankailla sijaitsi 18 % aloista. Jäkälätyypin (ClT) karukkokankailla sekä käenkaali-mustikkatyypin lehtomaisilla kankailla sijaitsi kummallakin 1,8 %, ja muuksi luokitelluilla metsätyypeillä 2,4 % sijaitsi havaintoaloista (Taulukko 2). Pääsääntöisesti valtalaji oli mänty, vain kolmella alalla valtalaji oli kuusi (Taulukko 3). Toinen valtalaji oli useimmiten kuusi tai koivu. Näiden lisäksi tutkimusaloilla havaittiin toisena valtalajina haapaa, pihlajaa, vaahteraa ja lehtikuusta (Taulukko 4). Valtaosa tutkimusaloista luokiteltiin kypsiksi ja vain vajaat 5 % varttuneiksi, eikä nuoria ollut lainkaan (Taulukko 8). Puusto oli keskimäärin 107-vuotiasta (Taulukko 9), pituudeltaan keskimäärin 18-metristä (Taulukko 5) ja paksuudeltaan keskimäärin 33 cm (Taulukko 7). Puuston pohjapinta-ala oli keskimäärin 15 m2/ha (Taulukko 6) 



Taulukko 1. Havaintoalojen ja vuonna 2020 perustettujen havaintoalojen määrät sekä taajama- ja tausta-alojen määrät kunnittain.

Tabell 1. Antal alla provytor, provytor som grundats år 2020, provytor i tätorter och provytor i bakgrundsområden per kommun.

		Kunta

		Aloja yhteensä

		Uusia ja uusittuja aloja

		Taajama-aloja

		Tausta-aloja



		Askola

		7

		3

		1

		6



		Espoo

		44

		0

		31

		13



		Hanko

		13

		0

		8

		5



		Helsinki

		24

		0

		21

		3



		Hyvinkää

		23

		4

		14

		9



		Inkoo

		15

		0

		4

		11



		Järvenpää

		8

		1

		8

		0



		Karkkila

		12

		2

		4

		8



		Kauniainen

		1

		0

		1

		0



		Kerava

		6

		0

		5

		1



		Kirkkonummi

		31

		1

		17

		14



		Lapinjärvi

		11

		1

		1

		10



		Lohja

		42

		4

		13

		29



		Loviisa

		31

		3

		6

		25



		Myrskylä

		7

		2

		1

		6



		Mäntsälä

		19

		3

		2

		17



		Nurmijärvi

		20

		3

		11

		9



		Pornainen

		3

		0

		1

		2



		Porvoo

		29

		4

		5

		24



		Pukkila

		4

		0

		0

		4



		Raasepori

		50

		1

		13

		37



		Sipoo

		14

		2

		6

		8



		Siuntio

		9

		0

		1

		8



		Tuusula

		16

		2

		11

		5



		Vantaa

		33

		2

		25

		8



		Vihti

		29

		7

		11

		18



		yhteensä 26 kuntaa

		501

		45

		220

		281









Kuva 20. Bioindikaattoriseurannan 2020 taajama- ja tausta-alojen sijainti Uudellamaalla.

Figur 20. Karta över provytor i tätorter och bakgrundsområden i år 2020s bioindikatoruppföljning i Nyland.






Taulukko 2. Metsätyyppien jakautuminen havaintoaloilla Uudellamaalla vuonna 2020.

Tabell 2. Fördelning av skogstyper på provytorna i Nyland år 2020. 

		Metsätyyppi

		Alojen lukumäärä

		Osuus kaikista aloista



		OMT (lehtomainen kangas, käenkaali-mustikkatyyppi)

		9

		1,8 %



		MT (tuore kangas, mustikkatyyppi)

		162

		32,3 %



		VT (kuivahko kangas) puolukkatyyppi)

		220

		43,9 %



		CT (kuiva kangas, kanervatyyppi)

		89

		17,8 %



		CIT (karukkokangas. jäkälätyyppi)

		9

		1,8 %







Taulukko 3. Valtapuulajin jakautuminen havaintoaloilla Uudellamaalla vuonna 2020.

Tabell 3. Fördelning av dominerande trädslag på provytorna i Nyland år 2020.

		Valtalaji

		Kappaletta

		Osuus kaikista aloista



		mänty

		498

		99,4 %



		kuusi

		3

		0,6 %







Taulukko 4. Toiseksi yleisimmän puulajin jakautuminen havaintoaloilla Uudellamaalla vuonna 2020.

Tabell 4. Fördelning av näst dominerande trädslag på provytorna i Nyland 2020.

		2. valtalaji

		Kappaletta

		Osuus kaikista aloista



		mänty

		3

		0,6 %



		kuusi

		282

		56,3 %



		koivu

		95

		19,0 %



		haapa

		4

		0,8 %



		pihlaja

		1

		0,2 %



		vaahtera

		1

		0,2 %



		lehtikuusi

		1

		0,2 %



		–

		114

		22,8 %







Taulukko 5. Valtapuiden pituuden jakautuminen havaintoaloilla Uudellamaalla vuonna 2020.

Tabell 5. Fördelning av höjden på dominerande träd på provytorna i Nyland år 2020.

		Pituus [m]

		Kappaletta

		Osuus kaikista aloista



		< 10

		3

		0,6 %



		10–15

		114

		22,8 %



		16–20

		234

		46,7 %



		21–25

		136

		27,1 %



		> 25

		14

		2,8 %







Taulukko 6. Puuston pohjapinta-alan [m2/ha] luokittelun jakautuminen havaintoaloilla Uudellamaalla vuonna 2020.

Tabell 6. Fördelning av beståndsgrundyta [m2/ha] på provytorna i Nyland år 2020.

		Pohjapinta-ala [m2/ha]

		Kappaletta

		Osuus kaikista aloista



		< 10

		53

		10,6 %



		10–15

		200

		39,9 %



		15–20

		163

		32,5 %



		20–25

		63

		12,6 %



		25–30

		14

		2,8 %



		> 30

		8

		1,6 %















Taulukko 7. Havaintopuiden keskimääräisen läpimitan [cm] luokittelun jakautuminen havaintoaloilla Uudellamaalla vuonna 2020.

Tabell 7. Fördelning av observationsträdens genomsnittliga diameter [cm] på provytorna i Nyland år 2020. 

		Läpimitta [cm]

		Kappaletta

		Osuus kaikista aloista



		< 25

		2

		0,4 %



		25–30

		98

		19,6 %



		30–35

		273

		54,5 %



		35–40

		103

		20,6 %



		> 40

		25

		5,0 %







Taulukko 8. Havaintoalojen kehitysluokan jakautuminen Uudellamaalla vuonna 2020.

Tabell 8. Fördelning av provytornas utvecklingsklass i Nyland år 2020.

		Kehitysluokka

		Kappaletta

		Osuus kaikista aloista



		nuori

		0

		0,0 %



		varttunut

		24

		4,8 %



		kypsä

		477

		95,2 %







Taulukko 9. Puuston ikien [a] jakautuminen havaintoaloilla Uudellamaalla vuonna 2020.

Tabell 9. Fördelning av skogsbeståndets ålder [a] på provytorna i Nyland år 2020. 

		Ikä [a]

		Kappaletta

		Osuus kaikista aloista



		< 60

		4

		0,8 %



		60–79

		16

		3,2 %



		80–99

		114

		22,8 %



		100–119

		254

		50,7 %



		> 119

		113

		22,6 %







Tutkimusryhmä ja maastotöiden ajoittuminen

Uudenmaan jäkäläkartoitus tehtiin 1.4.2020–7.1.2021 välisenä aikana. 12.6-16.11 pidettiin taukoa, jonka jälkeen työitä jatkettiin aina 7.1 asti. Maastotöihin osallistuivat Ramboll Finland Oy:stä ympäristöasiantuntija Tuomas Talvitie ja projektipäällikkö Janne Ruuth. Yhdessä määritettyjä havaintoaloja oli 2 % kaikista aloista. Maastotyöt alkoivat läntiseltä Uudeltamaalta, ja viimeisenä kartoitus tehtiin idässä.

Havupuiden epifyyttijäkälien kartoittaminen

Tässä tutkimuksessa indikaattorilajeina käytettiin standardin SFS 5670:1990 mukaisesti 12 männyillä yleisesti kasvavaa jäkälälajia (Taulukko 10, Taulukko 11). Kartoituksessa harmaatyvikarve ja tuhkakarve havainnoidaan yhtenä lajina. Standardi SFS 5670:1990 kumottiin vuonna 2014 ja sen korvasi SFS-EN 16413:en (2014), mutta vertailtavuuden vuoksi tässä tutkimuksessa käytetään samaa standardia.

Jäkälät koostuvat symbioosissa elävistä lehtivihreättömästä sieniosakkaasta ja yhteyttävästä leväosakkaasta. Ne menestyvät hyvin niukkaravinteisessa ja kuivassa elinympäristössä, missä putkilokasvit eivät selviä. Jäkälät kasvavat löyhärakenteisina sekovarsina ilman suojaavia pintasolukerroksia ja ilmarakoja ottaen ravinteensa ja vetensä suoraan ilmasta, sadevedestä tai runkovalunnasta. Tämä tekee jäkälät hyvin herkiksi ilman epäpuhtauksien vaikutuksille. Altistus tapahtuu pääasiassa siten, että epäpuhtaudet kiinnittyvät sieniosakkaan soluseinämien proteiineihin. Talviaikaan, jolloin ilmassa on yleensä enemmän epäpuhtauksia, runkojäkälät eivät ole pysyvästi lumikerroksen suojaamia. Leudolla säällä niiden solutoiminta voi aktivoitua. 

Jäkälät ilmentävät ilman epäpuhtauksien vaikutuksia yksilökohtaisesti. Epäpuhtaudet näkyvät silmin havaittavina morfologisina tai kemiallisina muutoksina, peittävyyden muutoksina ja jäkäläyhteisöjen lajikoostumuksen muutoksina (Lodenius ym. 2002). Jäkälälajit reagoivat ilman epäpuhtauksiin eri tavoin. Ensimmäisenä ne vaikuttavat ilmansaasteille herkkiin lajeihin, joiden peittävyydet puiden rungoilla pienenevät, kunnes laji ei enää pysty menestymään kasvupaikallaan. Tällöin kestävämmät lajit saattavat vallata vapautunutta elintilaa. Eräät lajit myös hyötyvät kuormituksesta. Taulukossa (Taulukko 10) on luokiteltu indikaattorilajit herkkyytensä mukaan neljään luokkaan. Jäkälälajin esiintymiseen vaikuttavat lajin saasteherkkyyden lisäksi myös luontaiset ympäristöolosuhteet, jonka vuoksi eri lajien indikaattoriarvot ovat erilaisia. Jotkin lajit suosivat toiset valoisia ja kuivia metsikköjä, kun taas toiset suosivat kosteampia, sulkeutuneita metsikköjä. Osa lajeista suosii nuorempia ja osa vanhempia puita. Lajien erityispiirteitä sekä niiden indikaattoriarvot on kuvattu taulukossa (Taulukko 11). 

Sormipaisukarve on sopiva laji ilman epäpuhtauksien indikaattoriksi, sillä se kestää hyvin suuriakin saastepitoisuuksia ja indikoi niitä morfologisilla muutoksilla, joita arvioidaan vaurioasteen avulla. On myös esitetty, että sormipaisukarve saattaisi hyötyä ilman epäpuhtauksista tiettyyn kuormitustasoon asti (Anttonen 1990). Kuormitustason kasvaessa sormipaisukarve voi vahvana kilpailijana vallata kasvualaa muilta lajeilta, mikä näkyy lajin peittävyyden kasvamisena lievässä kuormitustasossa. Sormipaisukarvekin kestää kuormitusta vain tiettyyn pisteeseen asti, jonka jälkeen sen vauriot pahenevat ja peittävyys pienenee (vrt. esim. Niskanen ym. 2003a ja Niskanen ym. 1996).

Ilman epäpuhtauksien aiheuttamat muutokset jäkälissä ja jäkälälajistossa voivat ilmetä nopeasti etenkin suurissa pitoisuuksissa. Usein vaikutukset näkyvät vielä vuosienkin päästä kuormituksen vähennyttyä, koska jäkälät ovat hyvin hidaskasvuisia ja vaikutukset saattavat välittyä niihin myös kasvualustan muutosten kautta (Jussila ym. 1999). Tärkein jäkäliin vaikuttava ilman epäpuhtaus on rikkidioksidi, mutta myös typpiyhdisteillä on vaikutusta, samoin alkalisilla päästöillä, jotka muuttavat erityisesti havupuulla kasvavien jäkälien normaalisti hapanta kasvualustaa emäksisemmäksi.

Morfologisena muutoksena tässä tutkimuksessa arvioitiin sormipaisukarpeen (Hypogymnia physodes) vaurioastetta sekä yleistä vaurioastetta. Jäkäläyhteisöjen lajikoostumuksen muutoksia arvioitiin lajilukumäärän ja ilmanpuhtausindeksin avulla. Peittävyyksiä arvioitiin sormipaisukarpeen sekä luppojen (Bryoria spp.) osalta pistefrekvenssimenetelmällä. 

Taulukko 10. Kartoitetut jäkälälajit ja niiden herkkyydet rikkidioksidille (Kuusinen ym. 1990). Taulukkoon on merkitty näkyviin auktori tieteellisen nimen jälkeen. Lyhenne ”spp.” tarkoittaa ’lajit’, eli lupot ja naavat käsitellään sukutasolla. Harmaaröyhelön tieteellinen nimi on ollut aikaisemmin Cetraria chlorophylla (Willd.) Vain.

Tabell 10. Kartlagda lavarter och deras känsligheter för svaveldioxid (Kuusinen ym. 1990). Auktorn anges i tabellen efter det vetenskapliga namnet. Förkortningen ”spp.” betyder 'arter’. Tagellaven och skägglaven behandlas alltså på släktnivå. Näverlavens tidigare vetenskapliga namn är Cetraria chlorophylla (Willd.) Vain.

		Herkkyys

		Laji (tieteellinen nimi)

		Laji (suomenkielinen nimi)



		kestävä, hyötyvä

		Algae & Scoliciosporum (Stenh.) Vězda

		leväpeite ja vihersukkulajäkälä



		kestävä, hyötyvä

		Hypenecomyce scalaris (Ach ex. Lilj.) M. Choisy

		seinäsuomujäkälä



		melko kestävä

		Hypogymnia physodes (L.) Ach

		sormipaisukarve



		melko kestävä

		Parmeliopsis ambiqua (Wulfen) Nyl.

		keltatyvikarve



		melko kestävä

		Tuckermanniopsis chlorophylla (Willd.) Hale

		ruskoröyhelö



		melko kestävä

		Vulpicida pinastri (Scop.) J. E. Matsson & M. J. Lai

		keltaröyhelö



		melko herkkä

		Parmeliopsis hyperopta (Ach.) Arnold 

		harmaatyvikarve



		melko herkkä

		Imshaugia aleurites (Ach.) S.L.F. Mey. 

		tuhkakarve



		melko herkkä

		Platismatia glauca (L.) W. L. Culb. & C. F. Culb.

		harmaaröyhelö



		melko herkkä

		Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf 

		hankakarve



		melko herkkä

		Parmelia sulcata Taylor

		raidanisokarve



		herkkä

		Bryoria Brodo & D. Hawksw. spp. 

		lupot



		herkkä

		Usnea Dill. ex Adans. spp.

		naavat



















Taulukko 11. Standardin SFS 5670 mukaiset jäkälälajit ilmanlaadun indikaattoreina. Indikaattoriarvon luokitus: +++ = hyvä, ++ = kohtalainen, + = vähäinen, − = huono. Seuralaislajien lukumäärät on laskettu tämän tutkimuksen havainnoista. 

Tabell 11. Lavarter enligt SFS 5670-standarden som indikatorer på luftkvaliteten. Klassificering av indikatorvärde: +++ = högt, ++ = måttligt, + = lågt, − = dåligt. Antalen följearter har beräknats på grundval av observationerna i denna undersökning.

		Laji, indikaattoriarvo ja seuralaislajien määrä

		Kuva

		Kuvaus



		sormipaisukarve 

Hypogymnia physodes

+++

seuralaislajien lukumäärä: 3,03

		

		Sormipaisukarve on käytetyistä indikaattorilajeista kestävin ja yleisin laji, joka sietää eniten ilman epäpuhtauksia. Sormipaisukarpeen esiintymisfrekvenssit eli peittävyys pienentyvät vasta voimakkaasti kuormitetuilla alueilla. Sormipaisukarve on hyvä ilmanlaadun indikaattori, sillä myös sekovarren näkyvät vauriot kuvastavat ilman epäpuhtauksien kuormitusta.



		keltatyvikarve

Parmeliopsis ambiqua

+++

seuralaislajien lukumäärä: 4,04

		

		Keltatyvikarve sietää myös hyvin ilman epäpuhtauksia ja sen esiintymisfrekvenssit noudattavat ilman epäpuhtauksien kuormitusvyöhykkeitä. Keltatyvikarve viihtyy parhaiten sulkeutuneissa kosteissa metsissä (Pihlström & Myllyvirta 1995). Keltatyvikarvetta esiintyy hyvin yleisesti, ja se on ilman epäpuhtauksia kestävä, hyvä indikaattorilaji. 



		harmaatyvikarve ja tuhkakarve

Parmeliopsis hyperopta & Imshaugia aleurites

+++

seuralaislajien lukumäärä: 3,68

		

		Tuhkakarve ja harmaatyvikarve sijoittuvat kestävyydeltään kolmanneksi. Tämä sijoitus sopii yleensä hyvin näiden lajien esiintymisfrekvenssin alueelliseen jakaantumiseen, sillä kahta edellistä lajia herkempänä näiden lajien pienentyneet esiintymisfrekvenssit ulottuvat vähemmän kuormitetuille alueille kuin sormipaisu- ja keltatyvikarpeella. Tuhka- ja harmaatyvikarve ovat ilmansaasteita sietäviä, hyviä indikaattorilajeja, jotka tosin suosivat kuivia ja valoisia kalliomänniköitä. 



		seinäsuomujäkälä

Hypecenomyce scalaris

++

seuralaislajien lukumäärä: 3,91

		

		Seinäsuomujäkälää kasvaa luontaisesti vanhojen mäntyjen rungoilla. Se pystyy myös käyttämään hyväkseen ilmassa olevia epäpuhtauksia ja sen esiintyminen lisääntyy ilman saasteiden kuormituksen lisääntyessä. Seinäsuomujäkälä on kohtalaisen hyvä ilman epäpuhtauksien positiivinen indikaattori eli sen esiintyminen kuvastaa lähinnä typpilaskeuman rehevöittävää vaikutusta. 



		lupot

Bryoria spp.

++

seuralaislajien lukumäärä: 4,46

		

		Lupot ovat herkkiä ilman epäpuhtauksille. Luppojen esiintymisfrekvenssit noudattavat yleensä ilmansaasteiden kuormitusta. Luppojen pituuksia voidaan myös käyttää kuormitusta kuvaavana tunnuksena. Lupot ovat hyviä ilman laadun indikaattoreita. 



		naavat

Usnea spp.

++

seuralaislajien lukumäärä: 4,92

		

		Naavojen esiintymisfrekvenssit vaihtelevat ilmansaastekuormituksen mukaan yleensä samalla tavalla kuin lupoillakin. Niillä on paljon seuralaislajeja kuten lupoillakin, mikä osoittaa näiden jäkälälajien herkkyyttä ilman epäpuhtauksille. Naavojen pituuksia voidaan myös käyttää kuormitusta kuvaavana tunnuksena. Rannikon läheisyys suosii naavojen esiintymistä. 



		harmaaröyhelö

Platismatia glauca

++

seuralaislajien lukumäärä: 3,93

		

		Harmaaröyhelö on seuralaislajien 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.



		keltaröyhelö

Vulpicida pinastri

+

seuralaislajien lukumäärä: 3,45

		

		Keltaröyhelön esiintyminen on usein varsin satunnaista, sitä voidaan löytää voimakkaasti kuormitetuilta alueita ja toisaalta se saattaa puuttua tausta-alueilta. Keltaröyhelön luontainen esiintyminen vaihtelee suuresti, mutta mahdollisesti myös ilman epäpuhtauksilla on vaikutusta sen esiintymiseen. Keltaröyhelön arvo ilmanlaadun indikaattorina jää kuitenkin pieneksi.



		hankakarve

Psedevernia furfuracea

++

seuralaislajien lukumäärä: 3,93

		

		Hankakarve on hyvin yleinen jäkälälaji männyn rungolla. Keskimääräisen seuralaislajien määrän perusteella hankakarpeen voidaan katsoa olevan herkkä ilman epäpuhtauksille, ja myös sen esiintymisfrekvenssien alueellinen jakauma vastaa yleensä ilman epäpuhtauksien kuormituksen jakaumaa. Ilmansaasteet aiheuttavat selvästi havaittavia muutoksia hankakarpeen sekovarressa. Rannikon läheisyys suosii hankakarpeen esiintymistä, sillä se viihtyy valoisissa, kuivissa kalliomänniköissä. Indikaattorina se on kohtalainen.



		ruskoröyhelö

Tuckermanniopsis chlorophylla

−

seuralaislajien lukumäärä: 5,03

		

		Ruskoröyhelö on 12 indikaattorilajin joukossa yleensä yksi harvinaisimmista lajeista. Sen esiintyminen vaihtelee usein hyvin satunnaisesti ja sitä voidaan löytää voimakkaasti kuormitetuiltakin alueilta. Ilmanlaadun indikaattorina ruskoröyhelö on huono.



		raidanisokarve

Parmelia sulcata

+

seuralaislajien lukumäärä: 3,69

		

		Raidanisokarve on harvinainen männyn rungolla esiintyvä jäkälälaji. Raidanisokarve on ravinteisuudesta hyötyvä jäkälälaji, jota esiintyy yleensä mm. kalkkipölyalueiden liepeillä. Raidanisokarve soveltuu kalkkipölyn indikaattoriksi. Yleensä raidanisokarve on niin harvinainen, että sen indikaattoriarvo jää pieneksi.



		leväpeite ja vihersukkulajäkälä

Algae & Scoliciosporum

+++

seuralaislajien lukumäärä: 3,59

		

		Viherleväpeite lisääntyy lähinnä kasvaneen typpilaskeuman vaikutuksesta eli se on ilman epäpuhtauksien positiivinen indikaattori. Viherleväpeite ja vihersukkulajäkälä ovat hyviä typpikuormituksen indikaattoreita.





Mäntyjen rungoilta tutkittiin 12 jäkälälajin esiintyminen standardin SFS 5670 mukaan kuitenkin laajentaen standardinmukaista menetelmää siten, että kunkin lajin runsaus arvioitiin kolmeasteisella luokituksella (Taulukko 12). Kullakin havaintoalalla oli 10 tutkimuspuuta, joiden jäkälälajisto arvioitiin 50–200 cm:n korkeudelta. Sormipaisukarpeen vaurioaste ja yleinen vaurioaste arvioitiin viisiasteisella luokituksella puolen vaurioluokan tarkkuudella (Taulukko 13, Kuva 21). Yleisessä vaurioasteessa eritellään kasvutavaltaan pensasmaisiksi lupot, naavat ja hankakarve, muut ilmansaasteista kärsivät lajit ovat lehtimäisiä. Sormipaisukarpeen ja luppojen (Bryoria spp.) esiintymisfrekvenssit laskettiin sapluunaruudukolta 1,2 m:n korkeudelta runkojen idän–koillisen ja lännen–lounaan puolelta. Esiintymisfrekvensseistä laskettiin kullekin puulle näiden lajien suhteellinen peittävyys.

Taulukko 12. Jäkälien runsauden luokittelu. Leväpeite (Algae & Scoliciosporum) ja seinäsuomujäkälä (Hypocenomyce scalaris) on luokiteltu peittävyytenä (%), muut lajit sekovarsien lukumäärän perusteella.

Tabell 12. Klassificering av lavarnas förekomst. Algtäcket (Algae & Scoliciosporum) och flarnlaven (Hypocenomyce scalaris) har klassats efter täckningsgrad (%), de övriga arterna efter antalet bål.

		Luokka

		Sekovarsien määrä, kpl

		Peittävyys, %



		1

		1–2

		< 5



		2

		3–7

		5–49



		3

		> 7

		≥ 50







Taulukko 13. Sormipaisukarpeen (Hypogymnia physodes) vaurioluokitus ja jäkälälajiston yleinen vaurioluokitus (SFS 5670).

Tabell 13. Klassificering av skador på blåslav (Hypogymnia physodes) allmän klassificering av skador på lavflora (SFS 5670).

		Vaurio

		Sormipaisukarpeen muutokset

		Lajiston yleiset muutokset



		I terve

		jäkälät terveitä tai lähes terveitä

		kaikkien lajien ulkonäkö ja kasvu muuttumattomia



		II lievä vaurio

		lievästi kitukasvuisia, lieviä värimuutoksia

		pensasmaiset kitukasvuisia, lehtimäiset normaaleja



		III selvä vaurio

		jäkälät kitukasvuisia, vihertyneitä tai tummuneita tai kumpiakin

		pensasmaiset pieniä, lehtimäiset vaurioituneita



		IV paha vaurio

		jäkälät pieniä, ryppyisiä, vihertyneitä tai tummuneita tai sekä että

		pensasmaiset puuttuvat, lehtimäiset pahoin vaurioituneita



		V kuollut tai puuttuu

		 

		myös lehtimäiset puuttuvat, leväpeitettä voi esiintyä









I = terve 	II = lievä vaurio 	III = selvä vaurio 	IV = paha vaurio 	V = kuollut tai puuttuu

Kuva 21. Sormipaisukarpeen (Hypogymnia physodes) vaurioluokitus (SFS 5670:n mukaan).

Figur 21. Klassificering av skador på blåslav (Hypogymnia physodes) (enligt SFS 5670).



Kullekin tutkimuspuulle ja -alalle laskettiin ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälälajien lukumäärä. Ala- ja puukohtaisia lajilukumääriä laskettaessa ei huomioitu ilman epäpuhtauksista hyötyviä seinäsuomujäkälää sekä levää ja vihersukkulajäkälää, jolloin lajeja saattoi olla puuta tai alaa kohti enimmillään 10. Puhtailla tausta-alueilla havaitaan yleensä enemmän jäkälälajeja kuin kuormitetuilla alueilla. (Taulukko 14)

Taulukko 14. Jäkälälajiston luokitus lajilukumäärän perusteella.

Tabell 14. Klassificering av lavflora efter artantal.

		Lajilukumäärä

		Lajiston kuvaus



		0–1

		erittäin selvästi köyhtynyt



		2–3

		selvästi köyhtynyt



		4–5

		köyhtynyt



		6–7

		lievästi köyhtynyt



		≥ 8

		normaali jäkälälajisto





Ilmanpuhtausindeksi (IAP)

Kullekin havaintoalalle laskettiin havaintopaikan jäkäläkasvillisuutta kuvaava ilmanpuhtaus- eli IAP-indeksi (Index of Atmospheric Purity, ilmanpuhtausindeksi) (LeBlanc ja DeSloover 1970). IAP-indeksillä voidaan esittää eri jäkälälajien esiintymisfrekvenssit yhtenä lukuarvona, jossa on otettu huomioon eri lajien herkkyydet ilman epäpuhtauksille. Korkea indeksiarvo kertoo runsaasta jäkälälajistosta ja siten hyvästä ilmanlaadusta, matalan indeksin arvon saavat puolestaan lajistoltaan köyhtyneet havaintoalat (Taulukko 15). Indeksi laskettiin kullekin havaintoalalle seuraavalla kaavalla:



missä 	Q = kunkin jäkälälajin keskimääräinen seuralaislajien lukumäärä (ks. Taulukko 11)

	f = jäkälälajin suhteellinen frekvenssi näytealalla (0–1)

	n = jäkälälajien lukumäärä (10)



IAP-indeksi on laskettu käyttäen kymmentä standardin SFS 5670:1990 mukaista indikaattorilajia. Laskennasta on jätetty pois seinäsuomujäkälä (Hypocenomyce scalaris) ja viherlevä/vihersukkulajäkälä (Algae & Scoliciosporum), jotka hyötyvät kuormituksesta. Seuralaislajien lukumäärää ei myöskään laskettu näille lajeille.

Myös aiemmissa Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan alueilla tehdyissä ilman laadun bioindikaattoritutkimuksissa IAP-indeksin arvot on laskettu alkuperäisen yhtälön (LeBlanc & DeSloover 1970) mukaisesti. Sovellettava seuralaislajien lukumäärä on kuitenkin vaihdellut tutkimusvuosittain. Vuoden 2009 tutkimuksessa päädyttiin käyttämään mahdollisimman laajasta havaintoaineistosta koottuja seuralaislajimääriä ilmeisesti indeksin vertailukelpoisuuden mahdollistamiseksi. Kuitenkin ympäristö- ja maisematason muuttujien on havaittu vaikuttavan jäkälälajistoon ja seuralaislajien määrään (Gombert ym. 2004), mitä voidaan pitää biologisesti odotettavana. Koska nämä muuttujat vaihtelevat tutkimusvuosien ja niiden välisten vuosien aikana, tulee seuralaislajien määrä laskea vain kyseisen tutkimuksen aineistosta. IAP-indeksit siten ole täysin vertailukelpoisia eri tutkimusvuosien välillä. 

Taulukko 15. Jäkälälajiston luokitus IAP-indeksin perusteella.

Tabell 15. Klassificering av lavflora efter IAP-index.

		IAP-indeksi

		Kuvaus jäkälälajistosta



		> 3

		luonnontilainen lajisto, mukana herkkiä jäkälälajeja



		2–3

		lajisto on lievästi köyhtynyt, herkimpiä lajeja puuttuu yleisesti



		1–2

		lajisto on köyhtynyt, herkimpiä lajeja voi esiintyä yksittäisillä rungoilla



		0,5–1

		lajisto on erittäin selvästi köyhtynyt, herkimmät lajit puuttuvat yleisesti, rungoilla esiintyy yleisesti ilmansaasteista hyötyviä lajeja



		< 0,5

		jäkäläautio tai lähes jäkäläautio





Jäkäläkartoituksen virhelähteet ja luotettavuus

Jäkäläkartoituksen tulosten luotettavuuteen vaikuttavat erityisesti kartoituksen tekijöiden lajintuntemus sekä kokemus bioindikaattoritutkimusten tekemisessä. Ainoastaan standardissa SFS 5670:1990 esitettyjen 12 indikaattorilajin hallitseminen ei riitä, sillä lajintuntemuksen ollessa suppea voivat indikaattorilajit sekoittua muihin lajeihin. Ilman epäpuhtaudet voivat aiheuttaa lajien ulkonäköön huomattavia muutoksia, minkä vuoksi vain luonnontilaisten jäkälien tunteminen ei ole taidollisesti riittävää. 

Eri jäkälälajien esiintymisen kirjaaminen voi vaihdella eri arvioitsijoiden kesken. Leväpeitteen ja seinäsuomujäkälän kasvutavan vuoksi niiden havainnointi on erityisen hankalaa. Leväpeitettä voi esiintyä hyvinkin pieninä vihertävinä laikkuina. Seinäsuomujäkälä kasvaa yksittäisinä alle 1 millimetrin kokoisina suomuina. Tämä suomupeite voi olla lähes yhtenäinen, selvästi havaittava peite kaarnalla, tai niukimmillaan lähes yksittäisiä suomuja. Tyvikarpeiden osalta on kirjattu esiintymiseksi vain selvästi erottuva sekovarsi, ei kaarnan pinnalla oleva kellertävä tai vaalea jauhomainen kasvusto. Edellä esitettyjen syiden vuoksi näiden lajien havainnointiin ja runsauden arviointiin liittyvät erityisen suuret virhelähteet, kun verrataan eri tutkijoiden tuloksia keskenään. 

Subjektiivisiin arvioihin pohjautuva jäkälien näkyvien vaurioiden arviointi ja luokittelu aiheuttaa myös tutkijakohtaisia eroja jäkäläkartoituksen tuloksiin. Näiden virhelähteiden pienentämiseksi maastoryhmä koulutettiin ja arviointitasot saatettiin samalle tasolle testien avulla ennen maastokauden alkua.

Jyväskylän yliopiston ympäristöntutkimuskeskuksen selvityksessä (Polojärvi ym. 2005b) männyn epifyyttijäkälien ja sormipaisukarpeen vaurioiden havainnoinnin virhelähteistä todettiin, että arviot sormipaisukarpeen vaurioista eivät eronneet tilastollisesti merkitsevästi havainnoijien omien eivätkä eri havainnoijien arvioiden välillä. Havainnot ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälälajien lukumäärästä eivät eronneet tilastollisesti merkitsevästi havainnoijien omien havaintokertojen välillä, mutta eri havainnoijien välillä todettiin muutamia tilastollisesti merkitseviä eroja. Sormipaisukarpeen suhteellisissa peittävyyksissä todettiin tilastollisesti merkitseviä eroja sekä havainnoijien omien että eri havainnoijien tekemien mittausten välillä, kuten myös leväpeitteen arvioinnissa. Jäkälähavainnoista leväpeitteen havainnointi osoittautui tarkkuudeltaan epävarmimmaksi. Arviot leväpeitteen esiintymisestä poikkesivat havaintoaloilla, joilla leväpeitettä esiintyi mäntyjen rungoilla hyvin pieninä vihertävinä laikkuina. Leväpeitteestä poiketen seinäsuomujäkälän havainnoinnissa ei eroja todettu (Taulukko 16).















Taulukko 16. Jäkälähavaintojen mittaustarkkuus 95 %:n luottamusvälillä (Polojärvi ym. 2005b).

Tabell 16. Mätnoggrannhet hos lavobservationerna med ett konfidensintervall på 95 % (Polojärvi ym. 2005b).

		Suure

		Yksi havainnoija/Usea havainnoija

		Arviointitarkkuus

		Ero tuloksissa



		sormipaisukarpeen vauriot

		yhden havainnoijan arvioiden välinen vaihtelu

		3–12 %

		0,1–0,2 vaurioluokkaa



		

		usean havainnoijan välinen vaihtelu yhdellä havaintoalalla

		10–16 %

		0,2–0,4 vaurioluokkaa



		jäkälälajien lukumäärä

		yhden havainnoijan arvioiden välinen vaihtelu

		11–23 %

		0,9–1,6 lajia



		

		usean havainnoijan välinen vaihtelu yhdellä havaintoalalla

		0–5 %

		0–0,9 lajia



		sormipaisukarpeen peittävyys

		yhden havainnoijan arvioiden välinen vaihtelu

		34–42 %

		3,3–3,0 %-yks.



		

		usean havainnoijan välinen vaihtelu yhdellä havaintoalalla

		11–22 %

		0,7–4,9 %-yks.





Paikkatietomenetelmät

Paikkatietoaineistojen käsittelyssä, tuottamisessa ja visualisoinnissa hyödynnettiin QGIS 3.12- ja Surfer 16 -ohjelmistoja. Vyöhykekartat interpoloitiin kriging-menetelmällä Surfer 16:lla (laskentapisteiden välimatka 200 m). Kriging-menetelmä laskee tuntemattomalle pisteelle arvon painottamalla lähimpien tunnettujen pisteiden arvoja, mutta painotus ei perustu pelkästään pisteiden väliseen etäisyyteen ja ennustettuun sijaintiin, vaan myös tunnettujen pisteiden ja niiden arvojen spatiaaliseen järjestäytymiseen. Kriging-menetelmää käytettäessä huomioidaan spatiaalisen autokorrelaation vaikutus, eli mitä lähempänä alueet sijaitsevat toisiaan, sitä enemmän ne muistuttavat toisiaan jonkin ilmiön suhteen. 

Vyöhykekarttoja tarkasteltaessa tulee huomioida, että interpolointitulos on aina yleistys, jonka tarkkuuteen vaikuttaa ennen kaikkea tunnettujen pisteiden määrä ja tiheys. Näin ollen interpoloinnin tulosta voidaan pitää luotettavana niillä alueilla, joilla tunnettuja pisteitä (tutkimusaloja) on tiheässä, mutta harvan havaintoalaverkon alueilla interpoloinnin tulokseen tulee huomattavasti enemmän epävarmuustekijöitä. Kun havaintoalaverkosto on harva, yksittäisen havaintoalan tulos vaikuttaa laajempiin alueisiin kuin jos havaintoalaverkko olisi tiheä. Uudellamaalla havaintoalaverkosto on tulosten yleistettävyyden kannalta hyvä havaintoalojen hilaverkostoon sijoittelun ansiosta. Interpolointi myös tasoittaa tuloskarttojen mittakaavassa esitettynä jonkin verran suurimpia vaihteluja.

Tilasto- ja matemaattiset menetelmät

Tilastomenetelmien avulla pyrittiin saamaan tietoa ilmanlaatu- ja taustamuuttujien vaikutuksesta tutkittuihin jäkälämuuttujiin, jäkälämuuttujien välisestä yhteisvaihtelusta, tausta- ja taajama-alojen välisistä eroista sekä vuosien välisistä eroista (Partanen ja Veijola 1996). Taustamuuttujiksi otettiin havaintoaloilla tehdyt havainnot sekä eräitä ilmanlaatua ja päästöjä kuvaavia muuttujia. Ilmanlaatu- ja päästömuuttujiksi valittiin havaintoalojen etäisyys lähimpään lupavelvolliseen teollisuus- tai energialaitokseen sekä tämän lähimmän laitoksen päästömäärät rikkidioksidin, typen oksidien, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden sekä hiukkasten osalta (ELY-keskus, Uudenmaan kunnat ja HSY 2020). Hiukkaspäästönä käytettiin laitoksen kokonaishiukkaspäästöä, koska PM10-kokoluokan päästötietoa ei ollut saatavilla kaikilta laitoksilta. Lisäksi regressioanalyyseissä taustamuuttujina käytettiin havaintoalan etäisyyttä mereen sekä Euroopan ympäristökeskuksen EEA:n kokoamien ilman epäpuhtauksien (typpidioksidi, hengitettävät hiukkaset, pienhiukkaset ja otsoni) pitoisuuksia, joiden vuosikeskiarvot oli arvioitu vuodelle 2017 (EEA 2020). Pitoisuudet on esitetty neliökilometrien ruudukossa. Havaintoalalle annettiin arvo sen mukaan, mihin pitoisuusruutuun se sijoittui. Aineiston interpoloinnista johtuen tuloksia on kuitenkin pidettävä lähinnä suuntaa antavina.

Mikäli tarkastellut muuttujat eivät noudattaneet parametristen testien oletuksia, tehtiin niille logaritmi- (lg(X+1)), potenssi- tai neliöjuurimuunnos. Jos muuttujat eivät muunnoksista huolimatta noudattaneet parametristen testien oletuksia, käytettiin parametrittomia testejä. 

Tilastollisten testien ja ordinaatioiden laskentaan käytettiin R-ohjelmistoa (versio 4.0.3). R on S-kieleen perustuva vapaasti saatavissa oleva ja käytettävä ohjelmointikieli, jota käytetään tilastollisten analyysien tekoon (R Development Core Team 2020). Ordinaatiot laskettiin R:n lisäosalla vegan (versio 2.56), joka on tarkoitettu ekologisen datan käsittelyyn (Oksanen ym. 2019). Sääaineistoa käsiteltiin R:n lisäosalla openair (versio 2.76), joka on tehty ilmanlaadun ja säätietojen tarkastelua varten (Carslaw ja Ropkins 2012). Käyttöliittymänä R-kieleen käytettiin Rstudiota (versio 1.1.463) sekä Rcmdr-lisäosaa (versio 2.71, Fox ja Bouchet-Valat 2020).

Taustamuuttujien vaikutus ja jäkälämuuttujien keskinäiset korrelaatiot

Luokittelevien taustamuuttujien vaikutusta tutkittuihin ilmanlaatua kuvaaviin muuttujiin testattiin parametrittomalla Kruskallin–Wallisin varianssianalyysillä ja Mannin–Whitneyn U-testillä. Luokittelevina muuttujina käytettiin metsätyyppiä, metsikön kehitysastetta ja metsikön soveltuvuutta tutkimukseen. Jatkuvien taustamuuttujien ja tutkittavien jäkälämuuttujien välisiä riippuvuuksia tarkasteltiin Spearmanin järjestyskorrelaatioiden avulla. Samoin jäkälämuuttujien keskinäisiä korrelaatioita tarkasteltiin Spearmanin järjestyskorrelaatioiden avulla. Alle 0,3:n korrelaatiokerrointa ei yleisesti katsota merkitykselliseksi. Suurilla aineistoilla varsin pienetkin korrelaatiot voivat olla tilastollisesti merkitseviä. Siksi on syytä tarkastella korrelaatiota ja sen merkitsevyyttä yhdessä eikä luottaa pelkkään merkitsevyyteen.

Tutkittujen jäkälämuuttujien ja jatkuvien taustamuuttujien eroja tausta- ja taajama-aloittain tarkasteltiin parametrittomalla Mannin–Whitneyn U-testillä. Tausta- ja taajama-alojen eroja luokittelevien taustamuuttujien suhteen tarkasteltiin riippumattomuustestillä Khii-neliö-testi (Χ2-testi). Keskeisimpien jäkälämuuttujien vuosien 2000, 2004, 2009, 2014 ja 2020 välisiä eroja tausta- ja taajama-aloittain tarkasteltuna testattiin parametrittomalla merkkitestillä. 

Tilastollisissa tarkasteluissa on huomioitava se, että havaintoalat jakautuivat taustamuuttujien ja taajamatausta -jaottelun muodostamiin luokkiin epätasaisesti. Tämä voi osaltaan heikentää taustamuuttujien vaikutuksen tilastollisen arvioinnin luotettavuutta ja tulokset voivat erityisesti olla herkempiä parametristen testien taustaoletusten rikkoutumisen aiheuttamille virheille, jotka vaikuttavat testin merkitsevyystasoon ja voimakkuuteen. Jos esimerkiksi sekä otoskoot että otosten varianssit eroavat ryhmittäin, riski tehdä 1 tyypin virhe, eli hylätä nollahypoteesi sen ollessa tosi, kasvaa (Ranta ym. 1989).

Vuosien väliset vertailut

Vuosien 2014 ja 2020 välisiä eroja jäkälämuuttujissa testattiin toisistaan riippuvien otosten t-testillä tai sen parametrittomalla vastineella merkkitestillä. Koska normaalisuusjakaumasta poikkeaminen ei varianssianalyysissä ole kovin vaarallista, päädyttiin joissain tapauksissa käyttämään parametrista toistomittausasetelman varianssianalyysia, vaikka normaalisuusoletus ei toteutunutkaan muunnoksista huolimatta. Jäkälämuuttujien eroja eri tutkimusvuosina tarkasteltiin myös kuntakohtaisesti toistomittausasetelman varianssianalyysilla tai Friedmanin testillä. 

Jäkälämuuttujien vuosien 2014 ja 2020 välisten muutosten alakohtaista merkitsevyyttä tarkasteltiin runkokohtaisen aineiston ja parittaisten otosten merkkitestin avulla. 

IAP-indeksi laskettiin kunkin havaintovuoden kohdalla nimenomaan sen vuoden havainnoista. Tämä huonontaa IAP-indeksin vertailukelpoisuutta.

Regressioanalyysit

Tärkeimpien jäkälämuuttujien riippuvuutta jatkuvista tausta- ja ilmanlaatua kuvaavista muuttujista tarkasteltiin usean selittävän muuttujan hierarkkisen regressioanalyysin avulla. Regressioanalyysin avulla pyrittiin vastaamaan siihen, miten selitettävän muuttujan arvojen vaihtelu riippuu selittävien muuttujien arvoista ja näiden muutoksista aineiston sisällä. Analyysissa olivat mukana vuoden 2020 tulokset. 

Hierarkkisen regressioanalyysin avulla voitiin selvittää, mikä lopulta on ilmanlaatua kuvaavien muuttujien osuus jäkälämuuttujien vaihtelun selittämisessä, kun muut mahdolliset jäkälämuuttujiin vaikuttavat (tausta-) tekijät on huomioitu. Mikäli regressioanalyysiin liittyvät oletukset (normaalisuus, lineaarisuus, homoskedastisuus, selittävien muuttujien korreloimattomuus, jäännösten riippumattomuus) eivät toteutuneet, yritettiin tilannetta korjata tekemällä selitettävälle muuttujalla logaritmimuunnos (lg (X+1)), tai tekemällä keskenään korreloivista selittävistä muuttujista uusi muuttuja pääkomponenttianalyysin (PCA) avulla.

Yhteisöanalyysit

Ordinaatiokuvaajilla havainnollistettiin havaintoalojen jäkäläyhteisöjen sijoittumista toisiinsa nähden ja ympäristömuuttujien ja jäkäläyhteisöjen välistä suhdetta. Menetelmä perustuu tässä tapauksessa jäkäläyhteisöaineistoista laskettuihin havaintoalojen etäisyysmatriiseihin. Datasta eroteltiin omiksi ryhmikseen jäkälälajien yleisyydet, jäkälälajien runsaudet, jäkälähavainnoista saatavat suureet (IAP, lajilukumäärä, sormipaisukarpeen ja yleinen vaurioaste, sormipaisukarpeen ja luppojen peittävyys) ja taustamuuttujat. Ordinaatiossa olivat mukana kaikki 501 havaintoalaa. 

Ordinaatioon käytettiin NMDS-menetelmää (nonmetric multidimensional scaling), joka ei tee oletuksia muuttujien välisten riippuvuuksien lineaarisuudesta. NMDS sopii hyvin aineistolle, jossa on käytetty sattumanvaraista, epäjatkuvaa tai muuten epämääräistä mitta-asteikkoa (McCune & Mefford 1999). Käytetty vegan-paketin funktio metaMDS etsii satunnaisilla aloituksilla optimaalista ratkaisua. Jos löytyy kaksi riittävän samanlaista ratkaisua, niin metaMDS raportoi sen optimaalisena. Ellei optimaalista ratkaisua löydy, niin tuloksena ilmoitetaan stressiarvoltaan pienin ratkaisu. Stressiarvolla mitataan ordinaation poikkeamaa todellisesta tilanteesta eli ordinaation onnistumista. Jotta ordinaatiota voitaisiin pitää onnistuneena ja väärien johtopäätösten riskiä pienenä, tulisi stressiarvon olla pienempi kuin 0,1. Stressiarvon lähestyessä arvoa 0,2 väärintulkintojen todennäköisyys kasvaa eikä ordinaatioon tulisi tällöin luottaa liikaa. Stressiarvo voi kasvaa myös otoskoon kasvaessa (McCune & Grace 2002). Etäisyysmittana ordinaatiossa käytettiin Brayn–Curtisin etäisyysmittaa. Akseleita pyöritetään metaMDS:ssä siten, että varianssi on suurin ensimmäisessä dimensiossa. Lopulta kullekin havaintoalalle saadaan koordinaatit sekä painotettuina keskiarvoina lasketut lajien tai suureiden sijainnit ordinaatioavaruudessa. (Oksanen ym 2020)

Taustamuuttujat sovitettiin ordinaatioon veganin envfit-funktiolla. Funktio antaa vektorien lisäksi r2-arvon ja muuttujan merkitsevyyden. Vektori osoittaa ordinaatiossa suuntaan, jossa ympäristömuuttujan muutos on ollut suurinta. Vektorin pituus puolestaan kertoo ordinaation ja ympäristömuuttujan välisestä korrelaatiosta (Oksanen ym 2020). 





Tulokset

Sormipaisukarpeen vaurioaste

Sormipaisukarpeen vaurioasteita arvioitiin viisiportaisella asteikolla puolen vaurioluokan välein (ks. Taulukko 13 ja Kuva 21), jossa vaurioluokka 1 = terve, 2 = lievästi vaurioitunut, 3 = selvästi vaurioitunut, 4 = pahasti vaurioitunut ja 5 = kuollut tai puuttuva. Vaurioita arvioitiin puittain, jonka perusteella laskettiin havaintoalan keskimääräinen vaurioaste.

Keskimääräinen sormipaisukarpeen vaurioaste oli Uudellamaalla 2,5 eli lievästi vaurioitunut. Vaurioasteet vaihtelivat terveestä kuolleeseen tai puuttuvaan. Vaurioiden jakautumista koko aineistossa havainnollistettiin luokittelemalla vaurioasteet sekä havaintoaloittain että havaintopuittain (Kuva 22, Kuva 23). Suurimmalla osalla havaintoaloista (58 %) sormipaisukarve oli lievästi vaurioitunutta. Sormipaisukarve luokiteltiin terveeksi 0,6 %:lla, selvästi vaurioituneeksi 34 %:lla, pahoin vaurioituneeksi 6,4 %:lla aloista. Kuolleeksi tai puuttuvaksi se luokiteltiin 0,6 %:lla aloista. 

Tutkimusrungoittain tarkasteltuna 9 %:lla rungoista sormipaisukarve oli tervettä tai melkein tervettä (vaurioaste 1 tai 1,5). Suurimmalla osalla (35 %) tutkimuspuista sormipaisukarve oli lievästi vaurioitunutta, ja 29 %:lla vauriot olivat lievän ja selvän välillä. Selviä vaurioita ja tätä suurempia vaurioita havaittiin 28 %:lla puista. Rungoista 4,7 %:lla (233 runkoa) sormipaisukarve oli kuollutta tai puuttui.



Kuva 22. Sormipaisukarpeen vaurioasteet havaintoaloilla luokittain. n = 501.

Figur 22. Blåslavens skadeklasser fördelade per provyta. n = 501.



Kuva 23. Sormipaisukarpeen vaurioasteet luokiteltuna rungoittain. n = 5010.

Figur 23. Blåslavens skadeklasser fördelade per stam. n = 5010.

Sormipaisukarve oli kuollutta tai puuttui kolmelta havaintoalalta, jotka sijaitsivat Helsingin Haagassa, Kirkkonummen Gesterbyssä ja Inkoossa NMC Termonova Oy:n lähellä. Kirkkonummella vuonna 2014 vaurioaste oli selvä, ja muilla mainituilla aloilla se oli pysynyt ennallaan vuosien välillä. Pahoja vaurioita havaittiin yhteensä 40 havaintoalalla laajalti Uudellamaalla, mutta valtaosa keskittyi pääkaupunkiseudulle. Tervettä sormipaisukarve oli kolmella havaintoalalla, jotka sijaitsivat Lohjan pohjoiskulmassa, Pornaisissa ja Pukkilassa. Sormipaisukarpeen vaurioaste oli pienentynyt lievistä vauriosta terveeseen näillä aloilla edellisestä tutkimusvuodesta (Kuva 24).

Sormipaisukarpeen vauriot olivat suuria suurissa taajamissa ja toisaalta myös Lapinjärvellä sekä pienialaisesti ympäri Uuttamaata. Terveintä se oli harvempaan asutuilla seuduilla erityisesti maakunnan pohjoisosissa (Kuva 25).



Kuva 24. Sormipaisukarpeen vaurioaste havaintoaloilla.

Figur 24. Blåslavens skadeklass på provytorna.



Kuva 25. Sormipaisukarpeen vaurioasteita kuvaavat vyöhykkeet.

Figur 25. Zonkarta över blåslavens skadeklass. 

Yleinen vaurioaste

Yleistä vaurioastetta arvioitiin jäkälälajiston kunnon ja koostumuksen perusteella viisiportaisella asteikolla puolen vaurioluokan välein (ks. Taulukko 13), jossa vaurioluokka 1 = terve, 2 = lievästi vaurioitunut, 3 = selvästi vaurioitunut, 4 = pahasti vaurioitunut ja 5 = kuollut tai puuttuva. Vaurioita arvioitiin puittain, jonka perusteella arvioitiin havaintoalan keskimääräinen vaurioaste. 

Koko tutkimusalueen keskimääräinen yleinen vaurioaste oli 3,2 eli selvästi vaurioitunut. Vaurioasteet vaihtelivat lievistä vaurioista kuolleeseen tai puuttuvaan. Vaurioiden jakautumista aineistossa tutkittiin luokittelemalla vaurioasteet sekä havaintoaloittain että havaintopuittain (Kuva 26, Kuva 27). Jäkälät olivat selvästi vaurioituneita melkein puolella (49 %) aloista. Jäkälälajisto oli lievästi vaurioitunutta 14 %:lla ja pahasti vaurioituneita 36 %:lla havaintoaloista, eikä tervettä lajisto ollut keskimäärin yhdelläkään alalla. Viidellä alalla jäkälälajisto oli keskimäärin kuollutta tai puuttui, ja ne sijaitsivat Helsingissä (3 alaa) Mustikkamaalla, Seurasaaressa ja Pohjois-Haagassa; Hyvinkään keskustassa (1 ala) ja Inkoossa (1 ala) NMC Termonova Oy:n lähellä. Näillä aloilla oli vuonna 2014 yleinen vaurioaste vähintään pahojen vaurioiden luokassa.

Tutkimuspuittain eli -runkokohtaisesti tarkasteltuna jäkälälajisto täytti terveen kriteerin (vaurioaste 1,0) yhdeksällä rungolla. Lähes terve lajisto (vaurioaste 1,5) havaittiin 3 %:lla rungoista. Suurin vaurioasteen luokka oli pahoin vaurioitunut (vaurioaste 4,0), johon kuului 42 % rungoista. Toiseksi suurin luokka oli selvän vaurion luokitus, yhteensä 21 % rungoista (vaurioasteet 3,0 ja 3,5). Vino jakauma voidaan selittää yleisen vaurioasteen arviointiperusteella: runkojäkälälajisto luokitellaan pahoin vaurioituneeksi, jos puulla ei kasva pensasmaisia jäkäliä eli luppoja, naavoja tai hankakarvetta. Lupot ja naavat ovat herkkiä lajeja, joten ne katoavat ensimmäisinä rasituksen kasvaessa. Tällöin hankakarpeen puuttuminen pudottaa rungon luokituksen vaurioasteen arvoon 4,0.



Kuva 26. Yleiset vaurioasteet luokiteltuna aloittain. n = 501.

Figur 26. Allmänna skadeklasser fördelade per provyta. n = 501. 



Kuva 27. Yleiset vaurioasteet luokiteltuna rungoittain. n = 5010.

Figur 27. Allmänna skadeklasser fördelade per stam. n = 5010.

Yleiset jäkälälajiston vauriot esiintyivät samankaltaisesti sormipaisukarpeen vaurioastekin osalta, mutta vauriot olivat yleisesti vähintään 0,5 vaurioluokkaa suurempia kuin sormipaisukarpeen vauriot. Terveintä lajisto oli Lohjan kunnan koilliskolkassa, Porkkalanniemellä sekä Pukkilassa. Suurin osa tutkimusalueesta oli yleisen vaurioasteen osalta vähintään selvästi vaurioitunutta (Kuva 28, Kuva 29).



Kuva 28. Yleinen vaurioaste havaintoaloilla.

Figur 28. Allmän skadeklass på provytorna. 



Kuva 29. Yleisen vaurioasteen vyöhykkeet.

Figur 29. Zonkarta över allmän skadeklass.

Jäkälälajien määrät ja yleisyydet

Yleisin laji oli keltatyvikarve, joka esiintyi yli 96 %:lla rungoista. Toiseksi yleisin oli sormipaisukarve (95 % rungoista). Vähintään puolella tutkimuspuista esiintyi myös seinäsuomujäkälää (79 %), harmaatyvi- ja tuhkakarvetta (55 %) sekä harmaaröyhelöä (50 %). Hankakarvetta esiintyi 49 %:lla puista ja levää ja vihersukkulajäkälää esiintyi 40 %:lla puista. Muut lajit olivat selvästi harvinaisempia. (Kuva 30)



Kuva 30. Runkojäkälien esiintymisfrekvenssi tutkimusalueella rungoittain vuonna 2020. n = 5010.

Figur 30. Stamlavarnas förekomstfrekvens i uppföljningsområdet per stam år 2020. n = 5010.

Runkojäkälien seuralaislajien, eli kyseisen lajin kanssa samalla rungolla esiintyvien muiden lajien määrät on esitetty alla (Kuva 31). Eniten seuralaislajeja oli tutkimusalueen toiseksi harvinaisimmalla lajilla, ruskoröyhelöllä (seuralaislajeja 5,0) ja tämän jälkeen naavoilla (4,9). Vähintään neljä seuralaislajia oli myös lupoilla (4,5). Vähiten seuralaislajeja havaittiin sormipaisukarpeella (3,0). Muilla lajeilla seuralaislajeja oli 3–4 kappaletta. 

Tutkimuksessa havaitut seuralaislajimäärät noudattavat suhteellisen hyvin oletuksia jäkälien herkkyydestä. Eniten seuralaislajeja oli toiseksi harvinaisimmalla ruskoröyhelöllä, jonka indikaattoriarvo on kuitenkin satunnaisen esiintymisen vuoksi pieni. Hyviä, erittäin herkkiä indikaattorilajeja ovat seuralaislajien ja yleisyyden puolesta lupot ja naavat. Melko herkkien lajien ryhmän muodostavat harmaaröyhelö, hankakarve sekä harmaa- ja tuhkatyvikarpeet. Keltaröyhelö on melko yleinen, mutta esiintyy satunnaisesti, eikä sen indikaattoriarvo ole erityisen hyvä. Niukasti seuralaislajeja oli myös kuormitusta hyvin kestävillä lajeilla harmaatyvi- ja tuhkakarpeella sekä sormipaisukarpeella.



Kuva 31. ilman epäpuhtauksista kärsivien runkojäkälien seuralaislajien lukumäärät Uudellamaalla vuonna 2020. Sulkeissa on esitetty, kuinka suurella osalla tutkimusrungoista (n = 5010) laji esiintyi.

Figur 31. Antal följearter till stamlavar som tar skada av luftföroreningar i Nyland år 2020. I parenteser anges andelen observationsstammar (n = 5010) arten förekommer på.

Uudellamaalla havaittiin keskimäärin 6,0 lajia havaintoalaa kohti ja 5,1 lajia havaintopuuta kohti. Keskimäärin tutkimusalueen jäkälälajisto oli siis havaintoalakohtaista lajimäärää tarkasteltaessa lievästi köyhtynyttä ja havaintopuukohtaista lajimäärää kohti tarkasteltaessa köyhtynyttä. Lajilukumäärän vaihteluväli havaintoaloilla oli 1–9 ja havaintopuilla 0–8. Kaikilla havaintoaloilla havaittiin siis vähintään yksi ilman epäpuhtauksista kärsivä jäkälälaji. Kokonaan jäkäläautioita havaintopuita tutkimusalueella oli 55 kappaletta, ja ne sijaitsivat enimmäkseen taajamissa. Vastaavasti puita, joilla havaittiin 8 ilman epäpuhtauksista kärsivää jäkälälajia, oli 12 kappaletta; näistä viisi sijaitsi Loviisan eri osissa, yksi Kirkkonummella Båtvikin satamassa, yksi Mäntsälässä Sälinkäällä, yksi Siuntiossa Suitian lähellä ja yksi Vantaalla Rekolanmäessä.

Yhdellä havaintoalalla havaittiin vain yksi ilman epäpuhtauksista kärsivä jäkälälaji (lajisto erittäin selvästi köyhtynyt), ja se sijaitsi Helsingin Kivikossa. Yhteensä 13 alalla havaittiin lajilukumääräksi kaksi, ja ne sijaitsivat Helsingissä (6 kpl), Espoossa (3 kpl), Hyvinkäällä (1 kpl), Raaseporissa (1 kpl) ja Vantaalla (1 kpl). Kolme ilman epäpuhtauksista kärsivää lajia havaittiin 25 alalla eri puolella Uuttamaata, myös pienissä kunnissa. Lajilukumäärä 2–3 luokitellaan selvästi köyhtyneeksi. Köyhtyneen luokittelun lajilukumäärän 4–5 aloja oli 112 kappaletta joka puolella tutkimusaluetta. Lievästi köyhtynyt lajisto (6–7 ilmansaasteista kärsivää lajia) oli 272 havaintoalalla eli yli puolessa tutkimusaineistossa. Normaalin tai luonnontilaisen lajiston kriteerin (8 tai enemmän lajeja) täytti 75 alaa. Ne sijaitsivat laajalti koko alueella, mutta niitä ei ollut Espoossa, Helsingissä, Kauniaisissa, Lapinjärvellä, Pornaisissa eikä Sipoossa. (Kuva 32)

Suurimmat lajilukumäärän yhtenäiset vyöhykkeet, joilla oli normaali lajisto, sijoittuivat Loviisan, Askolan, Pukkilan ja Mäntsälän alueille. Käytetty menetelmä antaa hyvin pienet vyöhykkeet normaalille lajistolle, kun ympäröivien havaintoalojen lajilukumäärä on 7 tai pienempi. Yleiskuvana normaalia jäkälälajistoa esiintyy Uudellamaalla paikoittaisina esiintyminä. (Kuva 33)



Kuva 32. Ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälälajien lukumäärät havaintoaloilla.

Figur 32. Antal lavarter som tar skada av luftföroreningar på provytorna.





Kuva 33. Vyöhykkeittäinen kuvaus ilman epäpuhtauksista kärsivien lajien lukumäärästä tutkimusalueella.

Figur 33. Zonkarta över antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar i uppföljningsområdet.

Ilman epäpuhtauksista kärsivien lajien yleisyydet

Seuraavissa kuvissa on esitetty ilman epäpuhtauksista kärsivien luppojen, naavojen, harmaaröyhelön, hankakarpeen sekä harmaa- ja tuhkatyvikarpeiden yleisyydet vyöhykkeinä asteikolla 0–10 (0 = lajia ei havaittu tutkimusalalla lainkaan, 10 = lajia havaittiin jokaisella tutkimuspuulla). 

Luppoja havaittiin tutkimusalueella 17 %:lla puista ja 50 %:lla aloista. Sellaisia aloja, joilla luppoja esiintyi vähintään puolella alan puista, oli kuitenkin vain 76, eli 15 % aloista. Keskimäärin luppoja havaittiin vähemmän kuin kahdelta rungolla näytealalla. Vyöhykkeet, joilla luppoja esiintyi runsaina, olivat melko pienialaisia, ja ne esiintyivät harvakseltaan tutkimusalueen eri puolilla. Laajimmat runsaan esiintymisen vyöhykkeet sijoittuivat Mäntsälään, Lohjalle, Karkkilaan ja Pukkilan ja Askolan rajalle. (Kuva 34)

Naavoja havaittiin tutkimusalueella 8,1 %:lla puista ja 36 %:lla aloista. Sellaisia aloja, joilla naavoja esiintyi vähintään puolella alan puista, oli 17 kpl eli 3,4 % aloista. Keskimäärin naavoja havaittiin 0,8 puulla. Naavoja tavattiin useilla tutkimusaloilla, mutta vain harvoin ne esiintyivät tutkimusaloilla runsaina. Naavojen vyöhykkeet, joilla ne esiintyivät runsaina, olivat pienialaisia, ja ne sijaitsivat Uudenmaan eri puolilla. Selvästi muuta aluetta runsaampina ne esiintyivät Pukkilassa, Kirkkonummella Porkkalanniemellä, Raaseporin länsiosissa, Loviisassa ja Porvoossa. Alueita, joilta sekä lupot että naavat puuttuivat, olivat pääkaupunkiseutu, Lapinjärvi sekä Sipoon–Pornaisten alue. (Kuva 35)

Harmaaröyhelö, hankakarve sekä harmaa- ja tuhkatyvikarpeet olivat selvästi luppoja ja naavoja yleisempiä, ja esiintyivät tutkimusalueella paikoitellen runsaana. Harmaa- ja tuhkatyvikarpeita tavattiin 55 %:lla tutkimuspuista, harmaaröyhelöä 50 %:lla ja hankakarvetta 49 %:lla puista. Vastaavasti näitä lajeja tavattiin tutkimusaloista vastaavasti 89, 84 ja 81 %:lla. Lajien keskimääräiset yleisyydet näytealan rungoilla olivat harmaa- ja tuhkatyvikarpeella 5,5, harmaaröyhelöllä 5,0 ja hankakarpeella 4,9. Harmaaröyhelö ja hankakarve esiintyivät usein yhdessä, ja ne puuttuivat tai esiintyivät harvemmin pääkaupunkiseudulla, Inkoo–Lohja-akselilla, Vihdissä–Karkkilassa, Mäntsälän länsiosissa sekä Lapinjärvellä (Kuva 36, Kuva 37). Harmaa- ja tuhkatyvikarpeet olivat vähälukuisempia pääkaupunkiseudulla, Vihdissä, Karkkilassa, Sipoossa ja Pornaisissa. (Kuva 38). Kaikki nämä ilman epäpuhtauksista kärsivät lajit olivat harvinaisia Porvoossa Kilpilahden teollisuusalueen lähistöllä.





Kuva 34. Luppojen yleisyys vyöhykkeittäin asteikolla 0–10, jossa 0 = laji ei esiinny havaintoalalla, 10 = laji esiintyy havaintoalan jokaisella puulla.

Figur 34. Zonkarta över tagellavens förekomstfrekvens på en skala mellan 0–10 där 0 = arten förekommer inte på provytan, 10 = arten förekommer på varje trädstam på provytan.



Kuva 35. Naavojen yleisyys vyöhykkeittäin asteikolla 0–10, jossa 0 = laji ei esiinny havaintoalalla, 10 = laji esiintyy havaintoalan jokaisella puulla.

Figur 35. Zonkarta över skägglavens förekomstfrekvens på en skala mellan 0–10 där 0 = arten förekommer inte på provytan, 10 = arten förekommer på varje trädstam på provytan.



Kuva 36. Harmaaröyhelön yleisyys vyöhykkeittäin asteikolla 0–10, jossa 0 = laji ei esiinny havaintoalalla, 10 = laji esiintyy havaintoalan jokaisella puulla.

Figur 36. Zonkarta över näverlavens förekomstfrekvens på en skala mellan 0–10 där 0 = arten förekommer inte på provytan, 10 = arten förekommer på varje trädstam på provytan.



Kuva 37. Hankakarpeen yleisyys vyöhykkeittäin asteikolla 0–10, jossa 0 = laji ei esiinny havaintoalalla, 10 = laji esiintyy havaintoalan jokaisella puulla.

Figur 37. Zonkarta över gällavens förekomstfrekvens på en skala mellan 0–10 där 0 = arten förekommer inte på provytan, 10 = arten förekommer på varje trädstam på provytan.



Kuva 38. Harmaa- ja tuhkatyvikarpeen yleisyys vyöhykkeittäin asteikolla 0–10, jossa 0 = laji ei esiinny havaintoalalla, 10 = laji esiintyy havaintoalan jokaisella puulla.

Figur 38. Zonkarta över vedlavens och klilavens förekomstfrekvens på en skala mellan 0–10 där 0 = arten förekommer inte på provytan, 10 = arten förekommer på varje trädstam på provytan.

Ilman epäpuhtauksista hyötyvien lajien yleisyydet

Vyöhykekartoissa (Kuva 39, Kuva 40) on esitetty ilman epäpuhtauksista hyötyvien lajien, viherlevän ja vihersukkulajäkälän sekä seinäsuomujäkälän yleisyydet asteikolla 0–10. Keskimäärin levää havaittiin 4,0 havaintopuulla havaintoalaa kohti ja seinäsuomujäkälää 7,8 havaintopuulla. Levää havaittiin 81 %:lla havaintoaloista ja seinäsuomujäkälää 95 %:lla. Levän sekä seinäsuomujäkälän levinneisyys oli käänteinen herkkiin lajeihin verrattuna. Niillä alueilla, joilla herkkiä lajeja oli harvassa tai ne puuttuivat, etenkin levää esiintyi runsaana. Näitä alueita olivat pääkaupunkiseutu, Inkoo–Lohja, Lapinjärvi ja Järvenpäästä Pornaisiin yltävä alue (Kuva 39).

Seinäsuomujäkälää esiintyi lähes kaikkialla Uudellamaalla. Se puuttui pienehköiltä alueilta Lapinjärveltä, Karkkilasta, Vihdistä, Pornaisista sekä muutamilta pisteittäisiltä paikoilta. Runsaiten sitä havaittiin pääkaupunkiseudulla, Sipoossa, Porvoossa, Kirkkonummella, Siuntiossa, Pukkilassa, Myrskylässä ja Nurmijärvellä. Levinneisyydessä oli selvä painottuminen lähemmäksi rannikkoa (Kuva 40).



Kuva 39. Viherlevän ja vihersukkulajäkälän yleisyys vyöhykkeittäin asteikolla 0–10, jossa 0 = laji ei esiinny havaintoalalla, 10 = laji esiintyy havaintoalan jokaisella puulla.

Figur 39. Zonkarta över grönalgens och trädgrönelavens förekomstfrekvens på en skala mellan 0–10 där 0 = arten förekommer inte på provytan, 10 = arten förekommer på varje trädstam på provytan.



Kuva 40. Seinäsuomujäkälän yleisyys vyöhykkeittäin asteikolla 0–10, jossa 0 = laji ei esiinny havaintoalalla, 10 = laji esiintyy havaintoalan jokaisella puulla.

Figur 40. Zonkarta över flarnlavens förekomstfrekvens på en skala mellan 0–10 där 0 = arten förekommer inte på provytan, 10 = arten förekommer på varje trädstam på provytan.



Sormipaisukarpeen ja luppojen peittävyys

Kuvissa 41 ja 42 on esitetty sormipaisukarpeen sekä luppojen pistefrekvenssimenetelmällä lasketut peittävyydet mäntyjen rungoilla havaintoalakohtaisista keskiarvoista yleistettyinä vyöhykkeinä. Karttoja tarkasteltaessa on huomioitava, että erityisesti sormipaisukarpeen peittävyys reagoi ilman epäpuhtauksiin epälineaarisesti: lajin peittävyys usein ensin kasvaa epäpuhtauksien vaikutuksesta, ja kuormitustason edelleen kasvaessa peittävyys jälleen pienenee. Lisäksi luontaiset tekijät vaikuttavat peittävyyksiin melko voimakkaasti, esim. sormipaisukarpeen peittävyys on suurempi nuorissa kuin vanhoissa männiköissä.

Sormipaisukarpeen keskimääräinen peittävyys aloilla oli 4,7 %. Sormipaisukarpeen peittävyys oli suurta erillisillä alueilla Uudenmaan eri puolilla. Laajimmat suuren peittävyyden alueet sijoittuivat Karkkilaan, Lapinjärvelle ja Sipoon ja Pornaisten rajalle. Pienempiä runsaan peittävyyden alueita havaittiin Porvoon keskustassa, Lohjan Karjalohjalla, Hyvinkään ja Mäntsälän alueilla ja Hankoniemellä.

Lupot esiintyivät runsaina vain yksittäisillä aloilla. Luppojen keskimääräinen peittävyys oli 0,03 %. Luppojen runsaudesta ei voi luotettavasti päätellä muuta kuin että ne eivät esiinny peittävinä kuormitetuilla alueilla, muutoin niiden peittävyydet ovat käytännössä satunnaisia.



Kuva 41. Sormipaisukarpeen keskimääräinen peittävyys (%) vyöhykkeinä.

Figur 41. Zonkarta över blåslavens genomsnittliga täckningsgrad (%).



Kuva 42. Luppojen keskimääräinen peittävyys (%) vyöhykkeinä.

Figur 42. Zonkarta över tagellavens genomsnittliga täckningsgrad (%).



IAP-indeksi

IAP-indeksin arvo oli tutkimusalueella keskimäärin 1,5, minkä perusteella Uudenmaan runkojäkälälajistoa voidaan luonnehtia keskimäärin köyhtyneeksi. Pienin havaittu IAP-indeksin arvo oli 0,12 (lähes tai täysin jäkäläautio) ja suurin 2,51 (lievästi köyhtynyt lajisto). Suurimmalla osalla aloista (74 %) oli IAP-indeksin perusteella köyhtynyt jäkälälajisto. Selvästi köyhtynyt lajiston luokassa oli 13 % havaintoaloista ja lievästi köyhtyneen luokassa 10 %. Jäkäläautioksi tai lähes jäkäläautioksi luokiteltiin 3 % aloista. Täysin muuttumatonta jäkälälajistoa (IAP-indeksin arvo > 3,0) ei havaittu yhdelläkään havaintoalalla. Havaintoaloja, jotka olivat lähes tai täysin jäkäläautioita (IAP < 0,5) oli 14 kappaletta, joista yhdeksän kappaletta sijaitsi Helsingissä ja yksi kappale kussakin Espoossa, Hyvinkäällä, Porvoossa, Raaseporissa ja Vantaalla. Porvoon ala oli luokiteltu tausta-alaksi, mutta muut olivat taajama-aloja (Kuva 43). 



Kuva 43. IAP-indeksin jakauma havaintoaloittain Uudellamaalla vuonna 2020. n = 501.

Figur 43. Fördelning av IAP-index per provyta i Nyland år 2020. n = 501.

IAP-indeksin vyöhykkeiden perusteella jäkälälajisto oli muuttuneinta pääkaupunkiseudulla tiiviisti rakennetulla alueella, Porvoon keskustassa, Lohjan keskustasta Inkooseen ulottuvalla vyöhykkeellä ja Hyvinkään taajama-alueella. Jäkälälajisto oli köyhtynyttä suurimmassa osassa Uuttamaata. Vähiten muuttuneet alueet olivat suhteellisen pieniä ja sijaitsivat Uudenmaan harvaan asutuilla seuduilla (Kuva 44). 



Kuva 44. IAP-indeksi vyöhykkeittäin Uudellamaalla vuonna 2020.

Figur 44. Zonkarta över IAP-indexet i Nyland år 2020.

Tulosten tarkastelu

Taustamuuttujat

Saatuja tuloksia ja niihin vaikuttaneita tekijöitä tarkasteltiin muuttujakohtaisesti tilastollisten menetelmien avulla. Taustamuuttujina käytettiin paitsi havaintoalalta kirjattuja puusto- ja metsikkötunnuksia, myös päästö- ja ilmanlaatutietoja. Taustamuuttujien vaikutuksia tarkasteltiin regressioanalyysin, varianssianalyysin, korrelaatiotestien ja yhteisöanalyysien avulla. Lisäksi tarkasteltiin jäkälämuuttujien keskinäisiä riippuvuuksia. Tilastollisten testien tulokset on esitetty kattavasti liitteessä 28.

Taustamuuttujina käytettiin seuraavia kentällä havainnoituja suureita:

havaintoalan soveltuvuus (luokiteltu muuttuja asteikolla hyvä – kohtalainen – huono) 

metsätyyppi (luokiteltu muuttuja)

kehitysluokka (luokiteltu muuttuja asteikolla nuori – varttunut – kypsä) 

valtalajit (luokiteltu muuttuja)

ikä (havaintopuiden arvioitu keskimääräinen ikä)

pituus (metsikön valtapuiden arvioitu keskipituus)

pohjapinta-ala (relaskoopilla kolmesta paikasta mitattujen tulosten keskiarvo, kaikki puulajit)

havaintopuiden rinnankorkeusläpimitta.

Regressio- ja yhteisöanalyyseissa käytettiin lisäksi päästöihin, ilmanlaatuun ja sijaintiin liittyviä taustamuuttujia, joiden avulla tarkasteltiin vaihtelua tutkimusalueen sisällä:

etäisyys mereen

etäisyys lähimpään päästölähteeseen

lähimmän päästölähteen rikkidioksidin (SO2), typen oksidien (NOx), hiukkasten ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) vuosipäästöt vuonna 2018

typen oksidien (NOx), rikkidioksidin (SO2), haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) ja pienhiukkasten (PM2.5) vuosipäästöt alan ympärillä 250 metrin hilaruudukossa

ilmanlaatutietoina typpidioksidin (NO2), hengitettävien hiukkasten (PM10), pienhiukkasten (PM2.5) vuosikeskiarvot ja otsonin SOMO35-arvo.

Yksittäisten laitosten päästötiedot ovat asiakkaan toimittamia (ELY-keskus, Uudenmaan kunnat ja HSY 2020). Alan lähiympäristön päästöt olivat Suomen ympäristökeskuksen FRES-mallilla laskemia vuoden 2015 tietoja. Ilmanlaatutiedot olivat Euroopan ympäristövirasto EEA:n neliökilometrin hilakokoon laskemia pitoisuuksia (EEA 2020). Pitoisuudet ovat suuntaa antavia, sillä tulokset on laskettu EEA:lle raportoitujen ilmanlaatumittaustulosten perusteella. 

Mukana olivat lisäksi asiakkaan toimittamina puun pienpoltto asuin- ja vapaa-ajan rakennuksissa sekä liikenteen pakokaasupäästöt ja pölypäästöt. Data oli käytettävissä laskettuna koko Uudenmaan alueelle hilassa ruutukooltaan 250 m × 250 m. (Lähde: © SYKE 2019)

Taustamuuttujia tarkasteltiin niiden välisten korrelaatioiden avulla (ks. Liite 28, Taulukko 78). Vahvimmin korreloivia muuttujia yhdistettiin toisiinsa eli dimensioita vähennettiin pääkomponenttianalyysin (PCA) avulla taustamuuttujien määrän vähentämiseksi. Uudeksi taustamuuttujaksi valittiin suurin pääkomponentti, kun se selitti vaihtelusta ylivoimaisesti suurimman osan, mitä tarkasteltiin suhteellisen vaikuttavuuden avulla (käyttäen apuna scree plot -esitystä, joka näyttää suhteelliset osuudet siitä, kuinka paljon kukin komponentti selittää vaihtelusta). Muuttujien yhdistäminen ei tarkoita niiden laskemista yhteen, vaan tuloksena on uusi muuttuja, joka kuvaa positiivisesti korreloivien muuttujien vaihtelun yhdellä lukuarvolla, jonka arvo vaihtelee nollan molemmin puolin. Lopulta päädyttiin seuraavien taustamuuttujien yhdistämiseen:

typen oksidien, rikkidioksidin, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden ja pienhiukkasten päästöt hilassa havaintoalan läheisyydessä (muuttujan nimi g.pca)

pienhiukkasten ja hengitettävien hiukkasten pitoisuus ilmassa (c.pcapm)

lähimmän päästölähteen rikkidioksidin, typen oksidien ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden vuosipäästöt (e.pca).

Jäljelle jäi näin ollen 10 taustamuuttujaa, joita käytettiin regressio- ja yhteisöanalyyseissä. Jäkälämuuttujina eli ns. jäkäläsuureina tarkasteltiin seuraavia tekijöitä:

sormipaisukarpeen vaurioaste

sormipaisukarpeen peittävyys

ilmansaasteista kärsivien jäkälien lajilukumäärä

IAP-indeksi

yleinen vaurioaste

luppojen peittävyys

levän yleisyys

Näiden jäkälämuuttujien välillä vallinneet tilastollisesti merkitsevät korrelaatiot kertovat niiden yhteismitallisuudesta; ne toisin sanoen kuvaavat samaa asiaa, kukin omalla tavallaan. Eri jäkälämuuttujien herkkyys ja reagointitapa ilman epäpuhtauksiin ja luontaisiin tekijöihin on erilainen.

Jäkäläsuureet

Tarkasteltaessa erittäin merkitseviä riippuvuuksia (p-arvo < 0,001) tutkittujen jäkälämuuttujien välillä, voidaan muuttujien välillä vallinneet riippuvuudet järjestää korrelaatiokertoimen suuruuden mukaan. Korrelaatiokerroin voi saada arvoja välillä miinus yhdestä yhteen, jossa lievästi positiiviset tai negatiiviset korrelaatiot kertovat vähäisestä yhteisvaihtelusta, ja korrelaatiokerroin 1 (tai −1) täysin lineaarisesta vaihtelusta muuttujien kesken. Korrelaatioita tulee tarkastella paitsi kertoimen, myös sen tilastollisen merkitsevyyden (merkitty tähdillä: * = melkein merkitsevä, ** = merkitsevä, *** = erittäin merkitsevä) mukaan. Yleensä ottaen alle 0,3:n korrelaatiokertoimia pidetään vähäisinä, mutta niiden tilastollinen merkitsevyys kertoo siitä, etteivät riippuvuudet ole satunnaisia (Taulukko 17).

Taulukko 17. Jäkäläsuureiden väliset korrelaatiokertoimet, jotka olivat tilastollisesti erittäin merkitseviä ((p < 0,001) (***)). n = 501.

Tabell 17. Statistiskt mycket signifikanta korrelationskoefficienter ((p < 0,001) (***)) mellan lavvariabler. n = 501.

		Muuttujat

		Korrelaatiokerroin

		Merkitsevyys



		IAP-indeksi × yleinen vaurioaste

		−0,877

		***



		IAP-indeksi × lajilukumäärä

		0,747

		***



		lajilukumäärä × yleinen vaurioaste

		−0,678

		***



		IAP-indeksi × sormipaisukarpeen vaurioaste

		−0,460

		***



		sormipaisukarpeen vaurioaste × yleinen vaurioaste

		0,453

		***



		levän yleisyys × yleinen vaurioaste

		0,370

		***



		luppojen peittävyys × yleinen vaurioaste

		−0,334

		***



		lajilukumäärä × sormipaisukarpeen vaurioaste

		−0,333

		***



		IAP-indeksi × luppojen peittävyys

		0,349

		***



		IAP-indeksi × levän yleisyys

		−0,325

		***



		sormipaisukarpeen peittävyys × sormipaisukarpeen vaurioaste

		−0,323

		***



		levän yleisyys × sormipaisukarpeen vaurioaste

		0,299

		***



		lajilukumäärä × luppojen peittävyys

		0,299

		***



		levän yleisyys × lajilukumäärä

		−0,208

		***



		levän yleisyys × sormipaisukarpeen peittävyys

		0,169

		***



		luppojen peittävyys × sormipaisukarpeen vaurioaste

		−0,168

		***







Useimmin jonkin toisen ilmanlaatua kuvaavan muuttujan kanssa korreloi erittäin merkitsevästi sormipaisukarpeen vaurioaste. Toiseksi yleisintä erittäin merkitsevä korrelaatio oli IAP-indeksille, levän yleisyydelle, lajilukumäärälle ja yleiselle vaurioasteelle, joiden jälkeen tuli luppojen peittävyys. Harvinaisinta erittäin merkitsevä korrelaatio oli sormipaisukarpeen peittävyyden kohdalla.

Leväpeite on ilman epäpuhtauksien positiivinen indikaattori, eli se hyötyy ravinnekuormituksesta. Tämän vuoksi sen vasteen ovat päinvastaisia kuin ilman epäpuhtauksien vaikutuksesta heikkenevillä jäkälämuuttujilla. Lajilukumäärä, yleinen vaurioaste ja IAP-indeksi kuvaavat kaikki jäkälälajiston koostumusta, minkä takia niiden väliset korrelaatiot olivat voimakkaita.

Luppojen peittävyys korreloi toisten jäkälämuuttujien kanssa, mutta korrelaatiokertoimet ovat pienehköjä. Syynä on todennäköisesti se, etteivät lupot esiintyneet havaintoaloilla niin runsaina, että se olisi saanut käytetyllä pistefrekvenssimenetelmällä kattavasti peittävyysarvoja. Sormipaisukarpeen peittävyys korreloi ainoastaan oman vaurioasteensa ja levän yleisyyden kanssa. IAP-indeksi kuvaa näiden tarkasteltujen muuttujien joukosta herkkien jäkälälajien esiintymistä erityisen hyvin.

Tulosten tilastollinen tarkastelu osoittaa, että tutkitut muuttujat kuvasivat ilmanlaatua, osa paremmin kuin toiset. Luontaiset tekijät vaikuttavat indikaattorilajeihin, mitä voidaan vakioida sijoittamalla havaintoalat indikaattorilajien kannalta parhaiten soveltuviin metsiköihin. Alueilla, joissa havaintoalaverkosto on suhteellisen tiheä, kuten Uudenmaan tutkimusalueella, havaintoalojen sijoittelussa on tehtävä myös kompromisseja kattavuuden ja pysyvyyden varmistamiseksi vuosien välillä. Tilastomenetelmillä on mahdollista erotella luontaisten tekijöiden ja ilmanlaatuun liittyvien tekijöiden vaikutuksia. Tulosten perusteella jäkälämuuttujien yhteys ilmanlaatua kuvaaviin muuttujiin on selvä.

Selvin yhteys ilmanlaatuun korrelaatioiden määrän perusteella oli sormipaisukarpeen vaurioasteella (Liite 28, kappale 28.4.3 ). Myös IAP-indeksi, levän yleisyys, lajilukumäärä ja yleinen vaurioaste olivat myös selviä indikaattoreita. Yleisen vaurioasteen käyttöä ilmanlaadun arvioinnissa hankaloittaa sen luotettavan arvioinnin haastavuus: yleisen vaurioasteen arviointiasteikkoon sisältyy oletuksia jäkälälajien reagoimisesta kuormitukseen sekä lajiston koostumuksen sekä jäkälien ulkomuodon osalta, eivätkä nämä oletukset toteudu etenkään kuormitetuilla alueilla. Sormipaisukarpeen peittävyys oli tarkastelluista muuttujista huonoin ilmanlaadun indikaattori, sillä sen vaihtelua selittivät enimmäkseen luonnolliset tekijät.

Seuraavissa kappaleissa tarkastellaan tutkittuja jäkälämuuttujia ja niiden alueelliseen vaihteluun vuonna 2020 vaikuttaneita tekijöitä tilastomenetelmien avulla. Saadut tulokset osoittavat, että jäkälämuuttujien ja ilman epäpuhtauksille mallinnettujen pitoisuuksien välillä on malliin sisältyvistä epävarmuustekijöistä ja rajoitteista huolimatta selvä yhteys, mikä antaa hyvät lähtökohdat tulevaisuudessa tarkastella vaikutuksia tarkemmin kattavampien tausta-aineistojen avulla. Meri- ja lentoliikenteen päästöjen vaikutuksia ei tässä tutkimuksessa tarkasteltu erikseen, millä voi olla vaikutusta saatuihin selitysasteisiin. 

Saadut selitysasteet olivat enimmillään vajaat 50 %. Tämäkin arvo on melko hyvä, koska hyvin todennäköisesti kaikki vaikuttavat tekijät eivät ole mukana regressioanalyyseissa. Kun selitysaste on noin 20 % tai pienempi, tuloksia voidaan pitää suuntaa antavina, ja muiden taustamuuttujien ottaminen malleihin mukaan voisi nostaa selitysastetta. 

Regressioanalyyseissa ei yksikään taustamuuttuja ollut tilastollisesti merkitsevästi sidoksissa luppojen peittävyyteen, ja selitysaste jäi alle kuuteen prosenttiin, minkä syiden takia sitä ei käsitellä seuraavassa. Tähän lienee syynä se, että lupot olivat ylipäätään harvinaisia ja harvoilla aloilla havaittiin niitä riittävästi peittävyyden määrittämiseksi. Yhdenkään jäkäläsuureen kohdalla merkitsevää vaikutusta ei ollut valtalajin pohjapinta-alalla, lähimmän pistelähteen päästömäärällä eikä otsonin pitoisuudella ilmassa.

Sormipaisukarve

Sormipaisukarve on ilmanlaadun bioindikaattoritutkimuksissa keskeinen laji, joka ilmentää ilman epäpuhtauksien kuormitusta sekä ulkomuodollaan että runsaudellaan. Sormipaisukarve on hyvin yleinen laji, joka puuttuu ainoastaan kaikkein kuormitetuimmilta alueilta ja bioindikaattoritutkimukseen soveltuvilla aloilla vain harvoin luontaisten tekijöiden vaikutuksesta.

Sormipaisukarpeen vaurioasteen vaihtelusta regressiomalli selitti 46,7 %, ja tilastollisesti merkitseviä taustamuuttujia oli seitsemän kappaletta. Selitysasteesta alamuuttujat muodostivat 27,6 % ja ilmanlaatumuuttujat 72,4 %. Eniten selittäviä tekijöitä olivat ilman NO2-pitoisuus, ilman hiukkaspitoisuus (PCA), etäisyys merestä ja hilapäästöt alan ympärillä (PCA). Sormipaisukarpeen vaurioaste kasvoi, kun ilmassa oli enemmän epäpuhtauksia, kun päästöt alan ympärillä sekä lähimmässä pistelähteessä olivat suurempia, kun havaintopuut olivat vanhempia ja paksumpia ja kun ala sijaitsi lähempänä merta (Liite 28, Taulukko 85).

Sormipaisukarpeen peittävyydestä regressiomalli selitti 19,7 %, ja vain havaintopuiden ikä oli mallissa merkitsevä taustamuuttuja muodostaen 78,7 % selitysasteesta. Alamuuttujien osuus selitysasteesta oli 95,1 % ja ilmanlaatumuuttujien 4,9 %. Mallin perusteella sormipaisukarve peitti enemmän puiden rungosta, kun tutkimusmetsikkö oli vanhempi, eikä ilmanlaadulla ollut vaikutusta peittävyyteen (Liite 28, Taulukko 87).

Tuloksen perusteella sormipaisukarpeen vaurioastetta ei voi pitää kovin hyvänä ilmanlaadun indikaattorina. Puiden ikääntyessä elinolot niiden rungoilla muuttuvat, ja sormipaisukarve voi vahvana kilpailijana mahdollisesti vallata alaa muiden lajien hävitessä.

Tarkasteltaessa taustamuuttujien vaikutuksia sormipaisukarpeeseen huomataan kehitysluokan ja puun läpimitan vaikuttavan sen esiintymiseen ja kuntoon: sormipaisukarve ei viihdy vanhoilla, kilpikaarnoittuvilla männyillä. Sormipaisukarpeen peittävyys on suurimmillaan varttuneissa männiköissä, kypsissä männiköissä peittävyys on pienempi. Iäkkäissä männiköissä sormipaisukarve oli vaurioituneempaa kuin nuoremmissa, mutta toisaalta tutkimuksen vanhimmat männiköt sijoittuivat taajamien puistomaisille alueille (Liite 28, Taulukko 80, Taulukko 81). Lisäksi iäkkäitä mäntyjä esiintyi usein paahteisilla, harvapuustoisilla kallioaloilla.

Regressiomalliin ei ollut mahdollista sisällyttää metsätyypin vaikutusta. Varianssianalyysin perusteella sormipaisukarpeen vauriot ja toisaalta myös peittävyys olivat sitä suurempia, mitä rehevämpi metsätyyppi oli alalla. Terveintä sormipaisukarve oli siellä, missä metsä oli kuivaa, karua ja valoisaa. Kuitenkin metsätyypin epäsymmetrinen jakauma taajama- ja tausta-aloilla voi vaikuttaa tulkintaan. Vaurioaste ja peittävyys korreloivat keskenään negatiivisesti, eli sormipaisukarve oli vaurioituneempaa silloin, kun se peitti pienemmän alan havaintopuun rungosta (Liite 28, Taulukko 80).

Lajistolliset tunnukset

Lajistotunnuksina käsiteltiin IAP-indeksiä, herkkien lajien lukumäärää, yleistä vaurioastetta sekä luppojen peittävyyttä. Tunnuksilla on voimakkaat keskinäiset korrelaatiot, sillä ne perustuvat luppojen peittävyyttä lukuun ottamatta runkojäkälälajiston koostumukseen. Yleinen vaurioaste erottelee kestävämpien lehtimäisten ja herkempien pensasmaisten lajien esiintymisen ja kunnon, minkä takia se vaihtelee samalla tavalla sormipaisukarpeen vaurioasteen, lajilukumäärän ja IAP-indeksin kanssa. Lajistotunnuksista IAP-indeksi ja lajilukumäärä olivat hyviä ilmanlaadun indikaattoreita, koska ne liittyvät yksittäisten jäkälälajien yleisyyden vaihteluun. Yleinen vaurioaste korreloi harvempien muuttujien kanssa. Regressioanalyysissä tutkitut taustamuuttujat selittivät enimmillään 45,3 % lajistotunnuksen vaihtelusta (IAP-indeksi). Ilmanlaatua kuvaavien muuttujien osuus selitysasteesta oli suurin myös IAP-indeksille 72,9 %. Luppojen peittävyyden regressioanalyysia ei käsitellä, koska yksikään taustamuuttuja ei vaikuttanut tilastollisesti merkitsevästi tähän suureeseen.

IAP-indeksin vaihtelusta regressiomalli selitti 45,3 %, ja viisi muuttujaa oli tilastollisesti merkitseviä. Suhteellisesti selitysasteesta alamuuttujien osuus oli 23,7 % ja ilmanlaatumuuttujien 76,3 %. Eniten vaikuttivat ilman hiukkaspitoisuus (PCA) ja ilman NO2-pitoisuus: IAP-indeksi kasvoi, kun merkitsevät taustamuuttujat pienenivät. Näin ollen keskimäärin lyhyemmillä ja hoikemmilla puilla jäkälälajisto oli köyhtyneempää kuten myös siellä, missä ilmassa oli enemmän typpidioksidia ja hiukkasia. Puuston läpimitan ja pituuden vaikutus IAP-indeksiin voi liittyä havaintorunkojen jakautumiseen taajamassa ja tausta-alueilla: tutkimuksen taajama-aloilla puut olivat keskimäärin paksumpia (Liite 28, Taulukko 83). Havaintopuiden ikä ei eronnut tilastollisesti merkitsevästi taajaman ja taustan välillä.

Regressiomallien selitysasteet ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälälajien lukumäärälle ja yleiselle vaurioasteelle olivat jonkin verran pienempiä kuin IAP-indeksille. Lajilukumäärän vaihtelusta regressiomalli selitti 29,4 %, ja viisi muuttujaa oli tilastollisesti merkitseviä. Vaihtelusta alamuuttujat selittivät 27,1 % ja ilmanlaatumuuttujat 72,9 %. Suurin merkitsevä selittävä muuttuja oli ilman hiukkaspitoisuus (PCA) 32,5 %:n osuudellaan. Ilman NO2-pitoisuus ei ollut mallissa tilastollisesti merkitsevä, vaikka sen osuus selitysasteesta olikin 21,5 %. Lajilukumäärä kasvoi mallin mukaan, kun havaintopuut lyhenivät ja ohenivat, kun ilman hiukkaspitoisuus aleni ja kun lähimmän pistelähteen päästöt olivat pienempiä. Lisäksi heikohkon riippuvuuden perusteella meren lähellä jäkälälajeja oli enemmän kuin etäämpänä (Liite 28, Taulukko 84). 

Regressiomalli selitti yleisen vaurioasteen vaihtelusta 35,9 %, ja tilastollisesti merkitseviä taustamuuttujia oli viisi kappaletta. Alamuuttujien osuus selitysasteesta oli 36,3 % ja ilmanlaatumuuttujien 63,7 %. Tärkeimmät merkitsevät taustamuuttujat olivat ilman hiukkaspitoisuus (PCA) ja ilman NO2-pitoisuus. Yleinen vaurioaste oli sitä suurempi, mitä enemmän näitä epäpuhtauksia oli ilmassa. Havaintopuiden läpimitta ja pituus olivat myös sitä suurempia, mitä suurempi yleinen vaurioaste oli (Liite 28, Taulukko 86).

Lajistotunnukset kuvastivat sitä heikompaa jäkälälajiston tilannetta vastaavasti kuten sormipaisukarpeen vaurioastekin, mitä rehevämpi metsätyyppi oli kyseessä. Myös luppojen peittävyys oli suurempi karuissa metsissä kuin rehevissä. Rehevämmissä metsissä on latvuskerros sulkeutuneempi ja metsä varjoisampaa kuin karuilla tyypeillä, minkä lisäksi nuoren puuston suuri määrä ja muu kasvillisuus heikentävät runkojäkälien kasvuolosuhteita.

Lajistomuuttujat olivat sitä suurempia, mitä suurempia havaintopuut olivat, ja sama yhteys havaittiin myös lajilukumäärälle ja yleiselle vaurioasteelle. Havaintopuiden suuri koko ennusti suurempaa yleistä vaurioastetta erittäin merkitsevästi. Korrelaatio voi liittyä osaltaan metsätyyppeihin ja toisaalta kallioaloihin: vaikkakaan sormipaisukarve ei viihdy kallioaloilla paahteisuuden ja puiden kilpikaarnoittumisen vuoksi erityisen hyvin, ovat nämä paikat varsin hyviä kasvupaikkoja useille herkille jäkälälajeille.

Levän yleisyys

Levä on ilman epäpuhtauksien positiivinen indikaattori, eli se runsastuu kuormitetuilla alueilla. Levän esiintymisen ja runsauden on katsottu kuvaavan erityisesti typpikuormitusta, josta sen arvellaan hyötyvän. Levän yleisyys korreloi useiden muiden muuttujien kanssa erittäin merkitsevästi, nimenomaan indikoiden jäkälävaurioita ja sormipaisukarpeen peittävyyden pienentymistä. 

Levän yleisyyden ja IAP-indeksin välillä vallitsi negatiivinen, erittäin merkitsevä korrelaatio. Toisin sanoen mitä enemmän levää puilla havaittiin, sitä vähemmän jäkälälajeja rungoilla esiintyi. Levän yleisyyden kanssa havaittiin positiiviset korrelaatiot yleisen vaurioasteen, sormipaisukarpeen vaurioasteen ja sormipaisukarpeen peittävyyden kanssa. Tämän perusteella, kun levä oli yleisempää, niin sormipaisukarve peitti suuremman osan tutkimuspuiden rungosta, mutta se oli vaurioituneempaa kuten kaikki muutkin jäkälälajit.

Regressiomalli selitti 21,1 % levän yleisyyden vaihteluista, ja muuttujista neljä kappaletta oli tilastollisesti merkitseviä. Alamuuttujien osuus selitysasteesta oli 33,0 % ja ilmanlaatumuuttujien 67,0 %. Tulosten perusteella levä oli yleisempää siellä, missä ilmassa oli enemmän hiukkasia ja päästöt alan ympäristössä olivat suurempia. Levä oli yleisempää myös paksummilla ja nuoremmilla puilla. Suurimmat selitysvoimat tutkituista taustamuuttujista olivat ilman hiukkaspitoisuudella ja hilapäästöillä alan ympäristössä: näiden muuttujien kasvaessa levä yleistyi. Levä oli harvinaisempaa vanhoilla havaintopuilla, ja se yleistyi, kun tutkimuspuut olivat paksumpia (Liite 28, Taulukko 88). Ilman NO2-pitoisuus ei korreloinut merkitsevästi levän yleisyyden kanssa. Levää havaittiin runsaasti myös useilla havaintoaloilla, joilla oli pieni NO2-pitoisuus. 

Kuitenkaan havaintopaikan puuston kehitysluokalla ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä levän yleisyyden kanssa. Regressioanalyysilla havaitun eron taustalla voi olla puiden erilainen jakautuminen tausta- ja taajama-aloille metsän kehitysasteen mukaan. Myös metsikön soveltuvuus vaikutti levän esiintymiseen, sillä levä oli soveltuvuudeltaan kohtalaisiksi arvioiduissa metsiköissä yleisempää kuin hyvissä. Myös metsätyypillä oli tilastollisesti merkitsevää vaikutusta levän esiintymiseen; se oli yleisempää rehevämmillä metsätyypeillä kuin karuilla metsätyypeillä. Metsätyypin vaikutus levän esiintymiseen oli siis päinvastainen kuin vaikutus lajistotunnuksiin. Levä ei ilmeisesti kärsi varjostuksesta samalla tavoin kuin ilman epäpuhtauksille herkät jäkälälajit.

Yhteisöanalyysit

Ordinaatiokuvaajista voidaan tarkastella jäkälälajien ja havaintoalojen, jäkälälajien ja taustamuuttujien ja havaintoalojen ja taustamuuttujien välisiä suhteita. Havaintoalojen sijainti ordinaatiossa kuvastaa sitä, mitkä lajit ovat tunnusomaisia havaintoaloille ja millä taustamuuttujilla on ollut eniten vaikutusta alojen jäkäläyhteisöjen koostumukseen. Akselistossa toisiaan lähellä olevat alat ovat lajistoltaan ja lajiston yleisyyssuhteiltaan samankaltaisia. (Kuva 45)

Yleisyystarkastelussa sormipaisukarve (JHypphy) ja keltatyvikarve (JParamb) sijoittuivat yleisyysordinaation keskelle, koska ne ovat yleisiä lajeja ja esiintyivät suurimmalla osalla aloista. Ilman epäpuhtauksille herkät naavat (JUsnea) ja lupot (JBryoria) esiintyivät keskenään samankaltaisesti, ja niiden suuntaan sijoittuivat myös harmaaröyhelö (JPlagla), hankakarve (JPsefur) sekä harmaatyvi- ja tuhkakarve (JPar.Ims). Nämä lajit esiintyivät yleensä etäämpänä päästölähteistä. Harvinaista raidanisokarvetta (JParsul) esiintyi keskimäärin siellä missä leväpeitettäkin (JAlg.Sco) suhteellisesti lähempänä päästölähteitä ja siellä, missä ilmassa oli enemmän päästöperäisiä epäpuhtauksia. Seinäsuomujäkälää (JHypsca) esiintyi kuormitetummilla alueilla ja keskimäärin vanhempien puiden rungoilla. Keltaröyhelö (JVulpin) ja ruskoröyhelö (JTucchlo) esiintyvät keskimäärin etäällä merestä ja päästölähteistä sekä pitkissä havaintopuissa. (Kuva 45)



Kuva 45. Havaintoalojen sijoittuminen kaksiulotteiseen NMDS-ordinaatioon jäkälälajien yleisyyden mukaan. Taajama: umpinainen pallo, tausta: avonainen pallo. Kuvassa on esitetty myös jäkälälajit lyhenteillä ja taustamuuttujat. Vain erittäin merkitsevät (p < 0,001) taustamuuttujavektorit on merkitty kuvaan. ika = havaintopuiden ikä; pituus = havaintopuiden pituus; merietais = etäisyys merestä; c.o3 = ilman otsonipitoisuus (SOMO35); c.no2 = ilman NO2-pitoisuus; lapimitta = havaintopuiden läpimitta; e.et = etäisyys lähimmästä pistelähteestä; g.pca = havaintoalan lähiympäristön liikenteen ja pienpolton päästöt hila-aineistossa (PCA); c.pcapm = ilman hiukkaspitoisuus (PCA).

Figur 45. Tvådimensionell NMDS-ordination över provytorna. Lokalerna är angivna efter lavarternas förekomst. Tätort: vit cirkel, bakgrundsområde: grå cirkel. I figuren anges även lavarter med förkortningar och bakgrundsvariabler. Endast mycket signifikanta (p < 0,001) bakgrundsvariabelvektorer har märkts i figuren. ika = observationsträdens ålder; pituus = observationsträdens höjd; merietais = avstånd till havet; c.o3 = luftens ozonhalt (SOMO35); c.no2 = luftens NO2-halt; lapimitta = observationsträdens diameter; e.et = avstånd till den närmaste punktkällan; g.pca = utsläpp från trafik och hushållsförbränning i närheten av provytan i materialet med gitterrutor (PCA); c.pcapm = luftens partikelhalt (PCA).

Taajama- ja tausta-alojen sijoittumisessa oli ordinaatioiden perusteella havaittavissa lievää jakautumista. Luonnollisesti taajama-aloilla ilmassa oli enemmän epäpuhtauksia. Ravinnekuormituksesta hyötyvä seinäsuomujäkälä (JHypsca) oli yleisempää taajamissa. Taajama-aloja havaitaan ordinaatiokuvassa runsaasti myös tausta-alojen seassa, mikä voi johtua siitä, ettei taajamia ollut luokiteltu taajaman koon mukaan. 

Ordinaatiossa nähdään havainnollisesti taustamuuttujien riippuvuuksia toisistaan. Esimerkiksi mitä vanhempia (muuttuja ”ika”) havaintopuut olivat, sitä lyhyempiä ne keskimäärin olivat, mikä voi johtua kallioisten alojen (männyt kasvavat kalliolla hitaasti) huomattavasta määrästä aineistossa. Etäämpänä merestä (muuttuja ”merietais”) puut olivat keskimäärin pitempiä kuin rannikolla. Päästöjen ja ilmanlaadun riippuvuudet selittyvät pitkälti päästölähteiden sijainnista. Etäisyyden merestä kasvaessa kasvoi myös etäisyys lähimmästä pistelähteestä (muuttuja ”e.et”), koska päästölähteitä on enemmän tiheästi asutetuilla seuduilla, jotka keskimäärin sijaitsevat useammin rannikolla kuin sisämaassa. Otsonia (muuttuja ”c.o3”) oli ilmassa enemmän, kun muiden epäpuhtauksien määrät olivat pienempiä. Lisäksi sitä esiintyi enemmän siellä, missä oli enemmän luppoja (JBryoria) ja naavoja (JUsnea). Havainto johtuu siitä, että otsoni reagoi ilmassa auringonvalon vaikutuksesta typen oksidien (NOx) kanssa, ja sen määrä vähenee, kun typen oksideja on ilmassa enemmän. Typen oksideja on enemmän kuormitetuilla alueilla, jossa otsonin määrä siten vähenee. Otsonia ei ollut kuitenkaan niin paljon, että se olisi selvästi vaikuttanut luppoihin ja naavoihin.

Yhteisöanalyysien tulos on yleisesti ottaen samansuuntainen regressioanalyysien kanssa. Levä on yleisempää siellä, missä ilmassa on enemmän epäpuhtauksia ja päästöjä on enemmän. Herkät lajit taas ovat harvinaisempia samassa ympäristössä. Mahdollisesti ne jäkälälajit, joiden esiintyminen ei riipu vahvasti havaintoalan iästä tai puiden pituudesta, olisivat erityisen hyviä ilmanlaadun indikaattoreita. Tällaisia ja suhteellisen yleisiä lajeja olivat lupot ja naavat, harmaaröyhelö, hankakarve sekä harmaatyvi- ja tuhkakarve. 



Vertailu aikaisempiin tuloksiin

Vuosien välinen vertailu

Tässä luvussa vertaillaan vuoden 2020 tuloksia aikaisempien vuosien bioindikaattoritutkimusten tuloksiin. Vertailuun on otettu mukaan vuodet 2000, 2004, 2009 ja 2014. Vertailuvuosina käytetyt menetelmät ja havaintoalat ovat samoja. Vertailuvuosien kattavuus vaihtelee, sillä vuonna 2000 Länsi-Uudellamaalla ja osassa Itä-Uudenmaan kuntia, vuosina 2004 ja 2009 sekä Länsi- että Itä-Uudenmaan alueella ja vuonna 2014 mukana ei ollut neljä kuntaa itäisellä Uudellamaalla. 

Vertailua havainnollistetaan esittämällä vyöhykekartat sormipaisukarpeen vaurioasteesta, lajilukumäärästä sekä IAP-indeksistä vuosina 2000, 2004, 2009, 2014 ja 2020 (Kuva 46–Kuva 51). Vyöhykkeet laskettiin käyttäen kaikkia aloja, eli vuosien välillä vaihtuneita havaintoaloja ei jätetty pois. Ruotsinpyhtään itäosassa sijaitsi kolme havaintoalaa vuoden 2009 seurantaan saakka, eivätkä ne ole mukana sen vuoden ja aikaisempien vuosien karttojen vyöhykkeissä. IAP-indeksin arvot laskettiin kunkin havaintovuoden itsensä seuralaislajilukumäärän perusteella. Samana pysyneiden alojen lukumäärät vaihtelivat eri tutkimusvuosien välillä (Taulukko 18).

Yleiskuvana voidaan sanoa, että niin IAP-indeksi kuin lajilukumääräkin kuvastavat jäkälälajiston kannalta heikkenevää ja harvinaistuvaa trendiä. Sormipaisukarpeen vaurioaste on kasvanut vuodesta 2000 alkaen, mutta vuosien 2014 ja 2020 välillä ei ole suurta eroa. Vuosi 2009 vaikuttaa olleen parempi jäkälien kannalta kuin viereiset tutkimusvuodet 2004 ja 2014.

Liitteessä 29 on esitetty vuosien välisestä vertailusta taulukot, joista ilmenee se, ovatko vuosien väliset erot tilastollisesti merkitseviä.



Taulukko 18. Uudenmaan alueen bioindikaattoritutkimuksissa samoina pysyneiden alojen lukumääriä eri vuosien kesken.

Tabell 18. Antal provytor som förblivit desamma i bioindikatorundesökningarna i Nyland mellan de olika uppföljningsåren.

		Vuodet

		Samana säilyneitä aloja

		Samana säilyneitä taajama-aloja

		Samana säilyneitä tausta-aloja



		2014 ja 2020

		440

		199

		241



		2009, 2014 ja 2020

		369

		166

		203



		2004, 2009, 2014 ja 2020

		369

		166

		203



		2000, 2004, 2009, 2014 ja 2020

		320

		156

		164





IAP-indeksi valossa jäkälälajisto oli vähiten köyhtynyttä vuonna 2000 ja köyhtyneintä vuonna 2020. Vuonna 2009 tilanne oli vähän parempi kuin vuonna 2004, mutta sen jälkeen lajisto on köyhtynyt (Kuva 46, Kuva 47). Myös sormipaisukarpeen vaurioasteen osalta vuonna 2000 tilanne oli paras (pienimmät vauriot) ja vuonna 2020 pahin (suurimmat vauriot). Täysin kuollut vyöhyke Helsingin keskustassa on kuitenkin pienentynyt (Kuva 48, Kuva 49).

Lajilukumäärällä havaittiin IAP-indeksiä vastaava kehitys: vuonna 2000 lajilukumäärä oli keskimäärin suurin ja vuonna 2020 pienin. Helsingin laita-alueilla lajilukumäärä oli vuonna 2020 jopa kolme lajia pienempi. Myös useissa kuntakeskuksissa, kuten Karkkilassa ja Mäntsälässä, havaittiin vuonna 2020 niukasti jäkälälajeja, mutta myös useilla tausta-aloilla lajien määrä oli vähentynyt (Kuva 50, Kuva 51). Monin paikoin vuonna 2009 jäkälien kunnon ja lajiston heikentyminen oli pysähtynyt tai kääntynyt parempaan suuntaan, mutta vuosina 2014 ja 2020 heikentymistä tapahtui yleisesti.








Kuva 46. IAP-indeksin vyöhykkeet Uudellamaalla vuosina 2000 (ylempi) ja 2004 (alempi).

Figur 46. Zonkarta över IAP-indexet i Nyland åren 2000 (övre) och 2004 (nedre).










Kuva 47. IAP-indeksin vyöhykkeet Uudellamaalla vuosina 2009 (ylin), 2014 (keskellä) ja 2020 (alin).

Figur 47. Zonkarta över IAP-indexet i Nyland åren 2009 (högst upp), 2014 (i mitten) och 2020 (längst ner).





Kuva 48. Sormipaisukarpeen vaurioasteen vyöhykkeet Uudellamaalla vuosina 2000 (ylempi) ja 2004 (alempi).

Figur 48. Zonkarta över blåslavens skadeklass i Nyland åren 2000 (övre) och 2004 (nedre).










Kuva 49. Sormipaisukarpeen vaurioasteen vyöhykkeet Uudellamaalla vuosina 2009 (ylin), 2014 (keskellä) ja 2020 (alin).

Figur 49. Zonkarta över blåslavens skadeklass i Nyland åren 2009 (högst upp), 2014 (i mitten) och 2020 (längst ner).





Kuva 50. Lajilukumäärän vyöhykkeet Uudellamaalla vuosina 2000 (ylempi) ja 2004 (alempi).

Figur 50. Zonkarta över artantalet i Nyland åren 2000 (övre) och 2004 (nedre).










Kuva 51. Lajilukumäärän vyöhykkeet Uudellamaalla vuosina 2009 (ylin), 2014 (keskellä) ja 2020 (alin).

Figur 51. Zonkarta över artantalet i Nyland åren 2009 (högst upp), 2014 (i mitten) och 2020 (längst ner).

Vertailu vuosien 2014 ja 2020 välillä

Mäntyjen runkojäkäliä kuvaavia tunnuslukuja vuosina 2014 ja 2020 samoina pysyneinä aloilla (n = 440) ja näiden vuosien väliset tilastolliset vertailut on esitetty seuraavassa taulukossa (Taulukko 19). Sormipaisukarpeen vaurioasteen ja luppojen peittävyyden muutos ei ollut tilastollisesti merkitsevä vuosien 2014 ja 2020 välillä. Muiden tarkasteltujen suureiden muutos oli tilastollisesti erittäin merkitsevä (p < 0,001). Muutokset kuvastavat yleisesti jäkälälajien määrän pienemistä ja jäkälien kunnon heikkenemistä (Kuva 52, Kuva 53). Kuitenkin levän yleisyys väheni selvästi seurantavuosien välillä, mikä viittaa typpikuormituksen vähenemiseen. Kaikkien tutkittujen jäkälälajien paitsi seinäsuomujäkälän esiintymisfrekvenssit pienenivät vuodesta 2014 vuoteen 2020. Selvimmin frekvenssi pieneni harmaatyvi- ja tuhkakarpeen, harmaaröyhelön, hankakarpeen, keltaröyhelön ja naavojen kohdalla (Kuva 54).

Taulukko 19. Männyn runkojäkäliä kuvaavia tunnuslukuja Uudenmaan samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2014 ja 2020. Vuosien väliset parittaiset vertailut on tehty merkkitestillä. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). n = 440.

Tabell 19. Indikatorer på tallens stamlavar på de provytor i Nyland som förblivit desamma åren 2014 och 2020. Parvisa jämförelser har gjorts med teckentest. Nästan signifikanta (p < 0,05) resultat har märkts med en stjärna (*), signifikanta (p < 0,01) med två stjärnor (**) och mycket signifikanta (p < 0,001) med tre stjärnor (***). n = 440.

		n = 440

		Vuosi

		Keskiarvo

		Keskihajonta

		Pienin

		Suurin

		Testisuure S

		p-arvo



		IAP-indeksi

		2014

		1,66

		0,52

		0,07

		2,01

		36

		0,000 ***



		

		2020

		1,46

		0,46

		0,12

		1,78

		

		



		lajilukumäärä (alakohtainen)

		2014

		6,45

		1,58

		1

		10

		186

		0,000 ***



		

		2020

		6,01

		1,56

		1

		9

		

		



		lajilukumäärä (runkokohtainen)

		2014

		4,24

		1,21

		0,2

		7,2

		359

		0,000 ***



		

		2020

		3,91

		1,17

		0,4

		6,4

		

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2014

		2,52

		0,55

		1,5

		4,8

		178

		0,566



		

		2020

		2,54

		0,61

		1,6

		5,0

		

		



		yleinen vaurioaste

		2014

		3,15

		0,60

		1,8

		4,8

		142

		0,000 ***



		

		2020

		3,20

		0,62

		1,8

		4,6

		

		



		sormipaisukarpeen peittävyys (%)

		2014

		4,98

		4,99

		0

		37,0

		267

		0,000 ***



		

		2020

		4,56

		4,62

		0

		33,1

		

		



		luppojen peittävyys (%)

		2014

		0,03

		0,11

		0

		1,1

		41

		0,566



		

		2020

		0,02

		0,08

		0

		0,7

		

		



		levän yleisyys

		2014

		4,76

		3,30

		0

		10

		216

		0,000 ***



		

		2020

		4,14

		3,49

		0

		10

		

		









Kuva 52. Samana pysyneet havaintoalat luokiteltuna sormipaisukarpeen vaurioasteen mukaan vuosina 2014 ja 2020. n = 440.

Figur 52. Fördelning av de provytor som förblivit desamma efter blåslavens skadeklass åren 2014 och 2020. n = 440.





Kuva 53. Samana pysyneet havaintoalat luokiteltuna IAP-indeksin arvon mukaan vuosina 2014 ja 2020. n = 440.

Figur 53. Fördelning av de provytor som förblivit desamma efter IAP-indexvärde åren 2014 och 2020. n = 440.





Kuva 54. Jäkälälajien esiintymisfrekvenssit Uudellamaalla vuosina 2014 ja 2020 samoina pysyneillä rungoilla. n = 4285.

Figur 54. Lavarternas förekomstfrekvenser i Nyland på de stammar som förblivit desamma åren 2014 och 2020. n = 4285.



Vuosien 2000, 2004, 2009,2014 ja 2020 välinen vertailu

Vuosien 2000, 2004, 2009, 2014 ja 2020 välinen vertailu koskee läntistä Uuttamaata sekä itäiseltä Uudeltamaalta Porvoota, Loviisan aluetta ennen kuntaliitoksia ja Ruotsinpyhtään aluetta. Mukana ovat nykyisellä kuntajaolla Espoo, Hanko, Helsinki, Hyvinkää, Inkoo, Järvenpää, Karkkila, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Lohja, Loviisa (osittain), Nurmijärvi, Porvoo, Raasepori, Siuntio, Tuusula, Vantaa ja Vihti. Seuraavat kunnat puuttuvat vertailusta: Askola, Lapinjärvi, Loviisa (osittain), Myrskylä, Mäntsälä, Pornainen, Pukkila ja Sipoo. Vuodelta 2000 olivat käytettävissä vain IAP-indeksi, lajilukumäärä ja sormipaisukarpeen vaurioaste, jotka on käsitelty erikseen (Taulukko 20). Muut jäkäläsuureet käsiteltiin erikseen vuosien 2004, 2009, 2014 ja 2020 osalta (Taulukko 21). Testien tulokset on esitetty liitteessä 29. 

Vuonna 2020 havaittiin kaikkina tutkimusvuosina IAP-indeksin ja ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälälajien määrällä mitattuna eniten muuttunut ja köyhtynyt lajisto. Sormipaisukarpeen vaurioaste oli samoina pysyneillä aloilla suurin vuonna 2020, vaikka vuosien 2014 ja 2020 parittaisessa vertailussa näiden vuosien samoina pysyneillä aloilla (n = 440) eroa ei ollut (ks. kappale 6.1.1 ja Taulukko 19) (Taulukko 20). 

Vuodesta 2004 alkaen luppojen peittävyys ei ollut muuttunut merkitsevästi samana pysyneillä aloilla. Sormipaisukarpeen peittävyydessä ero oli tilastollisesti merkitsevä kaikkien vuosiparien välillä paitsi 2004/2014. Vuonna 2020 peittävyys oli samalla tasolla kuin vuonna 2004 mutta suurempi kuin 2009 ja pienempi kuin 2014. Leväpeitteen yleisyys oli merkitsevästi suurempi vuonna 2014 kuin 2009 ja merkitsevästi pienempi vuonna 2020 kuin 2014, mutta vuosien 2009 ja 2014 välillä ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä (Taulukko 21).





Taulukko 20. Runkojäkäliä kuvaavia tunnuslukuja Uudenmaan samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2000, 2004, 2009, 2014 ja 2020. n = 320.

Tabell 20. Indikatorer på stamlavar på de provytor i Nyland som förblivit desamma åren 2000, 2004, 2009, 2014 och 2020. n = 320. 

		n = 320

		Vuosi

		Keskiarvo

		Keskihajonta

		Pienin

		Suurin



		IAP-indeksi

		2000

		2,1

		0,60

		0,04

		3,16



		

		2004

		1,8

		0,55

		0,04

		2,95



		

		2009

		1,9

		0,56

		0,16

		3,15



		

		2014

		1,6

		0,51

		0,07

		2,79



		

		2020

		1,4

		0,46

		0,12

		2,45



		lajilukumäärä

		2000

		7,0

		1,58

		1

		10



		

		2004

		6,5

		1,59

		1

		10



		

		2009

		6,8

		1,54

		1

		10



		

		2014

		6,4

		1,56

		1

		9



		

		2020

		6,0

		1,54

		1

		9



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000

		2,1

		0,71

		1,0

		5,0



		

		2004

		2,3

		0,60

		1,2

		4,8



		

		2009

		2,2

		0,55

		1,1

		4,9



		

		2014

		2,5

		0,54

		1,5

		4,8



		

		2020

		2,5

		0,61

		1,6

		5,0












Taulukko 21. Runkojäkäliä kuvaavia tunnuslukuja Uudenmaan samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2004, 2009, 2014 ja 2020. n = 320.

Tabell 21. Indikatorer på stamlavar på de provytor i Nyland som förblivit desamma åren 2004, 2009, 2014 och 2020. n = 320. 

		n = 369

		Vuosi

		Keskiarvo

		Keskihajonta

		Pienin

		Suurin



		sormipaisukarpeen peittävyys (%)

		2004

		4,4

		3,7

		0

		27,1



		

		2009

		4,0

		3,9

		0

		26,5



		

		2014

		4,8

		4,7

		0

		37,0



		

		2020

		4,4

		4,4

		0

		33,1



		luppojen peittävyys (%)

		2004

		0,01

		0,04

		0

		0,5



		

		2009

		0,01

		0,05

		0

		0,5



		

		2014

		0,03

		0,12

		0

		1,1



		

		2020

		0,02

		0,08

		0

		0,65



		leväpeitteen yleisyys

		2004

		4,5

		3,7

		0

		10



		

		2009

		4,5

		3,7

		0

		10



		

		2014

		4,7

		3,3

		0

		10



		

		2020

		4,0

		3,4

		0

		10





Seuraavaksi tarkastellaan havaintoalojen jakaantuminen luokkiin sormipaisukarpeen vaurioasteen ja IAP-indeksin mukaan vuosina 2000, 2004, 2009, 2014 ja 2020 samana pysyneillä aloilla. Sormipaisukarpeen vaurioasteen suurin luokka on jokaisena tutkimusvuonna ollut lievien vaurioiden luokka, joka oli vuonna 2009 suurimmillaan. Selvien vaurioiden luokka oli suurin vuonna 2020, ja myös pahoin vaurioitunutta sormipaisukarvetta havaittiin myös eniten vuonna 20. Kuolleen tai puuttuvat sormipaisukarpeen luokka oli suurin vuonna 2000. Terveen sormipaisukarpeen alojen osuus on vähentynyt tutkimusvuodesta toiseen, eikä niitä ollut lainkaan vuonna 2020 (Kuva 55).

IAP-indeksin mukaan luokitelluista, samoina pysyneistä havaintoaloista suurin luokka oli vuosina 2000 ja 2009 lievästi köyhtyneen lajiston luokka mutta tutkimusvuosina 2004, 2014 ja 2020 köyhtyneen lajiston luokka. Selvästi köyhtyneiden ja jäkäläautioiden alojen osuus oli selvästi suurin vuonna 2020 (Kuva 56).



Kuva 55. Havaintoalojen jakaantuminen luokkiin sormipaisukarpeen vaurioasteen mukaan Uudellamaalla vuosina 2000, 2004, 2009, 2014 ja 2020 samoina pysyneinä aloilla. n = 320.

Figur 55. Fördelning av de provytor i Nyland som förblivit desamma efter blåslavens skadeklass åren 2000, 2004, 2009, 2014 och 2020. n = 320.



Kuva 56. Havaintoalojen jakaantuminen luokkiin IAP-indeksin mukaan Uudellamaalla vuosina 2000, 2004, 2009, 2014 ja 2020 samoina pysyneinä aloilla. n = 320.

Figur 56. Fördelning av de provytor i Nyland som förblivit desamma efter IAP-indexvärde åren 2000, 2004, 2009, 2014 och 2020. n = 320.

Seuraavassa on esitetty jäkälälajien keskimääräisen yleisyyden (esiintyminen 0–10 puulla alaa kohti) kehitys vuosina 2004–2020 siten, että lajit on ryhmitelty erikseen kestäviin, melko kestäviin, melko herkkiin ja herkkiin lajeihin (ks. Taulukko 10). Kestävistä lajeista seinäsuomujäkälä on yleistynyt vuoteen 2020 mennessä, mutta levän yleisyys laskin vuodesta 2014 vuoteen 2020 (Kuva 57). Melko kestävien lajien yleisyys pienentyi hieman vuodesta 2014 vuoteen 2020, selvimmin keltaröyhelön (Kuva 58). Melko herkistä lajeista kaikki ovat harvinaistuneet vuodesta 2014 vuoteen 2020, mutta harmaa- ja tuhkatyvikarve olivat yleisempiä vuonna 2020 kuin vuonna 2004 (Kuva 59). Ilmansaasteille hyvin herkät naavat ovat harvinaistuneet vuodesta 2004 alkaen, mutta luppojen yleisyys on pysytellyt likimain samana vuodesta 2004 alkaen (Kuva 60).



Kuva 57. Kestävien, hyötyvien jäkälälajien (ks. Taulukko 10) keskimääräinen esiintyminen Uudellamaalla samoina pysyneinä havaintoaloilla vuosina 2004, 2009, 2014 ja 2020.

Figur 57. Genomsnittlig förekomst av tåliga/gynnande lavarter (se Tabell 10) på de provytor i Nyland som förblivit desamma åren 2004, 2009, 2014 och 2020.



Kuva 58. Melko kestävien jäkälälajien (ks. Taulukko 10) keskimääräinen esiintyminen Uudellamaalla samoina pysyneinä havaintoaloilla vuosina 2004, 2009, 2014 ja 2020.

Figur 58. Genomsnittlig förekomst av relativt tåliga lavarter (se Tabell 10) på de provytor i Nyland som förblivit desamma åren 2004, 2009, 2014 och 2020.



Kuva 59. Melko herkkien jäkälälajien (ks. Taulukko 10) keskimääräinen esiintyminen Uudellamaalla samoina pysyneinä havaintoaloilla vuosina 2004, 2009, 2014 ja 2020.

Figur 59. Genomsnittlig förekomst av relativt känsliga lavarter (se Tabell 10) på de provytor i Nyland som förblivit desamma åren 2004, 2009, 2014 och 2020.



Kuva 60. Herkkien jäkälälajien (ks. Taulukko 10) keskimääräinen esiintyminen Uudellamaalla samoina pysyneinä havaintoaloilla vuosina 2004, 2009, 2014 ja 2020.

Figur 60. Genomsnittlig förekomst av känsliga lavarter (se Taulukko 10) på de provytor i Nyland som förblivit desamma åren 2004, 2009, 2014 och 2020.

Sormipaisukarpeen pahimmat vauriot keskittyvät jokaisena tutkimusvuonna Helsinkiin, Espooseen ja Vantaalle. Selviä tai pahoja vaurioita on havaittu myös kaikkina tutkimusvuosina tavallista runsaammin Lohjan keskustassa, Inkoossa, Tammisaaressa (Raasepori) ja Hankoniemellä (Hanko). Vauriovyöhykkeiden koko ja vaurion aste ovat vaihdelleet suuresti, kuitenkin vauriot ovat keskimäärin kasvaneet tutkimusvuosina. Itäisellä Uudellamaalla selviä tai pahoja vaurioita havaittiin 2014 ja 2020 Loviisassa, Lapinjärvellä ja Porvoon Kilpilahdessa ja Tolkislandetissa.

Sormipaisukarve on ollut terveintä Raaseporin länsiosissa, nykyisen Lohjan pohjoisosissa (Nummi-Pusula), Karkkilassa ja Nurmijärven pohjoiskolkassa. Terveimmän vyöhykkeen laajuus on pienentynyt vuosien edetessä, ja erityisesti vuonna 2014 terveen sormipaisukarpeen alueet olivat pienentyneet. Kaikkein terveimmän sormipaisukarpeen alue sijoittui vuonna 2000 Porvoon itäosiin ja Ruotsinpyhtäälle (Loviisa), vuonna 2004 Mäntsälän ja Askolan alueella sekä vuonna 2009 Sipoosta Pornaisten kautta Mäntsälään ulottuvalla alueella. Vuonna 2020 terveimmät sormipaisukarpeet esiintyivät Lohjan pohjoisosassa sekä Karkkilassa, Pornaisissa, Mäntsälässä Pukkilassa sekä Raaseporin länsiosissa (Kuva 25). 

Lajistoltaan köyhtynein vyöhyke sijaitsi jokaisena tutkimusvuotena Helsingissä, ja ulottui sieltä Vantaan ja Espoon puolelle. Lohjan lounaisosaan sijoittui jokaisena tutkimusvuotena köyhtynyt vyöhyke, vuonna 2020 tämä vyöhyke on kuitenkin hieman pienentynyt ja Lohjan pohjoisosan lähes terve alue laajentunut. In-koon köyhtynyt vyöhyke on pysynyt suhteellisen samana 2014 vuodesta. Lohjan köyhtynyt alue on pienentynyt vuoden 2004 jälkeen ja edelleen vuoden 2014 jälkeen. Porvoon keskustan alueella on ollut jokaisena tutkimusvuotena lajistoltaan köyhtynyt vyöhyke, joka on edelleen kasvanut vuoteen 2020 tultaessa. Pienempiä lajistoltaan köyhtyneitä tai lievemmin köyhtyneitä vyöhykkeitä havaittiin eri paikoissa eri puolilla tutkimusaluetta eri vuosina. Luonnontilaisinta jäkälälajisto oli Itä-Uudellamaalla ja Länsi-Uudenmaan pohjoisosissa. (Kuva 46.)

IAP-indeksin vaihtelu vuosien välillä oli samankaltaista selvimmin köyhtyneiden alueiden sijainnin suhteen. Vuonna 2004 indeksin arvot olivat etenkin Länsi-Uudellamaalla huomattavan alhaisia. Vuoteen 2009 tultaessa lajisto oli monipuolistunut, mutta 2014 ja 2020 IAP-indeksi on heikentynyt huomattavasti koko tutkimusalueella (Kuva 44).

Itä-Uudenmaan jäkälälajisto monipuolistui vuoteen 2009, mutta vuonna 2014 ja 2020 monipuolisuus on alkanut heikkenemään koko tutkimusalueella. Vuonna 2020 IAP-indeksin mukaan jäkälälajisto oli köyhtynyt vuoteen 2014 verrattuna, eikä itäisen ja läntisen Uudenmaan välillä ollut tutkimusalueella suurta eroa. (Kuva 48.)

Kunnittainen vertailu ja Suomessa aiemmin tehdyt tutkimukset

Tässä tutkimuksessa sormipaisukarpeen keskimääräiset vauriot olivat suurimmat vertailussa mukana olleista selvityksistä, tosin muutosta ei ollut vuodesta 2014. Toiseksi suurin vaurioaste oli vuonna 2005 Etelä-Karjalassa. IAP-indeksi oli puolestaan pienempi Länsi-Suomessa vuonna 2006 ja Turussa vuonna 2005. Herkkien lajien lukumäärä runkoa kohti oli tätä tutkimusta pienempi Uudellamaalla 2014, Etelä-Karjalassa 2012 ja Länsi-Suomen tutkimuksessa 2006. Likimain sama määrä herkkiä lajeja runkoa kohti havaittiin Vakka-Suomessa 2006 (Taulukko 22).

Lajisto oli tässä tutkimuksessa monipuolisinta edellisen tutkimuksen tapaan Loviisassa. Myös Pukkilassa herkkien lajien lukumäärä oli keskimäärin yli 7. Karkkilassa, Siuntiossa, Tuusulassa ja Vihdissä herkkien lajien lukumäärä jäi alle seitsemän edellisestä tutkimuksesta poiketen. Kauniaisten yhdellä havaintoalalla lajilukumäärä nousi viidestä kuuteen (Taulukko 23).

Sormipaisukarve oli terveintä Karkkilan, Lohjan ja Mäntsälän havaintoaloilla vuoden 2014 tutkimuksen tapaan. Pääkaupunkiseudulla ja Keravalla havaittiin suurimmat sormipaisukarpeen vauriot ja vähiten lajeja (Taulukko 23).



Taulukko 22. Mäntyjen runkojäkäliä kuvaavia muuttujia Uudenmaan alueen bioindikaattoritutkimuksessa 2014 sekä aikaisemmin eri puolilla Suomea toteutetuissa tutkimuksissa. Tulokset lähteistä Huuskonen ym. 2009, Laita ym. 2008a, Laita ym. 2008b, Laita ym. 2007, Haahla ym. 2006a, Haahla ym. 2006b.

Tabell 22. Indikatorer som beskriver tallens stamlavar i år 2014s bioindikatorundersökning i Nyland och i undersökningar som genomförts tidigare på olika håll i Finland. Resultaten från källorna Huuskonen ym. 2009, Laita ym. 2008a, Laita ym. 2008b, Laita ym. 2007, Haahla ym. 2006a, Haahla ym. 2006b.

		Alue

		n

		Tutkimusvuosi

		Sormipaisukarpeen vaurioaste

		IAP

		Lajilukumäärä / puu



		Uusimaa

		501

		2020

		2,5

		1,5

		5,1



		Pohjois-Karjala

		315

		2020

		1,9

		2,9

		5,5



		Uusimaa

		734

		2014

		2,5

		1,7

		5,6



		Etelä-Karjala

		263

		2012

		2,1

		2,1

		4,9



		Pohjois-Karjala

		300

		2010

		1,9

		2,7

		6,7



		Uusimaa

		776

		2009

		2,1

		2,0

		4,7



		Pyhäjärviseutu

		98

		2007

		2,1

		2,3

		5,3



		Vakka-Suomi

		103

		2006

		2,1

		2,2

		5,1



		Länsi-Suomi

		398

		2006

		2,1

		1,7

		4,1



		Turku

		145

		2005

		2,2

		1,5

		3,6



		Keski-Suomi

		492

		2005

		2,0

		2,4

		 



		Etelä-Karjala

		240

		2005

		2,3

		2,0

		 












Taulukko 23. Keskimääräinen sormipaisukarpeen vaurioaste, lajilukumäärä ja IAP-indeksi Uudenmaan tutkimuskunnissa sekä koko tutkimusalueella 2014 ja 2020 samoina pysyneillä aloilla. n = 440.

Tabell 23. Medelvärde av blåslavens skadeklass, artantalet och IAP-indexet på de provytor som förblivit desamma åren 2014 och 2020 i Nylands uppföljningskommuner och i hela uppföljningsområdet. n = 440.

		Kunta

		Pysyneiden alojen lukumäärä

		Sormipaisukarpeen vaurioaste 2014

		Sormipaisukarpeen vaurioaste 2020

		Herkkien lajien lukumäärä 2014

		Herkkien lajien lukumäärä 2020

		IAP 2014

		IAP 2020



		Espoo

		44

		2,6

		2,8

		5,6

		5,2

		1,4

		1,2



		Hanko

		13

		2,5

		2,4

		6,7

		6,4

		1,6

		1,4



		Helsinki

		24

		3,3

		3,4

		4,3

		3,3

		0,9

		0,7



		Hyvinkää

		19

		2,4

		2,4

		6,2

		6,3

		1,6

		1,4



		Inkoo

		15

		2,5

		2,6

		7,3

		6,6

		1,9

		1,7



		Järvenpää

		7

		2,4

		2,4

		6,6

		6,6

		1,6

		1,5



		Karkkila

		10

		2,1

		2,0

		7,0

		6,9

		1,9

		1,6



		Kauniainen

		1

		2,5

		2,4

		5,0

		6,0

		1,7

		1,4



		Kerava

		6

		3,0

		2,8

		6,3

		6,0

		1,4

		1,3



		Kirkkonummi

		30

		2,5

		2,6

		6,8

		6,5

		1,7

		1,5



		Lapinjärvi

		10

		2,8

		2,7

		5,4

		5,1

		1,4

		1,3



		Lohja

		38

		2,2

		2,2

		6,8

		6,3

		1,8

		1,6



		Loviisa

		28

		2,5

		2,5

		7,8

		7,0

		2,1

		1,8



		Mäntsälä

		16

		2,3

		2,1

		6,8

		6,3

		1,8

		1,6



		Nurmijärvi

		17

		2,4

		2,4

		6,8

		6,2

		1,6

		1,5



		Porvoo

		25

		2,6

		2,6

		6,4

		5,9

		1,8

		1,5



		Raasepori

		49

		2,4

		2,3

		6,5

		6,3

		1,8

		1,6



		Sipoo

		12

		2,5

		2,5

		6,4

		5,9

		1,7

		1,4



		Siuntio

		9

		2,4

		2,5

		7,2

		6,9

		1,9

		1,8



		Tuusula

		14

		2,7

		2,7

		7,4

		6,4

		1,9

		1,5



		Vantaa

		31

		2,9

		3,0

		5,8

		5,5

		1,4

		1,2



		Vihti

		22

		2,3

		2,3

		7,0

		6,5

		1,9

		1,6



		Koko tutkimusalue

		440

		2,5

		2,5

		6,4

		6,0

		1,7

		1,5









Johtopäätökset ja yhteenveto

Ilmanlaatua ja sen kehittymistä on Uudenmaan kunnissa seurattu bioindikaattorimenetelmin 1980-luvulta alkaen, ja 2000-luvun alusta seuranta on toteutettu yhdennetyn seurantaohjelman mukaisesti. Vuonna 2020 seuranta toteutettiin koko Uudenmaan maakunnan laajuudessa. Seurannassa käytettiin ilman epäpuhtauksien ilmentäjinä mäntyjen epifyyttijäkäliä. Tutkimusalue on yli 1,7 miljoonalla asukkaallaan Suomen väkirikkainta seutua, ja alueen ilman epäpuhtauksien päästöt muodostuvat pääosin energiantuotannosta, teollisuudesta ja tieliikenteestä, satamista ja lentoliikenteestä. Maaseutualueilla myös maataloustoiminnoilla on paikallisia ilmanlaatuvaikutuksia. Lisäksi puunpoltto tuottaa merkittävän osan alueen hiukkaspäästöistä.

Sekä teollisuuden että liikenteen päästömäärät ovat laskeneet tutkimusalueella selvästi vuoden 2003 jälkeen. Teollisuuden ja päästömääriin ovat vaikuttaneet muun muassa tuotannon intensiteetti, teollisuuden rikinpoistolaitokset sekä kulutus, esim. energiantuotantoon vaikuttavat tekijät ja liikenteen kehitys. Tarkasteltujen epäpuhtauksien liikenteestä aiheutuvat päästöt ovat pitkällä aikavälillä vähentyneet tasaisesti, vaikka liikennemäärät ovat kasvaneet.

Tutkimusalueen suurimmat päästölähteet sijaitsevat pääkaupunkiseudulla ja Porvoossa. Länsi-Uudellamaalla on jonkin verran pieniä lupavelvollisia laitoksia sekä Hangon satama ja Sappi Finland Operations Oy:n Kirkniemen tehdas Lohjalla, kun taas Itä-Uudellamaalla on Porvoon Kilpilahtea lukuun ottamatta varsin vähän lupavelvollisia päästölähteitä. Alueen vilkkaimmin liikennöidyt tiet ovat kehäväylät pääkaupunkiseudulla sekä valtatiet 1, 3, 4 ja 6. 

Myös ilmasta mitattujen epäpuhtauksien pitoisuudet ovat pienentyneet 2020-luvulle tultaessa selvästi verrattuna 1980-, 1990- ja 2000-lukuihin. Helsingin Kallion kaupunkitaustaksi luettavalla mittausasemalla typpidioksidin vuosikeskiarvo on ollut noin kolminkertainen verrattuna maaseututausta-asemiin, ja rikkidioksidin vuosipitoisuus on ollut vähän suurempi. Porvoon Kilpilahden jalostamoalueen lähellä Nybyn mittausasemalla on ollut selvästi enemmän rikkidioksidia kuin Kalliossa.

Vuonna 2020 terveintä sormipaisukarvetta kasvoi Karkkilassa ja Pukkilassa (vaurioaste 2,0), kun taas pahiten vaurioitunutta se oli Helsingissä (vaurioaste 3,4). Ilmanpuhtausindeksin ja lajilukumäärän perusteella monipuolisinta ja luonnontilaisinta jäkälälajisto oli Loviisan ja Siuntion alueella (IAP 1,8), mutta myös Pukkilassa (IAP 1,7) oli yleistä tasoa hieman parempi tilanne.

Tervettä sormipaisukarvetta esiintyi vain kolmella havaintoalalla, jotka sijaitsivat Lohjalla, Pornaisissa ja Pukkilassa. Muualla sormipaisukarpeen vauriot olivat vähintään lieviä tai selviä. Lievästi vaurioituneen sormipaisukarpeen (vaurioaste 1,5–2,0) alueita esiintyi Raaseporissa, Porvoossa, Loviisassa, Siuntiossa, Tuusulassa, Vantaalla, Vihdissä ja Hyvinkäällä. Sormipaisukarpeen peittävyys oli keskimäärin suurempi nuoremmissa (kehitysluokka varttunut) männiköissä kuin vanhemmissa (kehitysluokka kypsä).

Tilastollisessa tarkastelussa ilman typpidioksidipitoisuudella ja hiukkaspitoisuudella oli merkitsevä yhteys sormipaisukarpeen vaurioasteeseen. Aineiston suurin typpidioksidin pitoisuus oli Helsingin kantakaupungissa, jossa esiintyi myös suuria sormipaisukarpeen vaurioita. Eniten vaurioasteen vaihtelusta selittivät kuitenkin ilman epäpuhtaudet etenkin silloin, kun päästöt alan ympärillä sekä lähimmässä pistelähteessä olivat suurempia. Käytetyssä aineistossa ei ollut käytettävissä rikkidioksidin pitoisuuksia.

Yleisen vaurioasteen tärkeimmät merkitsevät taustamuuttujat olivat ilman hiukkaspitoisuus ja ilman NO2-pitoisuus. Yleinen vaurioaste oli sitä suurempi, mitä enemmän näitä epäpuhtauksia oli ilmassa. Myös puiden koko vaikutti merkitsevästi yleiseen vaurioasteeseen.

IAP-indeksin vaihtelua selitti ilman hiukkaspitoisuus ja ilman NO2-pitoisuus. Lisäksi puun koolla oli merkitsevä vaikutus IAP-indeksiin. IAP-indeksi kasvoi, kun merkitsevät taustamuuttujat pienenivät. Näin ollen keskimäärin lyhyemmillä ja hoikemmilla puilla jäkälälajisto oli köyhtyneempää kuten myös siellä, missä ilmassa oli enemmän typpidioksidia ja hiukkasia. 

Tulosten tilastollinen tarkastelu osoitti, että ilman epäpuhtaudet vaikuttavat merkittävästi useisiin tarkastelluista jäkälämuuttujista. Suurin vaikutus jäkälämuuttujiin oli etäisyydellä lähimpään lupavelvolliseen päästölähteeseen. Parhaiten ilman epäpuhtauksia indikoivat IAP-indeksi ja sormipaisukarpeen peittävyys. Tilastoanalyyseissä huomioitiin etäisyys lähimpään lupavelvolliseen päästölähteeseen. Liikenteen vaikutukset jäkälälajistoon ovat havaittavissa mm. vertailemalla taajamissa ja tausta-alueilla sijaitsevien havaintoalojen jäkäläyhteisöjä. Jäkäläyhteisöt taajama- ja tausta-alueilla poikkesivat toisistaan melkein kaikkien ilmanlaatua kuvaavien muuttujien suhteen siten, että jäkälät taajama-aloilla olivat vaurioituneempia kuin tausta-aloilla, ja jäkälälajisto oli taajama-aloilla ja suurien liikenneväylien läheisyydessä köyhtyneempää kuin tausta-aloilla. Sekä regressioanalyysit että yhteisöanalyysit antoivat samansuuntaisia tuloksia. 

Jäkäläkartoituksien tuloksia vuodelta 2020 vertailtiin vuosien 2000, 2004, 2009 ja 2014 välillä. Vuosina 2004 ja 2009 jäkäläkartoitukset tehtiin koko Uudenmaan alueella, mutta vuonna 2000 kartoituksessa oli mukana läntinen Uusimaa ja Itä-Uudeltamaalta vain yksittäisiä kuntia. Neljä itäisen Uudenmaan kuntaa ei ollut mukana vuoden 2014 tutkimuksessa.

Ilman epäpuhtauksista kärsivät jäkälät harvinaistuivat vuodesta 2009 vuoteen 2020. Samalla aikavälillä ilmanpuhtausindeksi pieneni ja sormipaisukarpeen peittävyys pieneni. Nämä kaikki voivat olla merkkejä ilmanlaadun heikentymisestä standardin SFS 5670:1990 mukaan, vaikka ilmanlaatumittauksissa epäpuhtauksien pitoisuudet olivatkin pienentyneet. Ilmanlaadun parantumista jäkälätunnukset osoittivat vain joillain yksittäisillä paikoilla kuten Hankoniemellä. Melkein kaikkien lajien esiintyminen on harvinaistunut tarkkailuvuosien aikana. Kestävät, ilman epäpuhtauksista hyötyvä lajit, kuten seinäsuomujäkälä ovat yleistyneet tarkastelujakson 2000–2020 aikana. 

Selvin jäkälälajiston ja jäkälien kunnon muutosalue kaikkina tutkimusvuosina on ollut Helsingissä. Helsingin sormipaisukarpeen vauriot ovat pysyneet vuonna 2020 likimain 2014 tasolla, vaikka jäkälälajien lukumäärä onkin laskenut. Muista selvästi lajistonsa ja jäkälien kunnon osalta muuttuneita alueita on ollut Lohjan taajamissa, Porvoossa, Inkoossa ja Hyvinkäällä. Pieniä vaurioituneita alueita on havaittu myös tutkimusalueen muissa osissa, mutta vaurioiden sijoittuminen ja niiden taso ovat vaihdelleet vuosien välillä.

Kokonaisuutena jäkälävauriot eivät keskittyneet erityisen selvästi kuormitetuille alueille. Lievät ja selvätkin vauriot ovat yleistyneet koko tutkimusalueella. Kaikkein pahimmat vauriot havaittiin kuitenkin kaupungeissa ja teollisuuslaitosten läheisyydessä. Lähes luonnontilaista jäkälälajistoa havaittiin vain yksittäisillä puilla Hyvinkäällä, Nurmijärvellä, Pukkilassa, Lohjalla, Raaseporissa ja Vihdissä. Vaikka lajilukumäärä olikin melko suuri, saattoivat jäkälien vauriot olla huomattavan suuria. Taantumista on tapahtunut vuoden 2014 jälkeen erityisesti tausta-aloilla. Rikkidioksidin ja typpidioksidin päästöt tutkimusalueella ovat enimmäkseen pienentyneet vuoden 2008 jälkeen. Typpioksidin taustapitoisuus on ollut hienoisessa kasvussa, mutta kaupunkitausta-asemalla Helsingin Kalliossa pitoisuus on laskenut selvästi.

Talvilämpötilojen nousu niin, että lämpötila vaihtelee nollan asteen molemmin puolin, vaikeuttaa myös epifyyttijäkälien talvehtimista, ja nollan lähellä tapahtuva jäätyminen voi tappaa jäkäliä (Bjerke 2011). Muutokset talviolosuhteissa saattavat olla osalle lajeista merkittävämpiä kuin muutokset kesäolosuhteissa. Jäkälät ovat kuitenkin ääreviin olosuhteisiin sopeutuneita (Werth 2011), joten ne kestävät hyvin äärilämpötiloja ja kuivuutta (Beckett ym. 2008).

Uudenmaan bioindikaattoriseurannan taajama- ja tausta-alueilla havaittiin selviä eroja useimpien ilmanlaatua kuvaavien jäkälämuuttujien välillä, erityisesti IAP-indeksin ja lajilukumäärän osalta. Sormipaisukarpeen vaurioasteen ero ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä taajama- ja tausta-alojen välillä.

Suosituksena on jatkaa bioindikaattoriseurantaa noin neljän–viiden vuoden välein. Alojen määrää ei ole syytä karsia nykyisestä, jotta suhteellisen hyvä kattavuus voidaan säilyttää. Tulisi pohtia, voidaanko joillekin alueille lisätä joitain havaintoaloja kattavuuden parantamiseksi. Ennen seuraavaa bioindikaattoriseurantaa voidaan tehdä tarkempia tarkasteluja tutkimusvuosien välisistä muutoksista sekä tutkimusalueen sisäisistä eroista käyttäen lisäksi uusia taustamuuttujia perustellusti, esimerkiksi sademäärää tai talvikauden säätilaa. Aiheellista voisi myös olla tarkastella ajallisia muutoksia maankäytössä ja metsätaloudessa ottaen huomioon erilaisia ekologisia tekijöitä. 
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Termien ja lyhenteiden selityksiä

Taulukko 24. Raportissa käytettyjen termien ja lyhenteiden selityksiä.

		Termi tai lyhenne

		Selitys

		Lyhennys sanoista



		CIT

		metsätyyppi: jäkälätyyppi (karukkokangas)

		



		CT

		metsätyyppi: kanervatyyppi (kuiva kangas)

		



		HSY

		Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntaliittymä

		



		MT

		metsätyyppi: mustikkatyyppi (tuore kangas)

		



		NO

		typpioksidi

		



		NO2

		typpidioksidi

		



		NOx

		typen oksidit; tarkoittaa yhteisenä käsitteenä typpidioksidia ja typpioksidia

		



		O3

		otsoni; hapen muoto, joka on maanpinnalla haitallista eliöille ja joka vaikuttaa typpidioksidin ja typpioksidin muuntumiseen toisikseen

		



		OMT

		metsätyyppi: käenkaali-mustikkatyyppi (lehtomainen kangas)

		



		PM

		hiukkaset

		particulate matter



		PM10

		hengitettävät hiukkaset; hiukkaskokoluokka, jossa hiukkasten koko on enintään 10 µm

		particulate matter, 10 µm



		PM2.5

		pienhiukkaset; hiukkaskokoluokka, jossa hiukkasten koko on enintään 2,5 µm

		particulate matter, 2.5 µm



		ppb

		miljardisosa; pitoisuuden mittayksikkö, esim. millilitra tuhannessa kuutiometrissä

		parts per billion



		ppm

		miljoonasosa; pitoisuuden mittayksikkö, esim. millilitra kuutiometrissä

		parts per million



		SO2

		rikkidioksidi

		



		SOMO35

		kumulatiivinen summapitoisuus (μg/m3) kynnysarvon 35 ppb eli 70 μg/m3 ylittävistä otsonipitoisuuksista vuoden ajalta

		sum of means over 35



		spp.

		lajit; tarkoittaa suvun kaikkia lajeja luppojen ja naavojen kohdalla

		species



		VT

		metsätyyppi: puolukkatyyppi (kuivahko kangas)

		











Askola

Askolan kunnan alueella sijaitsi 7 havaintoalaa, joista 1 sijaitsi taajama-aluilla ja loput 6 tausta-alueilla. Sormipaisukarpeen vauriot olivat Askolassa keskimäärin keskiluokkaa verrattuna muun tutkimusalueen tilanteeseen. Ilman epäpuhtauksista kärsiviä jäkälälajeja esiintyi Askolassa hieman enemmän kuin tutkimusalueella kokonaisuutena, ja pääpiirteissään Askolan jäkälälajisto on luokiteltavissa lievästi köyhtyneeksi, kun koko tutkimusalueen lajisto on myös lievästi köyhtynyt. Sormipaisukarve oli keskimääräistä hieman terveempää kuin muualla tutkimusalueella. Selvimmät muutokset jäkälälajistossa havaittiin taajaan asutuilla alueilla (Kuva 61). Yhdellä taajama-alalla lähellä Askolan keskustaa jäkälälajisto oli erittäin selvästi köyhtynyttä (IAP 0,50–1,00). Tausta-aloilla lajisto oli pääosin köyhtynyttä (IAP 1,00–2,00). 

Ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälälajien lukumäärä Askolan havaintoaloilla vaihteli kolmen ja yhdeksän välillä. Yhdeksän lajia havaittiin Takametsän lähellä ja kahdeksan lajia hiidenkirnujen läheisyydessä Korttiassa. Askolan kirkonkylällä hautausmaan vieressä esiintyi kolme jäkälälajia.

Ilmanpuhtausindeksin arvot ja ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälälajien lukumäärä ovat pienentyneet Askolassa vuodesta 2000 vuoteen 2009. Vuosien 2004 ja 2009 välillä indeksin muutos ei ollut tilastollisesti merkitsevä (Taulukko 25). Myöskään sormipaisukarpeen vaurioasteella ei ollut muuttunut tilastollisesti merkitsevästi aiempiin tutkimusvuosiin verrattuna (Taulukko 26).

I Askola kommuns område fanns sju provytor, varav en var belägen i en tätort och de övriga sex i bakgrundsområden. Skadorna på blåslav i Askola var i genomsnitt på samma nivå som i det övriga uppföljningsområdet. Lavarter som tar skada av luftföreningar förekom i Askola litet mer än i hela uppföljningsområdet. Lavfloran i Askola kan i huvuddrag klassas som något utarmad medan även lavfloran i hela uppföljningsområdet är något utarmad. Blåslaven var litet friskare än genomsnittet i det övriga uppföljningsområdet. De tydligaste förändringarna i lavfloran observerades i tättbefolkade områden. (Figur 61.) I en provyta, som var belägen i en tätort nära Askola centrum, var lavfloran mycket tydligt utarmad (IAP 0,50–1,00). I de flesta bakgrundsområden var lavfloran utarmad (IAP 1,00–2,00). 

Antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar på provytorna i Askola varierade mellan tre och nio. Nio arter observerades nära Takametsä och åtta arter nära jättegrytorna i Kortis. I Askola kyrkoby bredvid begravningsplatsen förekom tre lavarter.

IAP-indexvärdena och antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar har minskat i Askola mellan åren 2000 och 2009. Mellan åren 2004 och 2009 var förändringen i indexet inte statistiskt signifikant (Tabell 25). Blåslavens skadeklass hade inte heller förändrats statistiskt signifikant jämfört med de tidigare uppföljningsåren (Tabell 26).





Kuva 61. Keskimääräiset ilmanpuhtausindeksin arvot aloilla Askolan kunnan alueella. Havaintoalojen numerot ovat symboleiden vieressä.

Figur 61. Genomsnittliga IAP-indexvärden på provytorna i Askola kommuns område. Numren på provytorna anges bredvid symbolerna.






Taulukko 25. Sormipaisukarvetta, ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälien lajilukumäärää ja ilmanpuhtausindeksiä kuvaavia tunnuslukuja Askolan kunnan alueella ja koko tutkimusalueella.

Tabell 25. Indikatorer som beskriver blåslaven, antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar och IAP-indexet i Askola kommuns område och hela uppföljningsområdet.

		Askola, n = 7

		Keskiarvo

		Keskihajonta

		Pienin

		Suurin



		IAP-indeksi

		1,46

		0,40

		0,58

		1,83



		lajilukumäärä

		6,7

		1,9

		3

		9



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2,42

		0,68

		1,85

		3,80



		Uusimaa 2020, n = 501

		Keskiarvo

		Keskihajonta

		Pienin

		Suurin



		IAP-indeksi

		1,46

		0,46

		0,12

		2,51



		lajilukumäärä

		6,02

		1,56

		1

		9



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2,51

		0,60

		1,30

		5,00







Taulukko 26. Vuosiparien väliset vertailut Askolan kunnan samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2000, 2004, 2009 ja 2020 sormipaisukarpeen vaurioasteelle, ilman epäpuhtauksille herkkien jäkälälajien lukumäärälle ja IAP-indeksille. Vuosien väliset vertailut on tehty merkkitestillä. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). Erotus on positiivinen, kun vuosiparin jälkimmäisen vuoden arvo on suurempi.

Taulukko 26. Parvisa jämförelser av blåslavens skadeklass, antalet lavarter som är känsliga för luftföroreningar och IAP-indexet mellan undersökningsåren 2000, 2004, 2009 och 2020 på de provytor som förblivit desamma i Askola kommun. Jämförelserna har gjorts med teckentest. Nästan signifikanta (p < 0,05) resultat har märkts med en stjärna (*), signifikanta (p < 0,01) med två stjärnor (**) och mycket signifikanta (p < 0,001) med tre stjärnor (***). Skillnaden är positiv när värdet på det senare året är högre.



		Askola, pysyneet, n = 3

		Vertailupari

		Keskiarvojen erotus

		p-arvo

		Suurempi arvo



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2009

		0,302

		1,000

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2020

		0,519

		0,250

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2009 / 2020

		0,217

		1,000

		



		lajilukumäärä

		2004 / 2009

		1,000

		0,500

		



		lajilukumäärä

		2004 / 2020

		-1,000

		0,500

		



		lajilukumäärä

		2009 / 2020

		-2,000

		0,250

		



		IAP-indeksi

		2004 / 2009

		0,224

		1,000

		



		IAP-indeksi

		2004 / 2020

		-0,647

		0,250

		



		IAP-indeksi

		2009 / 2020

		-0,871

		0,250

		









Espoo

Espoon kaupungin alueella sijaitsi 44 havaintoalaa, joista 31 sijaitsi taajama-aluilla ja loput 13 tausta-alueilla. Sormipaisukarpeen vauriot olivat Espoossa keskimäärin selviä ja jonkin verran suurempia kuin tutkimusalueella keskimäärin. Ilman epäpuhtauksista kärsiviä jäkälälajeja esiintyi Espoossa vähemmän kuin tutkimusalueella kokonaisuutena, ja pääpiirteissään Espoon jäkälälajisto on luokiteltavissa köyhtyneeksi, kun koko tutkimusalueen lajisto on lievästi köyhtynyt. (Taulukko 27). Lajisto oli erittäin selvästi köyhtynyttä Espoon tiheään asutuilla seuduilla (IAP 0,50–1,00) ja köyhtynyttä (IAP 1,00–2,00) tausta-aloilla (Kuva 62). 

Suurin lajilukumäärä Espoossa, mikä havaittiin viidellä alalla harvaan asutuilla alueilla Niipperissä, Velskolassa, Loojärvellä, Oittaalla ja Ketunkorvessa. Pienin ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälälajien lukumäärä oli puolestaan kaksi, mikä havaittiin kolmella alalla Haukilahdessa, Tapiolassa sekä Friisinmäessä. 

Ilmanpuhtausindeksin arvot ja ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälälajien lukumäärä ovat pienentyneet Espoossa vuodesta 2014 vuoteen 2020 hieman. Vuosien 2014 ja 2020 välillä indeksin muutos ei ollut kuitenkaan tilastollisesti merkitsevä. Myös sormipaisukarpeen vaurioaste on tässä tutkimuksessa tilastollisesti vähemmän merkitsevästi suurempi kuin aikaisempina tutkimusvuosina. (Taulukko 28).

I Esbo stads område fanns 44 provytor, varav 31 var belägna i tätorter och de övriga 13 i bakgrundsområden. Skadorna på blåslav var i Esbo i genomsnitt tydliga och något större än genomsnittet i uppföljningsområdet. I Esbo förekom färre lavarter som tar skada av luftföroreningar än i hela uppföljningsområdet. Lavfloran i Esbo kan i huvudsak klassas som utarmad medan lavfloran i hela uppföljningsområdet är något utarmad. (Tabell 27.) Lavfloran var mycket tydligt utarmad (IAP 0,50–1,00) i tätbefolkade områden i Esbo och utarmad (IAP 1,00–2,00) i bakgrundsområden (Figur 62). 

Det största artantalet i Esbo observerades på fem provytor, som var belägna i glest befolkade områden i Nipert, Vällskog, Låjärv, Oitans och Rävkärr. Det minsta antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar, två, observerades på tre provytor: i Gäddvik, Hagalund och Frisbacka. 

IAP-indexvärdena och antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar har minskat litet i Esbo mellan åren 2014 och 2020. Förändringen i indexet mellan åren 2014 och 2020 var dock inte statistiskt signifikant. Även blåslavens skadeklass är i denna undersökning statistiskt mindre signifikant högre än under de tidigare uppföljningsåren. (Tabell 28.)



Taulukko 27. Sormipaisukarvetta, ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälien lajilukumäärää ja ilmanpuhtausindeksiä kuvaavia tunnuslukuja Espoon kaupungin alueella ja koko tutkimusalueella. 

Tabell 27. Indikatorer som beskriver blåslaven, antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar och IAP-indexet i Esbo stads område och hela uppföljningsområdet.

		Espoo, n = 44

		Keskiarvo

		Keskihajonta

		Pienin

		Suurin



		IAP-indeksi

		1,21

		0,41

		0,34

		1,93



		lajilukumäärä

		5,2

		1,4

		2

		7



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2,83

		0,67

		1,70

		4,25



		Uusimaa 2020, n = 501

		Keskiarvo

		Keskihajonta

		Pienin

		Suurin



		IAP-indeksi

		1,46

		0,46

		0,12

		2,51



		lajilukumäärä

		6,02

		1,56

		1

		9



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2,51

		0,60

		1,30

		5,00












Kuva 62. Keskimääräiset ilmanpuhtausindeksin arvot aloilla Espoon kaupungin alueella. Havaintoalojen numerot ovat symboleiden vieressä.

Figur 62. Genomsnittliga IAP-indexvärden på provytorna i Esbo stads område. Numren på provytorna anges bredvid symbolerna.






Taulukko 28. Vuosiparien väliset vertailut Espoon kaupungin samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2000, 2004, 2009, 2014 ja 2020 sormipaisukarpeen vaurioasteelle, ilman epäpuhtauksille herkkien jäkälälajien lukumäärälle ja IAP-indeksille. Vuosien väliset vertailut on tehty merkkitestillä. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). Erotus on positiivinen, kun vuosiparin jälkimmäisen vuoden arvo on suurempi.

Tabell 28. Parvisa jämförelser av blåslavens skadeklass, antalet lavarter som är känsliga för luftföroreningar och IAP-indexet mellan undersökningsåren 2000, 2004, 2009, 2014 och 2020 på de provytor som förblivit desamma i Esbo stad. Jämförelserna har gjorts med teckentest. Nästan signifikanta (p < 0,05) resultat har märkts med en stjärna (*), signifikanta (p < 0,01) med två stjärnor (**) och mycket signifikanta (p < 0,001) med tre stjärnor (***). Skillnaden är positiv när värdet på det senare året är högre.

		Espoo, pysyneet, n = 38

		Vertailupari

		Keskiarvojen erotus

		p-arvo

		Suurempi arvo



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2004

		0,003

		0,618

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2009

		0,155

		0,041 *

		2009



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2014

		0,408

		0,000 ***

		2014



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2020

		0,616

		0,000 ***

		2020



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2009

		0,153

		0,017 *

		2009



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2014

		0,405

		0,000 ***

		2014



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2020

		0,613

		0,000 ***

		2020



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2009 / 2014

		0,253

		0,000 ***

		2014



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2009 / 2020

		0,461

		0,000 ***

		2020



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2014 / 2020

		0,208

		0,006 **

		2020



		lajilukumäärä

		2000 / 2004

		-0,605

		0,002 **

		2000



		lajilukumäärä

		2000 / 2009

		-0,789

		0,013 *

		2000



		lajilukumäärä

		2000 / 2014

		-1,395

		0,000 ***

		2000



		lajilukumäärä

		2000 / 2020

		-1,816

		0,000 ***

		2000



		lajilukumäärä

		2004 / 2009

		-0,184

		0,424

		



		lajilukumäärä

		2004 / 2014

		-0,789

		0,000 ***

		2004



		lajilukumäärä

		2004 / 2020

		-1,211

		0,000 ***

		2004



		lajilukumäärä

		2009 / 2014

		-0,605

		0,004 **

		2009



		lajilukumäärä

		2009 / 2020

		-1,026

		0,000 ***

		2009



		lajilukumäärä

		2014 / 2020

		-0,421

		0,019 *

		2014



		IAP-indeksi

		2000 / 2004

		-0,238

		0,000 ***

		2000



		IAP-indeksi

		2000 / 2009

		-0,317

		0,000 ***

		2000



		IAP-indeksi

		2000 / 2014

		-0,620

		0,000 ***

		2000



		IAP-indeksi

		2000 / 2020

		-0,822

		0,000 ***

		2000



		IAP-indeksi

		2004 / 2009

		-0,079

		0,143

		



		IAP-indeksi

		2004 / 2014

		-0,382

		0,000 ***

		2004



		IAP-indeksi

		2004 / 2020

		-0,584

		0,000 ***

		2004



		IAP-indeksi

		2009 / 2014

		-0,302

		0,000 ***

		2009



		IAP-indeksi

		2009 / 2020

		-0,505

		0,000 ***

		2009



		IAP-indeksi

		2014 / 2020

		-0,202

		0,000 ***

		2014







Hanko

Hangon kaupungin alueella sijaitsi 16 havaintoalaa, joista puolet sijaitsee taajama-alueella ja loput tausta-alueilla. Keskimääräinen ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälälajien lukumäärä oli Hangossa sama kuin tutkimusalueella keskimäärin (lievästi köyhtynyt lajisto). Sormipaisukarpeen vaurioaste oli hieman pienempi (lievät vauriot) ja ilmanpuhtausindeksi hieman matalampi (IAP 1,00–2,00) kuin keskimäärin koko tutkimusalueella. Lajisto oli köyhtyneintä Hankoniemen kärjessä (IAP 0,50-1,00). Kokonaisuudessaan tunnusluvut osoittivat hieman parempaa tilannetta jäkälämuuttujien suhteen kuin tutkimusalueella keskimäärin (Kuva 63 ja Taulukko 29). 

Hangossa ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälälajien määrä alaa kohti vaihteli välillä 5–8. Kahdeksan lajia havaittiin Tulliniemessä sekä Hangon kaupunkialueella paloaseman lähellä. Kolmella havaintoalalla lajilukumäärä oli viisi, ja ne sijaitsivat kahdella eri mäellä Hangonkylässä sekä kaupungin itäpuolella Björknäsissä.

Sormipaisukarpeen vaurioaste oli samalla tasolla kuin vuosina 2000, 2004 ja 2014. Lajilukumäärässä tai IAP-indeksissä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta edellisiin tutkimusvuosiin verrattuna (Taulukko 30). Hangon kaupungin alueen merkittävimmät päästölähteet, Tulliniemessä sijaitsevat Ulko- ja Länsisatama ja Lappohjassa sijaitseva Koverharin satama sekä liikenne selittänevät jäkälälajiston suurimpien muutosten alueellista painottumista Lappohjan, Tulliniemen ja Hangon keskustan läheisyyteen.

I Hangö stads område fanns 16 provytor, varav hälften var belägna i tätorter och de övriga i bakgrundsområden. Det genomsnittliga antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar var i Hangö på samma nivå som genomsnittet i uppföljningsområdet (något utarmad lavflora). Blåslavens skadeklass var litet lägre (lindriga skador) och IAP-indexet litet lägre (IAP 1,00–2,00) än genomsnittet i hela uppföljningsområdet. Lavfloran var mest utarmad på den yttersta spetsen av Hangö udd (IAP 0,50–1,00). Som helhet visade indikatorerna att situationen i Hangö är litet bättre än genomsnittet i uppföljningsområdet. (Figur 63 och Tabell 29.) 

I Hangö varierade antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar mellan 5–8 per provyta. Åtta arter observerades på Tulludden och i Hangö stadsområde nära brandstationen. På tre provytor var artantalet fem. De var belägna på två kullar i Hangöby och öster om staden i Björknäs.

Blåslavens skadeklass var på samma nivå som åren 2000, 2004 och 2014. Artantalet och IAP-indexet har inte förändrats signifikant jämfört med de tidigare uppföljningsåren. (Tabell 30.) De största utsläppskällorna i Hangö stads område, Yttre hamnen och Västra hamnen på Tulludden och Koverhar hamn i Lappvik, samt trafik förklarar antagligen varför de största förändringarna i lavfloran observerades mestadels i närheten av Lappvik, Tulludden och Hangö centrum.





Kuva 63. Keskimääräiset ilmanpuhtausindeksin arvot aloilla Hangon kaupungin alueella. Havaintoalojen numerot ovat symboleiden vieressä.

Figur 63. Genomsnittliga IAP-indexvärden på provytorna i Hangö stads område. Numren på provytorna anges bredvid symbolerna.

Taulukko 29. Sormipaisukarvetta, ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälien lajilukumäärää ja ilmanpuhtausindeksiä kuvaavia tunnuslukuja Hangon kaupungin alueella ja koko tutkimusalueella. 

Tabell 29. Indikatorer som beskriver blåslaven, antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar och IAP-indexet i Hangö stads område och hela uppföljningsområdet.

		Hanko, n = 13

		Keskiarvo

		Keskihajonta

		Pienin

		Suurin



		IAP-indeksi

		1,43

		0,28

		0,90

		1,98



		lajilukumäärä

		6,4

		1,0

		5

		8



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2,42

		0,43

		1,75

		2,90



		Uusimaa 2020, n = 501

		Keskiarvo

		Keskihajonta

		Pienin

		Suurin



		IAP-indeksi

		1,46

		0,46

		0,12

		2,51



		lajilukumäärä

		6,02

		1,56

		1

		9



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2,51

		0,60

		1,30

		5,00







Taulukko 30. Vuosiparien väliset vertailut Hangon kaupungin samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2000, 2004, 2009, 2014 ja 2020 sormipaisukarpeen vaurioasteelle, ilman epäpuhtauksille herkkien jäkälälajien lukumäärälle ja IAP-indeksille. Vuosien väliset vertailut on tehty merkkitestillä. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). Erotus on positiivinen, kun vuosiparin jälkimmäisen vuoden arvo on suurempi.

Tabell 30. Parvisa jämförelser av blåslavens skadeklass, antalet lavarter som är känsliga för luftföroreningar och IAP-indexet mellan undersökningsåren 2000, 2004, 2009, 2014 och 2020 på de provytor som förblivit desamma i Hangö stad. Jämförelserna har gjorts med teckentest. Nästan signifikanta (p < 0,05) resultat har märkts med en stjärna (*), signifikanta (p < 0,01) med två stjärnor (**) och mycket signifikanta (p < 0,001) med tre stjärnor (***). Skillnaden är positiv när värdet på det senare året är högre.

		Hanko, pysyneet, n = 11

		Vertailupari

		Keskiarvojen erotus

		p-arvo

		Suurempi arvo



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2004

		0,236

		0,227

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2009

		0,527

		0,000 ***

		2009



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2014

		0,136

		0,549

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2020

		0,109

		0,549

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2009

		0,291

		0,065

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2014

		-0,100

		0,549

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2020

		-0,127

		0,549

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2009 / 2014

		-0,391

		0,002 **

		2009



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2009 / 2020

		-0,418

		0,000 ***

		2009



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2014 / 2020

		-0,027

		0,344

		



		lajilukumäärä

		2000 / 2004

		-1,273

		0,070

		



		lajilukumäärä

		2000 / 2009

		-0,364

		0,453

		



		lajilukumäärä

		2000 / 2014

		-0,727

		0,125

		



		lajilukumäärä

		2000 / 2020

		-1,000

		0,039 *

		2000



		lajilukumäärä

		2004 / 2009

		0,909

		0,125

		



		lajilukumäärä

		2004 / 2014

		0,545

		0,031 *

		2014



		lajilukumäärä

		2004 / 2020

		0,273

		1,000

		



		lajilukumäärä

		2009 / 2014

		-0,364

		0,688

		



		lajilukumäärä

		2009 / 2020

		-0,636

		0,180

		



		lajilukumäärä

		2014 / 2020

		-0,273

		0,219

		



		IAP-indeksi

		2000 / 2004

		-0,167

		0,227

		



		IAP-indeksi

		2000 / 2009

		0,019

		0,549

		



		IAP-indeksi

		2000 / 2014

		-0,344

		0,227

		



		IAP-indeksi

		2000 / 2020

		-0,516

		0,000 ***

		2000



		IAP-indeksi

		2004 / 2009

		0,186

		0,549

		



		IAP-indeksi

		2004 / 2014

		-0,177

		0,065

		



		IAP-indeksi

		2004 / 2020

		-0,349

		0,000 ***

		2004



		IAP-indeksi

		2009 / 2014

		-0,363

		0,012 *

		2009



		IAP-indeksi

		2009 / 2020

		-0,535

		0,000 ***

		2009



		IAP-indeksi

		2014 / 2020

		-0,172

		0,065

		









Helsinki

Helsingin kaupungin alueella sijaitsi 24 näytealaa, joista 21 sijaitsi taajamaksi luokitellulla alueella. Sormipaisukarpeen vaurioaste oli keskimäärin melkein yhden vaurioluokan suurempi kuin koko tutkimusalueella keskimäärin. Ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälälajeja oli keskimäärin melkein kolme vähemmän kuin muualla tutkimusalueella ja IAP-indeksi oli melkein luokkaa pienempi (Taulukko 31). 

Vähiten muuttunutta jäkälälajisto oli Helsingin itäosissa, mutta sielläkin sormipaisukarpeen vauriot olivat enimmäkseen selviä. Ilmanpuhtausindeksin perusteella yhdeksän havaintoalaa oli jäkäläautioita tai lähes jäkäläautioita. Näillä aloilla sormipaisukarpeen vauriot olivat vähintään selviä. Sormipaisukarve oli kuollutta tai puuttui yhdellä alalla Pohjois-Haagassa. Sormipaisukarpeen pahoja vaurioita havaittiin seitsemällä alalla, jotka sijaitsivat Meri-Rastilassa, Hietaniemessä, Myllypurossa, Kivikossa, Laaksossa (Keskuspuisto), Mustikkamaalla, Suurmetsässä ja Seurasaaressa. Pienin vaurioaste (lievät vauriot) oli neljällä alalla Hakuninmaalla, Haltialassa, Salmenkalliolla ja Ultunassa. 

Tarkasteluvuosien 2014 ja 2020 välillä ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälälajien lukumäärä on muuttunut tilastollisesti merkitsevästi, mutta muiden vuosiparien välillä ei ollut merkitsevää eroa. Myös IAP-indeksissä oli merkitsevä ero vain vuosien 2014 ja 2020 välillä. Sormipaisukarpeen vaurioaste puolestaan ei ollut kasvanut merkitsevästi vuodesta 2014 vuoteen 2020, mutta ero oli merkitsevä vuosista 2004 ja 2009 vuoteen 2020. (Taulukko 32). 

Kahdella alalla ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälälajien määrä oli seitsemän, ja ne sijaitsivat Niinisaaressa sekä Uutelassa. Kolmella havaintoalalla, jotka sijaitsivat Kivikossa, Kulosaaren kartanon lähellä ja Mustikkamaalla, lajilukumäärä oli yksi.

I Helsingfors stads område fanns 24 provytor, varav 21 var belägna i tätorter. Blåslavens skadeklass var i genomsnitt nästan en enhet högre än genomsnittet i hela uppföljningsområdet. Antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar var i genomsnitt nästan tre mindre än i det övriga uppföljningsområdet, och IAP-indexet var nästan en enhet lägre. (Tabell 31.) 

Lavfloran hade förändrats minst i östra Helsingfors, men även där var skadorna på blåslav till största delen tydliga. IAP-indexet visade att nio provytor var lavökna eller nästan lavökna. På dessa provytor var skadorna på blåslav åtminstone tydliga. Blåslaven var död eller saknades helt på en provyta i Norra Haga. Svåra skador observerades på sju provytor: i Havrastböle, i Sandudd, i Kvarnbäcken, i Stensböle, i Dal (Centralparken), i Blåbärslandet, i Storskog och på Fölisön. Skadorna var lägsta (lindriga skador) på fyra provytor i Håkansåker, i Tomtbacka, i Sundberg och i Ultuna. 

Antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar har förändrats statistiskt signifikant mellan uppföljningsåren 2014 och 2024. Det finns inga signifikanta skillnader mellan de övriga undersökningsåren. Även förändringen i IAP-indexet var signifikant endast mellan åren 2014 och 2020. Blåslavens skadeklass däremot hade inte försämrats signifikant mellan åren 2014 och 2020, men skillnaderna mellan åren 2004 och 2020 och åren 2009 och 2020 var statistiskt signifikanta. (Tabell 32.) 

På två provytor observerades sju lavarter som tar skada av luftföroreningar. De var belägna i Bastö och i Nybondas. På tre provytor, som var belägna i Stensböle, nära Brändö gård och i Blåbärslandet, var artantalet en.





Kuva 64. Keskimääräiset ilmanpuhtausindeksin arvot aloilla Helsingin kaupungin alueella. Havaintoalojen numerot ovat symboleiden vieressä.

Figur 64. Genomsnittliga IAP-indexvärden på provytorna i Helsingfors stads område. Numren på provytorna anges bredvid symbolerna.

Taulukko 31. Sormipaisukarvetta, ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälien lajilukumäärää ja ilmanpuhtausindeksiä kuvaavia tunnuslukuja Helsingin kaupungin alueella ja koko tutkimusalueella.

Tabell 31. Indikatorer som beskriver blåslaven, antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar och IAP-indexet i Helsingfors stads område och hela uppföljningsområdet.

		Helsinki, n = 24

		Keskiarvo

		Keskihajonta

		Pienin

		Suurin



		IAP-indeksi

		0,68

		0,40

		0,12

		1,65



		lajilukumäärä

		3,3

		1,8

		1

		7



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		3,37

		0,74

		2,15

		5,00



		Uusimaa 2020, n = 501

		Keskiarvo

		Keskihajonta

		Pienin

		Suurin



		IAP-indeksi

		1,46

		0,46

		0,12

		2,51



		lajilukumäärä

		6,02

		1,56

		1

		9



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2,51

		0,60

		1,30

		5,00





























Taulukko 32. Vuosiparien väliset vertailut Helsingin kaupungin samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2000, 2004, 2009, 2014 ja 2020 sormipaisukarpeen vaurioasteelle, ilman epäpuhtauksille herkkien jäkälälajien lukumäärälle ja IAP-indeksille. Vuosien väliset vertailut on tehty merkkitestillä. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). Erotus on positiivinen, kun vuosiparin jälkimmäisen vuoden arvo on suurempi.

Tabell 32. Parvisa jämförelser av blåslavens skadeklass, antalet lavarter som är känsliga för luftföroreningar och IAP-indexet mellan undersökningsåren 2000, 2004, 2009, 2014 och 2020 på de provytor som förblivit desamma i Helsingfors stad. Jämförelserna har gjorts med teckentest. Nästan signifikanta (p < 0,05) resultat har märkts med en stjärna (*), signifikanta (p < 0,01) med två stjärnor (**) och mycket signifikanta (p < 0,001) med tre stjärnor (***). Skillnaden är positiv när värdet på det senare året är högre.

		Helsinki, pysyneet, n = 20

		Vertailupari

		Keskiarvojen erotus

		p-arvo

		Suurempi arvo



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2004

		-0,395

		0,004 **

		2000



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2009

		-0,325

		0,041 *

		2000



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2014

		-0,060

		0,824

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2020

		0,028

		0,503

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2009

		0,070

		0,648

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2014

		0,335

		0,019 *

		2014



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2020

		0,423

		0,004 **

		2020



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2009 / 2014

		0,265

		0,000 ***

		2014



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2009 / 2020

		0,353

		0,003 **

		2020



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2014 / 2020

		0,088

		0,096

		



		lajilukumäärä

		2000 / 2004

		-0,250

		1,000

		



		lajilukumäärä

		2000 / 2009

		0,250

		0,302

		



		lajilukumäärä

		2000 / 2014

		0,050

		0,804

		



		lajilukumäärä

		2000 / 2020

		-0,750

		0,581

		



		lajilukumäärä

		2004 / 2009

		0,500

		0,057

		



		lajilukumäärä

		2004 / 2014

		0,300

		0,344

		



		lajilukumäärä

		2004 / 2020

		-0,500

		0,065

		



		lajilukumäärä

		2009 / 2014

		-0,200

		0,774

		



		lajilukumäärä

		2009 / 2020

		-1,000

		0,013 *

		2009



		lajilukumäärä

		2014 / 2020

		-0,800

		0,000 ***

		2014



		IAP-indeksi

		2000 / 2004

		-0,034

		0,815

		



		IAP-indeksi

		2000 / 2009

		0,017

		0,503

		



		IAP-indeksi

		2000 / 2014

		-0,125

		1,000

		



		IAP-indeksi

		2000 / 2020

		-0,272

		0,115

		



		IAP-indeksi

		2004 / 2009

		0,051

		0,064

		



		IAP-indeksi

		2004 / 2014

		-0,090

		0,263

		



		IAP-indeksi

		2004 / 2020

		-0,238

		0,012 *

		2004



		IAP-indeksi

		2009 / 2014

		-0,142

		0,003 **

		2009









Hyvinkää

Hyvinkään kaupungin alueella sijaitsi 23 havaintoalaa, joista 13 sijaitsi taajamassa ja 10 tausta-alueilla. Keskimääräiset sormipaisukarpeen vaurioaste, ilmanpuhtausindeksi ja ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälälajien lukumäärä olivat käytännössä samalla tasolla kuin koko tutkimusalueella yleensä. Sormipaisukarpeen vaurioluokka oli hieman keskimääräistä parempi. (Taulukko 33). Yhdellä alalla Vieremällä IAP-indeksi oli luokassa kuollut tai puuttuu (IAP 0,00–0,50). 

Sormipaisukarpeen vaurioaste ja lajilukumäärä eivät eronneet vuonna 2020 tilastollisesti merkitsevästi mistään muusta tarkasteluvuodesta (Taulukko 34). Ilmanpuhtausindeksi oli tilastollisesti merkitsevästi heikompi vuonna 2020 kuin vuosina 2000, 2004 2009 ja 2014. (Kuva 65) .

Ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälälajien määrä oli kaksi yhdellä alalla Vieremällä, ja niitä havaittiin kahdeksan kappaletta neljällä havaintoalalla Kiljavannummella, Ihanaisilla, Nummenkärjessä ja Hyvinkäänkylässä.

I Hyvinge stads område fanns 23 provytor, varav 13 var belägna i tätorter och 10 i bakgrundsområden. Blåslavens skadeklass, IAP-indexet och antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar var i genomsnitt praktiskt taget på samma nivå som i hela uppföljningsområdet. Blåslavens skadeklass var litet bättre än genomsnittet. (Tabell 33.) På en provyta i Vieremä visade IAP-indexet att lavfloran var död eller saknades (IAP 0,00–0,50). 

Skillnaderna i blåslavens skadeklass och artantalet var inte statistiskt signifikanta mellan år 2020 och de övriga uppföljningsåren (Tabell 34). IAP-indexet var statistiskt signifikant lägre år 2020 än åren 2000, 2004, 2009 och 2014 (Figur 65).

Antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar var två på en provyta, i Vieremä. Åtta arter observerades på fyra provytor: i Kiljavannummi, i Ihanainen, i Nummenkärki och i Hyvingeby.





Kuva 65. Keskimääräiset ilmanpuhtausindeksin arvot aloilla Hyvinkään kaupungin alueella. Havaintoalojen numerot ovat symboleiden vieressä.

Figur 65. Genomsnittliga IAP-indexvärden på provytorna i Hyvinge stads område. Numren på provytorna anges bredvid symbolerna.

Taulukko 33. Sormipaisukarvetta, ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälien lajilukumäärää ja ilmanpuhtausindeksiä kuvaavia tunnuslukuja Hyvinkään kaupungin alueella ja koko tutkimusalueella.

Tabell 33. Indikatorer som beskriver blåslaven, antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar och IAP-indexet i Hyvinge stads område och hela uppföljningsområdet.

		Hyvinkää, n = 23

		Keskiarvo

		Keskihajonta

		Pienin

		Suurin



		IAP-indeksi

		1,40

		0,47

		0,16

		2,33



		lajilukumäärä

		5,9

		1,7

		2

		8



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2,32

		0,60

		1,55

		4,30



		Uusimaa 2020, n = 501

		Keskiarvo

		Keskihajonta

		Pienin

		Suurin



		IAP-indeksi

		1,46

		0,46

		0,12

		2,51



		lajilukumäärä

		6,02

		1,56

		1

		9



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2,51

		0,60

		1,30

		5,00











































































Taulukko 34. Vuosiparien väliset vertailut Hyvinkään kaupungin samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2000, 2004, 2009, 2014 ja 2020 sormipaisukarpeen vaurioasteelle, ilman epäpuhtauksille herkkien jäkälälajien lukumäärälle ja IAP-indeksille. Vuosien väliset vertailut on tehty merkkitestillä. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). Erotus on positiivinen, kun vuosiparin jälkimmäisen vuoden arvo on suurempi.

Tabell 34. Parvisa jämförelser av blåslavens skadeklass, antalet lavarter som är känsliga för luftföroreningar och IAP-indexet mellan undersökningsåren 2000, 2004, 2009, 2014 och 2020 på de provytor som förblivit desamma i Hyvinge stad. Jämförelserna har gjorts med teckentest. Nästan signifikanta (p < 0,05) resultat har märkts med en stjärna (*), signifikanta (p < 0,01) med två stjärnor (**) och mycket signifikanta (p < 0,001) med tre stjärnor (***). Skillnaden är positiv när värdet på det senare året är högre.

		Hyvinkää, pysyneet, n = 15

		Vertailupari

		Keskiarvojen erotus

		p-arvo

		Suurempi arvo



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2004

		0,517

		0,007 **

		2004



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2009

		-0,050

		0,424

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2014

		0,127

		1,000

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2020

		0,190

		0,302

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2009

		-0,567

		0,035 **

		2004



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2014

		-0,390

		0,118

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2020

		-0,327

		0,118

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2009 / 2014

		0,177

		0,302

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2009 / 2020

		0,240

		0,092

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2014 / 2020

		0,063

		1,000

		



		lajilukumäärä

		2000 / 2004

		-0,667

		0,004 **

		2000



		lajilukumäärä

		2000 / 2009

		-0,067

		1,000

		



		lajilukumäärä

		2000 / 2014

		-0,600

		0,070

		



		lajilukumäärä

		2000 / 2020

		-0,600

		0,109

		



		lajilukumäärä

		2004 / 2009

		0,600

		0,180

		



		lajilukumäärä

		2004 / 2014

		0,067

		1,000

		



		lajilukumäärä

		2004 / 2020

		0,067

		1,000

		



		lajilukumäärä

		2009 / 2014

		-0,533

		0,180

		



		lajilukumäärä

		2009 / 2020

		-0,533

		0,146

		



		lajilukumäärä

		2014 / 2020

		0,000

		1,000

		



		IAP-indeksi

		2000 / 2004

		-0,320

		0,000 ***

		2000



		IAP-indeksi

		2000 / 2009

		-0,017

		1,000

		



		IAP-indeksi

		2000 / 2014

		-0,339

		0,001

		2000



		IAP-indeksi

		2000 / 2020

		-0,539

		0,000 ***

		2000



		IAP-indeksi

		2004 / 2009

		0,303

		0,035

		2009



		IAP-indeksi

		2004 / 2014

		-0,019

		0,607

		



		IAP-indeksi

		2004 / 2020

		-0,219

		0,035 *

		2004



		IAP-indeksi

		2009 / 2014

		-0,323

		0,001 **

		2009



		IAP-indeksi

		2009 / 2020

		-0,522

		0,001 **

		2009



		IAP-indeksi

		2014 / 2020

		-0,200

		0,001 **

		2014







Inkoo

Inkoon kunnan alueella tehtiin jäkälähavaintoja 15 havaintoalalla, joista 12 luokiteltiin tausta-aloiksi ja 4 taajama-aloiksi. Sormipaisukarpeen vaurioaste oli likimain samalla tasolla Inkoossa keskimäärin kuin tutkimusalueella kokonaisuutena. Ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälälajien lukumäärä ja IAP-indeksi olivat pienempiä Inkoossa kuin tutkimusalueella keskimääräisesti (Taulukko 35). 

Inkoossa IAP-indeksin perusteella oli kahdella alalla, jotka sijaitsivat NMC Termonova Oy:n lähellä sekä Pålsbölessä, erittäin selvästi köyhtynyt jäkälälajisto (IAP 0,50–1,00). Kolmella alalla Orslandetin saaressa, Billskogin lähellä ja Linkullan pohjoispuolella lajisto oli lievästi köyhtynyttä (IAP 2,00–3,00). Lajilukumäärä oli kolme NMC Termonova Oy:n lähellä ja se oli kahdeksan neljällä alalla Västankvarnissa, Linkullan pohjoispuolella, Billskogin lähellä ja Orslandetin saaressa. Sormipaisukarve oli kuollutta tai puuttui NMC Termonova Oy:n lähellä ja pahasti vaurioitunutta Pålsbölessä. Pienin vaurioaste havaittiin Mossabölen pohjoispuolella sekä Tähtelässä.

Lajilukumäärässä samoina pysyneillä aloilla oli tapahtunut tilastollisesti melkein merkitseviä muutos vuosien 2014 ja 2020 välillä. Sormipaisukarpeen vaurioaste oli kasvanut hieman ja ilmanpuhtausindeksi oli pienentynyt melkein merkitsevästi vuoden 2020 tuloksissa verrattuna vuoteen 2014. IAP-indeksin ero oli merkitsevä myös merkitsevä vuosiin 2000 ja 2009 verrattuna (Taulukko 36).

I Ingå kommuns område observerades lavar på 15 provytor, varav 12 var belägna i bakrundsområden och 4 i tätorter. Blåslavens skadeklass var i genomsnitt ungefär på samma nivå som i hela uppföljningsområdet. Antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar och IAP-indexet var lägre i Ingå än genomsnittet i uppföljningsområdet. (Tabell 35.) 

I Ingå visade IAP-indexet att lavfloran var mycket tydligt utarmad (IAP 0,50–1,00) på två provytor nära NMC Termonova Oy och i Pålsböle. På tre provytor, som var belägna på ön Orslandet, nära Billskog och norr om Linkulla, var lavfloran något utarmad (IAP 2,00–3,00). Artantalet var tre nära NMC Termonova Oy och åtta på fyra provytor, som var belägna i Västankvarn, norr om Linkulla, nära Billskog och på ön Orslandet. Blåslaven var död eller saknades helt nära NMC Termonova Oy och svårt skadad i Pålsböle. Den lägsta skadeklassen observerades norr om Mossaböle och i Täkter.

Förändringen i artantalet på de provytor som förblivit desamma mellan åren 2014 och 2020 var statistiskt nästan signifikant. Blåslavens skadeklass hade försämrats litet och IAP-indexet minskat nästan signifikant jämfört mer år 2014. Skillnaden i IAP-indexet var statistiskt signifikant även jämfört med åren 2000 och 2009. (Tabell 36.)





Kuva 66. Keskimääräiset ilmanpuhtausindeksin arvot aloilla Inkoon kunnan alueella. Havaintoalojen numerot ovat symboleiden vieressä.

Figur 66. Genomsnittliga IAP-indexvärden på provytorna i Ingå kommuns område. Numren på provytorna anges bredvid symbolerna.






Taulukko 35. Sormipaisukarvetta, ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälien lajilukumäärää ja ilmanpuhtausindeksiä kuvaavia tunnuslukuja Inkoon kunnan alueella ja koko tutkimusalueella.

Tabell 35. Indikatorer som beskriver blåslaven, antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar och IAP-indexet i Ingå kommuns område och hela uppföljningsområdet.

		Inkoo, n = 15

		Keskiarvo

		Keskihajonta

		Pienin

		Suurin



		IAP-indeksi

		1,65

		0,50

		0,58

		2,37



		lajilukumäärä

		6,6

		1,5

		3

		8



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2,56

		0,86

		1,85

		4,55



		Uusimaa 2020, n = 501

		Keskiarvo

		Keskihajonta

		Pienin

		Suurin



		IAP-indeksi

		1,46

		0,46

		0,12

		2,51



		lajilukumäärä

		6,02

		1,56

		1

		9



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2,51

		0,60

		1,30

		5,00





Taulukko 36. Vuosiparien väliset vertailut Inkoon kunnan samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2000, 2004, 2009, 2014 ja 2020 sormipaisukarpeen vaurioasteelle, ilman epäpuhtauksille herkkien jäkälälajien lukumäärälle ja IAP-indeksille. Vuosien väliset vertailut on tehty merkkitestillä. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). Erotus on positiivinen, kun vuosiparin jälkimmäisen vuoden arvo on suurempi.

Tabell 36. Parvisa jämförelser av blåslavens skadeklass, antalet lavarter som är känsliga för luftföroreningar och IAP-indexet mellan undersökningsåren 2000, 2004, 2009, 2014 och 2020 på de provytor som förblivit desamma i Ingå kommun. Jämförelserna har gjorts med teckentest. Nästan signifikanta (p < 0,05) resultat har märkts med en stjärna (*), signifikanta (p < 0,01) med två stjärnor (**) och mycket signifikanta (p < 0,001) med tre stjärnor (***). Skillnaden är positiv när värdet på det senare året är högre.

		Inkoo, pysyneet, n = 13

		Vertailupari

		Keskiarvojen erotus

		p-arvo

		Suurempi arvo



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2004

		0,205

		0,581

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2009

		0,370

		0,006 **

		2009



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2014

		0,362

		0,092

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2020

		0,409

		0,006 **

		2020



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2009

		0,165

		0,388

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2014

		0,158

		0,581

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2020

		0,204

		0,267

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2009 / 2014

		-0,008

		0,774

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2009 / 2020

		0,038

		1,000

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2014 / 2020

		0,046

		0,549

		



		lajilukumäärä

		2000 / 2004

		-0,154

		1,000

		



		lajilukumäärä

		2000 / 2009

		0,231

		1,000

		



		lajilukumäärä

		2000 / 2014

		0,308

		0,754

		



		lajilukumäärä

		2000 / 2020

		-0,231

		1,000

		



		lajilukumäärä

		2004 / 2009

		0,385

		0,508

		



		lajilukumäärä

		2004 / 2014

		0,462

		0,289

		



		lajilukumäärä

		2004 / 2020

		-0,077

		1,000

		



		lajilukumäärä

		2009 / 2014

		0,077

		0,754

		



		lajilukumäärä

		2009 / 2020

		-0,462

		0,453

		



		lajilukumäärä

		2014 / 2020

		-0,538

		0,031 *

		2014



		IAP-indeksi

		2000 / 2004

		-0,243

		0,092

		



		IAP-indeksi

		2000 / 2009

		-0,044

		0,581

		



		IAP-indeksi

		2000 / 2014

		-0,276

		0,267

		



		IAP-indeksi

		2000 / 2020

		-0,512

		0,022 *

		2000



		IAP-indeksi

		2004 / 2009

		0,200

		0,267

		



		IAP-indeksi

		2004 / 2014

		-0,033

		1,000

		



		IAP-indeksi

		2004 / 2020

		-0,268

		0,092

		



		IAP-indeksi

		2009 / 2014

		-0,233

		0,003 **

		2009



		IAP-indeksi

		2009 / 2020

		-0,468

		0,003 **

		2009



		IAP-indeksi

		2014 / 2020

		-0,235

		0,022 *

		2014









Järvenpää

Järvenpään kaupungin alueella sijaitsee kahdeksan havaintoalaa, jotka kaikki olivat taajama-aloja. Keskimääräiset ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälälajien määrä sekä ilmanpuhtausindeksi olivat vähän pienempiä kuin tutkimusalueella keskimäärin. Sormipaisukarpeen vaurioaste oli hieman pienempi, eli keskimääräiset vauriot olivat lieviä (Taulukko 37).

Järvenpäässä IAP-indeksi ilmensi lajiston lievää köyhtymistä (IAP 2,00–3,00) vain yhdellä alalla Jaakkolassa, muut alat luokiteltiin selvästi köyhtyneiksi. Kahdella alalla Jaakkolassa ja Kartanonseudulla havaittiin kahdeksan ilman epäpuhtauksista kärsivää jäkälälajia. Sormipaisukarpeen vauriot olivat selviä kolmella alalla Nummenkylässä, Vanhan valtatien ja Nummenrinteen välillä sekä Kyrölässä. Muilla aloilla vauriot olivat lieviä.

Vain neljän samana pysyneellä alan pohjalta ei voi tehdä pitkälle meneviä päätelmiä jäkälälajiston ja jäkälien kunnon muutoksista. Sormipaisukarpeen vaurioasteen, lajilukumäärän tai ilmanpuhtausindeksin muutokset eivät olleet tilastollisesti merkitseviä (Taulukko 38).

I Träskända stads område fanns åtta provytor, varav alla var belägna i tätorter. I genomsnitt var antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar och IAP-indexet litet lägre än genomsnittet i uppföljningsområdet. Blåslavens skadeklass var litet lägre, skadorna var i genomsnitt lindriga. (Tabell 37.)

I Träskända var lavfloran något utarmad enligt IAP-indexet (IAP 2,00–3,00) endast på en provyta i Jaakkola. De övriga provytorna klassades som tydligt utarmade. På två provytor, som var belägna i Labbom och Kartanonseutu, observerades åtta lavarter som tar skada av luftföroreningar. Skadorna

 på blåslav var tydliga på tre provytor: i Nummenkylä, mellan Vanha Valtatie och Nummenrinne och i Kyrölä. På de övriga provytorna var skadorna lindriga.

Eftersom endast fyra provytor hade förblivit desamma kan man inte dra långtgående slutsatser om förändringar i lavfloran och lavarnas tillstånd. Förändringarna i blåslavens skadeklass, artantalet och IAP-indexet var inte statistiskt signifikanta (Tabell 38).





Kuva 67. Keskimääräiset ilmanpuhtausindeksin arvot aloilla Järvenpään kaupungin alueella. Havaintoalojen numerot ovat symboleiden vieressä.

Figur 67. Genomsnittliga IAP-indexvärden på provytorna i Träskända stads område. Numren på provytorna anges bredvid symbolerna.






Taulukko 37. Sormipaisukarvetta, ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälien lajilukumäärää ja ilmanpuhtausindeksiä kuvaavia tunnuslukuja Järvenpään kaupungin alueella ja koko tutkimusalueella.

Tabell 37. Indikatorer som beskriver blåslaven, antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar och IAP-indexet i Träskända stads område och hela uppföljningsområdet.

		Järvenpää, n = 8

		Keskiarvo

		Keskihajonta

		Pienin

		Suurin



		IAP-indeksi

		1,46

		0,38

		1,01

		2,24



		lajilukumäärä

		6,4

		1,2

		5

		8



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2,49

		0,33

		2,00

		3,00



		Uusimaa 2020, n = 501

		Keskiarvo

		Keskihajonta

		Pienin

		Suurin



		IAP-indeksi

		1,46

		0,46

		0,12

		2,51



		lajilukumäärä

		6,02

		1,56

		1

		9



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2,51

		0,60

		1,30

		5,00





Taulukko 38. Vuosiparien väliset vertailut Järvenpään kaupungin samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2000, 2004, 2009, 2014 ja 2020 sormipaisukarpeen vaurioasteelle, ilman epäpuhtauksille herkkien jäkälälajien lukumäärälle ja IAP-indeksille. Vuosien väliset vertailut on tehty merkkitestillä. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). Erotus on positiivinen, kun vuosiparin jälkimmäisen vuoden arvo on suurempi.

Tabell 38. Parvisa jämförelser av blåslavens skadeklass, antalet lavarter som är känsliga för luftföroreningar och IAP-indexet mellan undersökningsåren 2000, 2004, 2009, 2014 och 2020 på de provytor som förblivit desamma i Träskända stad. Jämförelserna har gjorts med teckentest. Nästan signifikanta (p < 0,05) resultat har märkts med en stjärna (*), signifikanta (p < 0,01) med två stjärnor (**) och mycket signifikanta (p < 0,001) med tre stjärnor (***). Skillnaden är positiv när värdet på det senare året är högre.

		Järvenpää, pysyneet, n = 4

		Vertailupari

		Keskiarvojen erotus

		p-arvo

		Suurempi arvo



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2004

		0,138

		1,000

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2009

		-0,463

		0,625

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2014

		-0,150

		0,625

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2020

		0,000

		1,000

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2009

		-0,600

		0,125

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2014

		-0,288

		0,625

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2020

		-0,138

		1,000

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2009 / 2014

		0,313

		0,125

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2009 / 2020

		0,463

		0,125

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2014 / 2020

		0,150

		0,500

		



		lajilukumäärä

		2000 / 2004

		-0,750

		0,500

		



		lajilukumäärä

		2000 / 2009

		-1,000

		0,250

		



		lajilukumäärä

		2000 / 2014

		-1,500

		0,250

		



		lajilukumäärä

		2000 / 2020

		-1,500

		0,125

		



		lajilukumäärä

		2004 / 2009

		-0,250

		1,000

		



		lajilukumäärä

		2004 / 2014

		-0,750

		0,500

		



		lajilukumäärä

		2004 / 2020

		-0,750

		0,250

		



		lajilukumäärä

		2009 / 2014

		-0,500

		1,000

		



		lajilukumäärä

		2009 / 2020

		-0,500

		0,625

		



		lajilukumäärä

		2014 / 2020

		0,000

		1,000

		



		IAP-indeksi

		2000 / 2004

		-0,263

		0,125

		



		IAP-indeksi

		2000 / 2009

		-0,193

		0,625

		



		IAP-indeksi

		2000 / 2014

		-0,524

		0,125

		



		IAP-indeksi

		2000 / 2020

		-0,516

		0,125

		



		IAP-indeksi

		2004 / 2009

		0,070

		1,000

		



		IAP-indeksi

		2004 / 2014

		-0,261

		0,125

		



		IAP-indeksi

		2004 / 2020

		-0,253

		0,625

		



		IAP-indeksi

		2009 / 2014

		-0,331

		0,125

		



		IAP-indeksi

		2009 / 2020

		-0,323

		0,625

		



		IAP-indeksi

		2014 / 2020

		0,008

		0,625

		







Karkkila

Karkkilan kaupungin alueella sijaitsi 12 havaintoalaa, joista 8 oli tausta-aloja ja 4 sijaitsi taajama-alueilla. Keskimäärin sormipaisukarpeen vaurioaste oli pienempi sekä lajilukumäärä ja ilmanpuhtausindeksi suurempia kuin tutkimusalueella yleensä. Siltikin Karkkilassa havaittiin kymmenellä alalla ilmanpuhtausindeksin valossa köyhtynyt lajisto (IAP 1,00–2,00) ja vain kahdella lievästi köyhtynyt (IAP 2,00–3,00). Lievästi köyhtyneen lajiston alat sijaitsivat Fagerkullassa ja Kovelonkulmalla. Sormipaisukarpeen vauriot olivat koko kunnan alueella keskimäärin lievempiä kuin muulla tutkimusalueella luokassa lievät vauriot. Suurimmat sormipaisukarpeen vauriot havaittiin kolmella alalla Karkkilan keskustan lähellä Ahmoonmäessä, Nyhkälänharjulla ja Käpylässä. Lajilukumäärä oli Karkkilassa suurempi kuin Uudellamaalla keskimäärin. Kolmella alalla (Kovelonkulmalla, Siikalassa ja Vuotinaisilla) havaittiin kahdeksan ilman epäpuhtauksista kärsivää jäkälälajia.

Karkkilassa ilmanpuhtausindeksi on pienentynyt tutkimusvuosien 2014–2020 aikana, mutta ero ei ole tilastollisesti merkitsevä. Verrattaessa jokaista tutkimusvuotta vuoteen 2014 on ero ollut melkein tilastollisesti merkitsevä. Sormipaisukarpeen vaurioasteessa ei ollut merkitsevää muutosta vuoteen 2014 verrattuna.

I Högfors stads område fanns 12 provytor, varav 8 var belägna i bakgrundsområden och 4 i tätorter. I genomsnitt var blåslavens skadeklass lägre och artantalet och IAP-indexet högre än i hela uppföljningsområdet. Trots det var lavfloran utarmad (IAP 1,00–2,00) på tio provytor och något utarmad (IAP 2,00–3,00) på endast två provytor. De provytor där lavfloran var något utarmad var belägna i Fagerkulla och Kovelonkulma. Skadorna på blåslav var i hela kommunen i genomsnitt lindrigare än i klassen lindriga skador i det övriga uppföljningsområdet. De svåraste skadorna observerades på tre provytor: nära Högfors centrum i Ahmoo, i Nyhkälänharju och i Käpylä. Artantalet i Högfors var större än genomsnittet i Nyland. På tre provytor (i Kovelonkulma, Siikala och Vuotinainen) observerades åtta lavarter som tar skada av luftföroreningar.

I Högfors har IAP-indexet minskat under uppföljningsåren 2014–2020, men skillnaden är inte statistiskt signifikant. Skillnaden mellan år 2014 och de övriga uppföljningsåren är nästan statistiskt signifikant. I blåslavens skadeklass fanns ingen signifikant skillnad jämfört med år 2014.





Kuva 68. Keskimääräiset ilmanpuhtausindeksin arvot aloilla Karkkilan kaupungin alueella. Havaintoalojen numerot ovat symboleiden vieressä.

Figur 68. Genomsnittliga IAP-indexvärden på provytorna i Högfors stads område. Numren på provytorna anges bredvid symbolerna.






Taulukko 39. Sormipaisukarvetta, ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälien lajilukumäärää ja ilmanpuhtausindeksiä kuvaavia tunnuslukuja Karkkilan kaupungin alueella ja koko tutkimusalueella.

Tabell 39. Indikatorer som beskriver blåslaven, antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar och IAP-indexet i Högfors stads område och hela uppföljningsområdet.

		Karkkila, n = 12

		Keskiarvo

		Keskihajonta

		Pienin

		Suurin



		IAP-indeksi

		1,61

		0,42

		1,07

		2,19



		lajilukumäärä

		6,7

		1,2

		4

		8



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2,03

		0,24

		1,70

		2,50



		Uusimaa 2020, n = 501

		Keskiarvo

		Keskihajonta

		Pienin

		Suurin



		IAP-indeksi

		1,46

		0,46

		0,12

		2,51



		lajilukumäärä

		6,02

		1,56

		1

		9



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2,51

		0,60

		1,30

		5,00







Taulukko 40. Vuosiparien väliset vertailut Karkkilan kaupungin samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2000, 2004, 2009, 2014 ja 2020 sormipaisukarpeen vaurioasteelle, ilman epäpuhtauksille herkkien jäkälälajien lukumäärälle ja IAP-indeksille. Vuosien väliset vertailut on tehty merkkitestillä. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). Erotus on positiivinen, kun vuosiparin jälkimmäisen vuoden arvo on suurempi.

Tabell 40. Parvisa jämförelser av blåslavens skadeklass, antalet lavarter som är känsliga för luftföroreningar och IAP-indexet mellan undersökningsåren 2000, 2004, 2009, 2014 och 2020 på de provytor som förblivit desamma i Högfors stad. Jämförelserna har gjorts med teckentest. Nästan signifikanta (p < 0,05) resultat har märkts med en stjärna (*), signifikanta (p < 0,01) med två stjärnor (**) och mycket signifikanta (p < 0,001) med tre stjärnor (***). Skillnaden är positiv när värdet på det senare året är högre.

		Karkkila, pysyneet, n = 7

		Vertailupari

		Keskiarvojen erotus

		p-arvo

		Suurempi arvo



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2004

		0,364

		0,125

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2009

		-0,007

		0,688

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2014

		0,436

		0,125

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2020

		0,450

		0,125

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2009

		-0,371

		0,219

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2014

		0,071

		1,000

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2020

		0,086

		1,000

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2009 / 2014

		0,443

		0,125

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2009 / 2020

		0,457

		0,125

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2014 / 2020

		0,014

		0,375

		



		lajilukumäärä

		2000 / 2004

		-0,571

		0,250

		



		lajilukumäärä

		2000 / 2009

		-1,000

		0,125

		



		lajilukumäärä

		2000 / 2014

		-1,143

		0,063

		



		lajilukumäärä

		2000 / 2020

		-0,857

		0,688

		



		lajilukumäärä

		2004 / 2009

		-0,429

		0,375

		



		lajilukumäärä

		2004 / 2014

		-0,571

		0,125

		



		lajilukumäärä

		2004 / 2020

		-0,286

		1,000

		



		lajilukumäärä

		2009 / 2014

		-0,143

		1,000

		



		lajilukumäärä

		2009 / 2020

		0,143

		1,000

		



		lajilukumäärä

		2014 / 2020

		0,286

		0,625

		



		IAP-indeksi

		2000 / 2004

		-0,292

		0,016 *

		2000



		IAP-indeksi

		2000 / 2009

		-0,373

		0,016 *

		2000



		IAP-indeksi

		2000 / 2014

		-0,701

		0,016 *

		2000



		IAP-indeksi

		2000 / 2020

		-0,950

		0,016 *

		2000



		IAP-indeksi

		2004 / 2009

		-0,081

		1,000

		



		IAP-indeksi

		2004 / 2014

		-0,409

		0,016 *

		2004



		IAP-indeksi

		2004 / 2020

		-0,658

		0,016 *

		2004



		IAP-indeksi

		2009 / 2014

		-0,328

		0,016 *

		2009



		IAP-indeksi

		2009 / 2020

		-0,577

		0,016 *

		2009



		IAP-indeksi

		2014 / 2020

		-0,249

		0,125

		







Kauniainen

Kauniaisten kaupungin alueella oli yksi taajama-alueella sijaitseva havaintoala (Kuva 69). Kauniaisten havaintoalan jäkälien muutoksista kertovat muuttujat vastasivat sormipaisukarpeen ja ilmanpuhtausindeksin osalta koko tutkimusalueen keskiarvoa. (Taulukko 41). Ilman epäpuhtauksista kärsiviä jäkälälajeja oli vähemmän kuin koko alueella keskimäärin. Tutkimusvuosien välillä tilanne ei ole juuri muuttunut Kauniaisissa. IAP-indeksi on laskenut edelleen hieman vuoteen 2020 tultaessa. Vuonna 2020 havaittiin Kauniaisten alalla yksi ilman epäpuhtauksista kärsivä jäkälälaji enemmän kuin vuonna 2014 (Taulukko 42).

I Grankulla stads område fanns en provyta, som var belägen i en tätort (Figur 69). Variabler som beskriver förändringarna i lavarna på provytan i Grankulla motsvarade genomsnittet i hela uppföljningsområdet i fråga om blåslavens skadeklass och IAP-indexet (Tabell 41). Antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar var mindre än genomsnittet i hela uppföljningsområdet. Inga stora förändringar har skett under de olika uppföljningsåren i Grankulla. IAP-indexet har fortfarande minskat litet år 2020. År 2020 observerades i Grankulla en lavart som tar skada av luftföroreningar mer än år 2014. (Tabell 42.)





Kuva 69. Keskimääräiset ilmanpuhtausindeksin arvot aloilla Kauniaisten kaupungin alueella. Havaintoalojen numerot ovat symboleiden vieressä.

Figur 69. Genomsnittliga IAP-indexvärden på provytorna i Grankulla stads område. Numren på provytorna anges bredvid symbolerna.

















Taulukko 41. Sormipaisukarvetta, ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälien lajilukumäärää ja ilmanpuhtausindeksiä kuvaavia tunnuslukuja Kauniaisten kaupungin alueella ja koko tutkimusalueella.

Tabell 41. Indikatorer som beskriver blåslaven, antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar och IAP-indexet i Grankulla stads område och hela uppföljningsområdet.

		Kauniainen, n = 1

		Keskiarvo

		Keskihajonta

		Pienin

		Suurin



		IAP-indeksi

		1,36

		–

		1,36

		1,36



		lajilukumäärä

		6,0

		–

		6

		6



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2,40

		–

		2,40

		2,40



		Uusimaa 2020, n = 501

		Keskiarvo

		Keskihajonta

		Pienin

		Suurin



		IAP-indeksi

		1,46

		0,46

		0,12

		2,51



		lajilukumäärä

		6,02

		1,56

		1

		9



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2,51

		0,60

		1,30

		5,00












Taulukko 42. Vuosiparien väliset vertailut Keravan kaupungin samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2004, 2009, 2014 ja 2020 sormipaisukarpeen vaurioasteelle, ilman epäpuhtauksille herkkien jäkälälajien lukumäärälle ja IAP-indeksille. Vuosien väliset vertailut on tehty merkkitestillä. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). Erotus on positiivinen, kun vuosiparin jälkimmäisen vuoden arvo on suurempi.

Tabell 42. Parvisa jämförelser av blåslavens skadeklass, antalet lavarter som är känsliga för luftföroreningar och IAP-indexet mellan undersökningsåren 2004, 2009, 2014 och 2020 på de provytor som förblivit desamma i Grankulla stad. Jämförelserna har gjorts med teckentest. Nästan signifikanta (p < 0,05) resultat har märkts med en stjärna (*), signifikanta (p < 0,01) med två stjärnor (**) och mycket signifikanta (p < 0,001) med tre stjärnor (***). Skillnaden är positiv när värdet på det senare året är högre.

		Kauniainen, pysyneet, n = 1

		Vertailupari

		Keskiarvojen erotus

		p-arvo

		Suurempi arvo



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2009

		-0,250

		1,000

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2014

		0,250

		1,000

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2020

		0,150

		1,000

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2009 / 2014

		0,500

		1,000

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2009 / 2020

		0,400

		1,000

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2014 / 2020

		-0,100

		1,000

		



		lajilukumäärä

		2004 / 2009

		0,000

		1,000

		



		lajilukumäärä

		2004 / 2014

		-2,000

		1,000

		



		lajilukumäärä

		2004 / 2020

		-1,000

		1,000

		



		lajilukumäärä

		2009 / 2014

		-2,000

		1,000

		



		lajilukumäärä

		2009 / 2020

		-1,000

		1,000

		



		lajilukumäärä

		2014 / 2020

		1,000

		1,000

		



		IAP-indeksi

		2004 / 2009

		0,013

		1,000

		



		IAP-indeksi

		2004 / 2014

		-0,415

		1,000

		



		IAP-indeksi

		2004 / 2020

		-0,761

		1,000

		



		IAP-indeksi

		2009 / 2014

		-0,428

		1,000

		



		IAP-indeksi

		2009 / 2020

		-0,774

		1,000

		



		IAP-indeksi

		2014 / 2020

		-0,346

		1,000

		







Kerava

Keravalla sijaitsi kuusi havaintoalaa, joista viisi luokiteltiin taajama-aloiksi ja yksi tausta-alaksi. Keskiarvojen valossa sormipaisukarpeen vaurioaste oli suurempi ja IAP-indeksi pienempi kuin keskimäärin Uudellamaalla, ja lajilukumäärä oli likimain sama. (Taulukko 43) Yhdellä alalla Kalevan alueella jäkälälajisto oli erittäin selvästi köyhtynyttä (IAP 0,50–1,00), ja muilla aloilla se luokiteltiin köyhtyneeksi (IAP 1,00–2,00) (Kuva 70). Sormipaisukarpeen vauriot luokiteltiin kaikilla Keravan havaintoaloilla selvästi vaurioituneeksi. Lajilukumäärä Suurin lajilukumäärä oli kuusi, joka esiintyi kahdella alalla Kurkelassa ja Ahjon alueella.

Eri tutkimusvuosina samoina pysyneillä aloilla ei havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja sormipaisukarpeen vaurioasteessa, lajilukumäärässä tai IAP-indeksissä. Tätä selittää samana pysyneiden havaintoalojen pieni lukumäärä, 4 kappaletta (Taulukko 44). 

I Kervo fanns sex provytor, vara fem var belägna i bakgrundsområden och en i en tätort. I genomsnitt var blåslavens skadeklass högre och IAP-indexet lägre än genomsnittet i Nyland, men artantalet var ungefär på samma nivå (Tabell 43). På en provyta i Kaleva var lavfloran mycket tydligt utarmad (IAP 0,50–1,00), på de övriga provytorna utarmad (IAP 1,00–2,00) (Figur 70). Skadorna på blåslav var tydliga på alla provytor i Kervo. Det största artantalet, sex, observerades på två provytor, i Kurkela och i Ahjo område.

På de provytor som förblivit desamma observerades inga statistiskt signifikanta skillnader i blåslavens skadeklass, artantalet eller IAP-indexet mellan de olika uppföljningsåren. Detta förklaras av att endast fyra provytor har blivit desamma under de olika uppföljningsåren. (Tabell 44.)



Taulukko 43. Sormipaisukarvetta, ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälien lajilukumäärää ja ilmanpuhtausindeksiä kuvaavia tunnuslukuja Keravan kaupungin alueella ja koko tutkimusalueella.

Tabell 43. Indikatorer som beskriver blåslaven, antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar och IAP-indexet i Kervo stads område och hela uppföljningsområdet.

		Kerava, n = 6

		Keskiarvo

		Keskihajonta

		Pienin

		Suurin



		IAP-indeksi

		1,27

		0,22

		0,85

		1,52



		lajilukumäärä

		6,0

		0,9

		5

		7



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2,80

		0,41

		2,10

		3,30



		Uusimaa 2020, n = 501

		Keskiarvo

		Keskihajonta

		Pienin

		Suurin



		IAP-indeksi

		1,46

		0,46

		0,12

		2,51



		lajilukumäärä

		6,02

		1,56

		1

		9



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2,51

		0,60

		1,30

		5,00









Kuva 70. Keskimääräiset ilmanpuhtausindeksin arvot aloilla Keravan kaupungin alueella. Havaintoalojen numerot ovat symboleiden vieressä.

Kuva 70. Genomsnittliga IAP-indexvärden på provytorna i Kervo stads område. Numren på provytorna anges bredvid symbolerna.






Taulukko 44. Vuosiparien väliset vertailut Keravan kaupungin samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2000, 2004, 2009, 2014 ja 2020 sormipaisukarpeen vaurioasteelle, ilman epäpuhtauksille herkkien jäkälälajien lukumäärälle ja IAP-indeksille. Vuosien väliset vertailut on tehty merkkitestillä. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). Erotus on positiivinen, kun vuosiparin jälkimmäisen vuoden arvo on suurempi.

Tabell 44. Parvisa jämförelser av blåslavens skadeklass, antalet lavarter som är känsliga för luftföroreningar och IAP-indexet mellan undersökningsåren 2000, 2004, 2009, 2014 och 2020 på de provytor som förblivit desamma i Kervo stad. Jämförelserna har gjorts med teckentest. Nästan signifikanta (p < 0,05) resultat har märkts med en stjärna (*), signifikanta (p < 0,01) med två stjärnor (**) och mycket signifikanta (p < 0,001) med tre stjärnor (***). Skillnaden är positiv när värdet på det senare året är högre.

		Kerava, pysyneet, n = 4

		Vertailupari

		Keskiarvojen erotus

		p-arvo

		Suurempi arvo



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2004

		0,288

		0,125

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2009

		0,250

		0,125

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2014

		0,800

		0,125

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2020

		0,488

		0,125

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2009

		-0,038

		0,625

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2014

		0,513

		0,125

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2020

		0,200

		0,125

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2009 / 2014

		0,550

		0,125

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2009 / 2020

		0,238

		0,250

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2014 / 2020

		-0,313

		0,625

		



		lajilukumäärä

		2000 / 2004

		-1,500

		0,500

		



		lajilukumäärä

		2000 / 2009

		-0,750

		0,500

		



		lajilukumäärä

		2000 / 2014

		-1,500

		0,125

		



		lajilukumäärä

		2000 / 2020

		-2,500

		0,125

		



		lajilukumäärä

		2004 / 2009

		0,750

		0,500

		



		lajilukumäärä

		2004 / 2014

		0,000

		1,000

		



		lajilukumäärä

		2004 / 2020

		-1,000

		1,000

		



		lajilukumäärä

		2009 / 2014

		-0,750

		0,625

		



		lajilukumäärä

		2009 / 2020

		-1,750

		0,125

		



		lajilukumäärä

		2014 / 2020

		-1,000

		0,250

		



		IAP-indeksi

		2000 / 2004

		-0,416

		0,125

		



		IAP-indeksi

		2000 / 2009

		-0,229

		0,625

		



		IAP-indeksi

		2000 / 2014

		-0,698

		0,125

		



		IAP-indeksi

		2000 / 2020

		-0,840

		0,125

		



		IAP-indeksi

		2004 / 2009

		0,187

		0,125

		



		IAP-indeksi

		2004 / 2014

		-0,282

		0,125

		



		IAP-indeksi

		2004 / 2020

		-0,424

		0,125

		



		IAP-indeksi

		2009 / 2014

		-0,469

		0,125

		



		IAP-indeksi

		2009 / 2020

		-0,611

		0,125

		



		IAP-indeksi

		2014 / 2020

		-0,142

		0,625

		







Kirkkonummi

Kirkkonummen alueella sijaitsi 31 havaintoalaa, joista 17 oli taajamissa ja 14 tausta-alueilla. Lajilukumäärä ja IAP-indeksi olivat suuremmat kuin Uudellamaalla keskimäärin vuonna 2020. Sormipaisukarpeen vaurioaste oli puolestaan hieman suurempi kuin keskimäärin Uudenmaan havaintoaloilla. (Taulukko 45) Neljä havaintoalaa oli jäkälälajistoltaan erittäin selvästi köyhtyneitä (IAP 0,50–1,00); niistä kaksi sijaitsi Kirkkonummen keskustan pohjoispuolella, yksi Kolsarissa ja yksi Lapinkylän lähellä. Kahdella alalla Piispankylässä ja Porkkalanniemellä jäkälälajisto oli lievästi köyhtynyttä (IAP 2,00–3,00). Muilla aloilla lajisto oli luonteeltaan köyhtynyttä (IAP 1,00–2,00). (Kuva 71)

Sormipaisukarve ei ollut tervettä missään Kirkkonummella. Lieviä vaurioita havaittiin laajalla alueella ilman selvää keskittymistä. Sormipaisukarve oli kuollutta tai puuttui yhdellä alalla Neidonkalliolla, ja se oli pahoin vaurioitunutta kahdella havaintoalalla, jotka sijaitsivat Kolsarissa ja Gesterbyssä. Lajilukumäärä oli kolme Gesterbyn alalla, ja se oli yhdeksän Båtvikissa tehtaiden lähellä sekä Långvikin eteläpuolella. 

Kirkkonummella samoina pysyneillä aloilla sormipaisukarpeen vaurioaste ja lajilukumäärä eivät olleet muuttuneet tilastollisesti merkitsevästi vuodesta 2014, mutta IAP-indeksi oli pienentynyt erittäin merkitsevästi. Kaikkiaan sormipaisukarpeen vaurioaste oli suurin sekä lajilukumäärä ja IAP-indeksi pienimpiä vuonna 2020, vaikka erot eivät olleetkaan merkitseviä.

I Kyrkslätt fanns 31 provytor, varav 17 var belägna i tätorter och 14 i bakgrundsområden. Artantalet och IAP-indexet var högre än genomsnittet i Nyland år 2020. Blåslavens skadeklass däremot var litet högre än genomsnittet i Nyland. (Tabell 45.) På fyra provytor var lavfloran mycket tydligt utarmad (IAP 0,50–1,00). Två av dem var belägna norr om Kyrkslätt centrum, en i Kolsarby och en nära Lappböle. På två provytor, som var belägna i Biskopsböle och på Porkala udd, var lavfloran något utarmad (IAP 2,00–3,00). På de övriga provytorna var lavfloran utarmad (IAP 1,00–2,00). (Figur 71.)

Blåslaven var inte frisk någonstans i Kyrkslätt. Lindriga skador observerades i ett vidsträckt område. Blåslaven var död eller saknades helt på en provyta, som var belägen i Jungfruberget, och den var svårt skadad på två provytor, som var belägna i Kolsarby och Gesterby. Artantalet var tre på provytan i Gesterby och nio i Båtvik nära fabriksanläggningar och söder om Långvik. 

På de provytor som förblivit desamma i Kyrkslätt hade blåslavens skadeklass och artantalet inte förändrats statiskt signifikant sedan år 2014, men IAP-indexet hade minskat mycket signifikant. Allt som allt var blåslavens skadeklass år 2020 högre än någonsin tidigare och artantalet och IAP-indexet lägre än någonsin tidigare under uppföljningen, även om skillnaderna inte var signifikanta.



Taulukko 45. Sormipaisukarvetta, ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälien lajilukumäärää ja ilmanpuhtausindeksiä kuvaavia tunnuslukuja Kirkkonummen kunnan alueella ja koko tutkimusalueella.

Tabell 45. Indikatorer som beskriver blåslaven, antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar och IAP-indexet i Kyrkslätt kommuns område och hela uppföljningsområdet.

		Kirkkonummi, n = 31

		Keskiarvo

		Keskihajonta

		Pienin

		Suurin



		IAP-indeksi

		1,53

		0,36

		0,66

		2,40



		lajilukumäärä

		6,5

		1,2

		3

		9



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2,59

		0,66

		1,70

		4,75



		Uusimaa 2020, n = 501

		Keskiarvo

		Keskihajonta

		Pienin

		Suurin



		IAP-indeksi

		1,46

		0,46

		0,12

		2,51



		lajilukumäärä

		6,02

		1,56

		1

		9



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2,51

		0,60

		1,30

		5,00











Kuva 71. Keskimääräiset ilmanpuhtausindeksin arvot aloilla Kirkkonummen kunnan alueella. Havaintoalojen numerot ovat symboleiden vieressä.

Figur 71. Genomsnittliga IAP-indexvärden på provytorna i Kyrkslätt kommuns område. Numren på provytorna anges bredvid symbolerna.






Taulukko 46. Vuosiparien väliset vertailut Kirkkonummen kunnan samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2000, 2004, 2009, 2014 ja 2020 sormipaisukarpeen vaurioasteelle, ilman epäpuhtauksille herkkien jäkälälajien lukumäärälle ja IAP-indeksille. Vuosien väliset vertailut on tehty merkkitestillä. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). Erotus on positiivinen, kun vuosiparin jälkimmäisen vuoden arvo on suurempi.

Tabell 46. Parvisa jämförelser av blåslavens skadeklass, antalet lavarter som är känsliga för luftföroreningar och IAP-indexet mellan undersökningsåren 2000, 2004, 2009, 2014 och 2020 på de provytor som förblivit desamma i Kyrkslätt kommun. Jämförelserna har gjorts med teckentest. Nästan signifikanta (p < 0,05) resultat har märkts med en stjärna (*), signifikanta (p < 0,01) med två stjärnor (**) och mycket signifikanta (p < 0,001) med tre stjärnor (***). Skillnaden är positiv när värdet på det senare året är högre.

		Kirkkonummi, pysyneet, n = 27

		Vertailupari

		Keskiarvojen erotus

		p-arvo

		Suurempi arvo



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2004

		0,312

		0,015 *

		2004



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2009

		0,140

		0,286

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2014

		0,514

		0,006 **

		2014



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2020

		0,606

		0,000 ***

		2020



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2009

		-0,172

		0,076

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2014

		0,202

		0,230

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2020

		0,294

		0,076

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2009 / 2014

		0,374

		0,015 *

		2014



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2009 / 2020

		0,467

		0,000 ***

		2020



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2014 / 2020

		0,093

		0,093

		



		lajilukumäärä

		2000 / 2004

		-0,963

		0,000 ***

		2000



		lajilukumäärä

		2000 / 2009

		-0,407

		0,118

		



		lajilukumäärä

		2000 / 2014

		-0,593

		0,049 *

		2000



		lajilukumäärä

		2000 / 2020

		-0,926

		0,004 **

		2000



		lajilukumäärä

		2004 / 2009

		0,556

		0,035 *

		2009



		lajilukumäärä

		2004 / 2014

		0,370

		0,454

		



		lajilukumäärä

		2004 / 2020

		0,037

		1,000

		



		lajilukumäärä

		2009 / 2014

		-0,185

		0,405

		



		lajilukumäärä

		2009 / 2020

		-0,519

		0,078

		



		lajilukumäärä

		2014 / 2020

		-0,333

		0,454

		



		IAP-indeksi

		2000 / 2004

		-0,394

		0,000 ***

		2000



		IAP-indeksi

		2000 / 2009

		-0,144

		0,002 **

		2000



		IAP-indeksi

		2000 / 2014

		-0,511

		0,000 ***

		2000



		IAP-indeksi

		2000 / 2020

		-0,706

		0,000 ***

		2000



		IAP-indeksi

		2004 / 2009

		0,250

		0,000 ***

		2009



		IAP-indeksi

		2004 / 2014

		-0,117

		0,002 **

		2004



		IAP-indeksi

		2004 / 2020

		-0,312

		0,000 ***

		2004



		IAP-indeksi

		2009 / 2014

		-0,367

		0,000 ***

		2009



		IAP-indeksi

		2009 / 2020

		-0,563

		0,000 ***

		2009



		IAP-indeksi

		2014 / 2020

		-0,195

		0,000 ***

		2014







Lapinjärvi

Lapinjärven kunnan alueella sijaitsi tässä tutkimuksessa 11 havaintoalaa, joista yksi Lapinjärven kirkonkylässä luokiteltiin taajama-alaksi. Keskimäärin tarkasteltuna Lapinjärvellä IAP-indeksi ja lajilukumäärä olivat pienempiä kuin Uudellamaalla keskimäärin ja sormipaisukarpeen vaurioaste oli suurempi (Taulukko 47). Yksi ala Porlammin lähellä oli lajistoltaan erittäin selvästi köyhtynyt (IAP 0,50–1,00). Muut alat luokiteltiin köyhtyneen jäkälälajiston luokkaan (IAP 1,00–2,00). (Kuva 72)

Suurin ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälälajien lukumäärä (7) havaittiin Vestissä sijaitsevalla alalla. Sormipaisukarpeen vauriot olivat pahoja kahdella havaintoalalla Porlammilla ja Torparbackenissa. Tervettä sormipaiskarvetta ei havaittu kunnassa, mutta lieviä vaurioita havaittiin kuudella alalla eri puolilla Lapinjärveä.

Lapinjärven samoina pysyneillä aloilla IAP-indeksi oli tutkimusvuosien 2004, 2009, 2014 ja 2020 aikana huonoimmillaan tässä selvityksessä. Myös sormipaisukarpeen vaurioaste oli tilastollisesti melkein merkitsevästi suurempi vuonna 2020 kuin vuonna 2004. (Taulukko 48)

I Lappträsk kommuns område fanns i denna undersökning 11 provytor, varav en var belägen i en tätort, Lappträsk kyrkoby. I genomsnitt var IAP-indexet och artantalet i Lappträsk lägre än genomsnittet i Nyland och blåslavens skadeklass högre (Tabell 47). På en provyta, som var belägen nära Porlom, var lavfloran mycket tydligt utarmad (IAP 0,50–1,00). På de övriga provytorna var lavfloran utarmad (IAP 1,00–2,00). (Figur 72.)

Det högsta antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar (7) observerades på en provyta i Vest. Skadorna på blåslav var svåra på två provytor, som var belägna i Porlom och Torparbacken. Ingen frisk blåslav observerades i kommunen, men lindriga skador observerades på sex provytor på olika håll i Lappträsk.

På de provytor som förblivit desamma i Lappträsk var IAP-indexet år 2020 lägre än under uppföljningsåren 2004, 2009 och 2014. Även blåslavens skadeklass var statistiskt nästan signifikant större år 2020 än år 2004. (Tabell 48.)





Kuva 72. Keskimääräiset ilmanpuhtausindeksin arvot aloilla Lapinjärven kunnan alueella. Havaintoalojen numerot ovat symboleiden vieressä.

Figur 72. Genomsnittliga IAP-indexvärden på provytorna i Lappträsk kommuns område. Numren på provytorna anges bredvid symbolerna.






Taulukko 47. Sormipaisukarvetta, ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälien lajilukumäärää ja ilmanpuhtausindeksiä kuvaavia tunnuslukuja Lapinjärven kunnan alueella ja koko tutkimusalueella.

Taulukko 47. Indikatorer som beskriver blåslaven, antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar och IAP-indexet i Lappträsk kommuns område och hela uppföljningsområdet.

		Lapinjärvi, n = 11

		Keskiarvo

		Keskihajonta

		Pienin

		Suurin



		IAP-indeksi

		1,24

		0,21

		0,96

		1,46



		lajilukumäärä

		5,2

		1,1

		4

		7



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2,76

		0,71

		2,05

		4,20



		Uusimaa 2020, n = 501

		Keskiarvo

		Keskihajonta

		Pienin

		Suurin



		IAP-indeksi

		1,46

		0,46

		0,12

		2,51



		lajilukumäärä

		6,02

		1,56

		1

		9



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2,51

		0,60

		1,30

		5,00







Taulukko 48. Vuosiparien väliset vertailut Lapinjärven kunnan samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2004, 2009, 2014 ja 2020 sormipaisukarpeen vaurioasteelle, ilman epäpuhtauksille herkkien jäkälälajien lukumäärälle ja IAP-indeksille. Vuosien väliset vertailut on tehty merkkitestillä. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). Erotus on positiivinen, kun vuosiparin jälkimmäisen vuoden arvo on suurempi.

Tabell 48. Parvisa jämförelser av blåslavens skadeklass, antalet lavarter som är känsliga för luftföroreningar och IAP-indexet mellan undersökningsåren 2004, 2009, 2014 och 2020 på de provytor som förblivit desamma i Lappträsk kommun. Jämförelserna har gjorts med teckentest. Nästan signifikanta (p < 0,05) resultat har märkts med en stjärna (*), signifikanta (p < 0,01) med två stjärnor (**) och mycket signifikanta (p < 0,001) med tre stjärnor (***). Skillnaden är positiv när värdet på det senare året är högre.

		Lapinjärvi, pysyneet, n = 7

		Vertailupari

		Keskiarvojen erotus

		p-arvo

		Suurempi arvo



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2009

		0,036

		1,000

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2014

		0,350

		0,125

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2020

		0,379

		0,031 *

		2020



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2009 / 2014

		0,314

		0,125

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2009 / 2020

		0,343

		0,063

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2014 / 2020

		0,029

		1,000

		



		lajilukumäärä

		2004 / 2009

		-0,571

		0,250

		



		lajilukumäärä

		2004 / 2014

		-1,000

		0,063

		



		lajilukumäärä

		2004 / 2020

		-1,000

		0,063

		



		lajilukumäärä

		2009 / 2014

		-0,429

		0,250

		



		lajilukumäärä

		2009 / 2020

		-0,429

		0,250

		



		lajilukumäärä

		2014 / 2020

		0,000

		1,000

		



		IAP-indeksi

		2004 / 2009

		-0,099

		1,000

		



		IAP-indeksi

		2004 / 2014

		-0,422

		0,016 *

		2004



		IAP-indeksi

		2004 / 2020

		-0,499

		0,016 *

		2004



		IAP-indeksi

		2009 / 2014

		-0,322

		0,016 *

		2009



		IAP-indeksi

		2009 / 2020

		-0,399

		0,016 *

		2009



		IAP-indeksi

		2014 / 2020

		-0,077

		0,016 *

		2014







Lohja

Lohjalla sijaitsi yhteensä 42 jäkälähavaintoalaa. Niistä 13 oli taajamissa ja 29 tausta-alueilla. Keskimääräisesti katsottuna sormipaisukarpeen vaurioaste oli pienempi sekä lajilukumäärä ja IAP-indeksi olivat suurempia kuin keskimäärin koko tutkimusalueella. (Taulukko 49) Lohjalla viisi havaintoalaa oli erittäin selvästi köyhtyneitä lajistoltaan (IAP 0,50–1,00), ja ne sijaitsivat Lohjan keskustassa, Routiolla, Muutettavanniemessä, Virkkalassa sekä Kotniemessä. Seitsemällä tausta-alalla lajisto oli lievästi köyhtynyttä (IAP 2,00–3,00). Lopuilla aloilla jäkälälajisto oli köyhtynyttä (IAP 1,00–2,00), ja tässä luokassa pienimmät IAP-indeksin arvot painottuivat Lohjanharjulle (Kuva 73).

Lohjalla sormipaisukarve oli tervettä yhdellä havaintoalalla kunnan pohjoiskolkassa. Vauriot olivat lieviä hyvin laajasti koko Lohjan alueella. Selviä vaurioita havaittiin kahdeksalla alalla, joista viisi sijaitsi Lohjan keskustan ja Virkkalan asutuilla seuduilla ja loput kolme sijaitsivat Karjalohjalla Tammiston lähellä, Muutettavanniemessä sekä Millolassa. Lajilukumäärä oli 3–4 Lohjan ja Virkkalan taajamien lähellä, ja se oli yhdeksän yhdellä alalla Viitaankulmalla.

Eri tutkimusvuosien välisessä vertailussa vuonna 2020 lajilukumäärä ja IAP-indeksi olivat monessa tapauksessa kaikkein pienimpiä. Sormipaisukarpeen vaurioasteen vaihtelu ei ollut yhtä selvää eivätkä erot olleet yhtä usein tilastollisesti merkitseviä (Taulukko 50).

I Lojo fanns sammanlagt 42 provytor, varav 13 var belägna i tätorter och 29 i bakgrundsområden. I genomsnitt var blåslavens skadeklass lägre och artantalet och IAP-indexet högre än genomsnittet i hela uppföljningsområdet (Tabell 49). På fem provytor i Lojo var lavfloran mycket tydligt utarmad (IAP 0,50–1,00). De var belägna i Lojo centrum, Routio, Muutettavanniemi, Virkby och Kotniemi. I sju bakgrundsområden var lavfloran något utarmad (IAP 2,00–3,00). På de övriga provytorna var lavfloran utarmad (IAP 1,00–2,00), och i denna kategori koncentrerades de lägsta IAP-indexvärdena på Lojo åsen. (Figur 73.)

I Lojo var blåslaven frisk på en provyta i kommunens norra del. Lindriga skador observerades på många provytor i hela området. Skadorna var tydliga på åtta provytor, varav fem var belägna i tätt befolkade områden i Lojo centrum och Virkby och de övriga tre i Karislojo nära Tammisto, i Muutettavanniemi och i Millola. Artantalet var 3–4 nära Lojo och Virkby tätorter och nio på en provyta i Viitaankulma.

I jämförelsen mellan de olika uppföljningsåren var artantalet och IAP-indexet i många fall allra lägsta år 2020. Förändringarna i blåslavens skadeklass var inte lika tydliga och skillnaderna var inte statistiskt signifikanta lika ofta. (Tabell 50.)



Taulukko 49. Sormipaisukarvetta, ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälien lajilukumäärää ja ilmanpuhtausindeksiä kuvaavia tunnuslukuja Lohjan kaupungin alueella ja koko tutkimusalueella.

Tabell 49. Indikatorer som beskriver blåslaven, antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar och IAP-indexet i Lojo stads område och hela uppföljningsområdet.

		Lohja, n = 42

		Keskiarvo

		Keskihajonta

		Pienin

		Suurin



		IAP-indeksi

		1,54

		0,45

		0,73

		2,43



		lajilukumäärä

		6,3

		1,5

		3

		9



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2,19

		0,40

		1,30

		3,25



		Uusimaa 2020, n = 501

		Keskiarvo

		Keskihajonta

		Pienin

		Suurin



		IAP-indeksi

		1,46

		0,46

		0,12

		2,51



		lajilukumäärä

		6,02

		1,56

		1

		9



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2,51

		0,60

		1,30

		5,00











Kuva 73. Keskimääräiset ilmanpuhtausindeksin arvot aloilla Lohjan kaupungin alueella. Havaintoalojen numerot ovat symboleiden vieressä.

Figur 73. Genomsnittliga IAP-indexvärden på provytorna i Lojo stads område. Numren på provytorna anges bredvid symbolerna.






Taulukko 50. Vuosiparien väliset vertailut Lohjan kaupungin samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2000, 2004, 2009, 2014 ja 2020 sormipaisukarpeen vaurioasteelle, ilman epäpuhtauksille herkkien jäkälälajien lukumäärälle ja IAP-indeksille. Vuosien väliset vertailut on tehty merkkitestillä. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). Erotus on positiivinen, kun vuosiparin jälkimmäisen vuoden arvo on suurempi.

Tabell 50. Parvisa jämförelser av blåslavens skadeklass, antalet lavarter som är känsliga för luftföroreningar och IAP-indexet mellan undersökningsåren 2000, 2004, 2009, 2014 och 2020 på de provytor som förblivit desamma i Lojo stad. Jämförelserna har gjorts med teckentest. Nästan signifikanta (p < 0,05) resultat har märkts med en stjärna (*), signifikanta (p < 0,01) med två stjärnor (**) och mycket signifikanta (p < 0,001) med tre stjärnor (***). Skillnaden är positiv när värdet på det senare året är högre.

		Lohja, pysyneet, n = 33

		Vertailupari

		Keskiarvojen erotus

		p-arvo

		Suurempi arvo



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2004

		0,372

		0,000 ***

		2004



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2009

		0,190

		0,050

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2014

		0,361

		0,000 ***

		2014



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2020

		0,369

		0,001 **

		2020



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2009

		-0,182

		0,150

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2014

		-0,011

		0,860

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2020

		-0,003

		0,597

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2009 / 2014

		0,171

		0,020 *

		2014



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2009 / 2020

		0,179

		0,071

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2014 / 2020

		0,008

		0,690

		



		lajilukumäärä

		2000 / 2004

		-0,697

		0,007 **

		2000



		lajilukumäärä

		2000 / 2009

		-0,030

		1,000

		



		lajilukumäärä

		2000 / 2014

		-0,242

		0,523

		



		lajilukumäärä

		2000 / 2020

		-0,697

		0,011 *

		2000



		lajilukumäärä

		2004 / 2009

		0,667

		0,007 **

		2009



		lajilukumäärä

		2004 / 2014

		0,455

		0,024 *

		2014



		lajilukumäärä

		2004 / 2020

		0,000

		0,845

		



		lajilukumäärä

		2009 / 2014

		-0,212

		0,424

		



		lajilukumäärä

		2009 / 2020

		-0,667

		0,011 *

		2009



		lajilukumäärä

		2014 / 2020

		-0,455

		0,013 *

		2014



		IAP-indeksi

		2000 / 2004

		-0,178

		0,000 ***

		2000



		IAP-indeksi

		2000 / 2009

		-0,009

		1,000

		



		IAP-indeksi

		2000 / 2014

		-0,275

		0,000 ***

		2000



		IAP-indeksi

		2000 / 2020

		-0,470

		0,000 ***

		2000



		IAP-indeksi

		2004 / 2009

		0,169

		0,001 **

		2009



		IAP-indeksi

		2004 / 2014

		-0,097

		0,163

		



		IAP-indeksi

		2004 / 2020

		-0,292

		0,000 ***

		2004



		IAP-indeksi

		2009 / 2014

		-0,266

		0,000 ***

		2009



		IAP-indeksi

		2009 / 2020

		-0,461

		0,000 ***

		2009



		IAP-indeksi

		2014 / 2020

		-0,195

		0,000 ***

		2014







Loviisa

Loviisan kaupungin alueella sijaitsi vuoden 2020 bioindikaattoriseurannassa 31 havaintoalaa, joista kuusi luokiteltiin taajama-aloiksi ja 25 tausta-aloiksi. Lajilukumäärä ja IAP-indeksi olivat Loviisassa selvästi suurempia. Sormipaisukarpeen vaurioaste oli hieman pienempi kuin Uudellamaalla kokonaisuutena (Taulukko 51). Loviisassa 19 havaintoalaa oli lajistoltaan köyhtyneen luokassa (IAP 1,00–2,00) ja loput 12 alaa lievästi köyhtyneen lajiston luokassa (IAP 2,00–3,00). Pienimmät IAP-indeksit havaittiin Pernajan Pitkäpäässä Loviisan keskustassa ja Rumpilassa. (Kuva 74)

Sormipaisukarpeen vauriot olivat Loviisassa kaikilla aloilla lieviä tai selviä. Selvät vauriot eivät keskittyneet selvästi taajamiin. Ilman epäpuhtauksista kärsiviä jäkälälajeja havaittiin yhdeksän kappaletta neljällä alalla, jotka sijaitsivat Gislomissa, Tervikissä, Vanhankylänjärven vieressä ja Isnäsissä. Pienin lajilukumäärä oli neljä, joka havaittiin neljällä alalla Rumpilassa, Andersbyssä, Loviisan keskustassa ja Bredvikissä.

Loviisan vuodesta 2000 alkaen samana pysyneet alat sijaitsivat aikaisemmilla Loviisan kaupungin ja Ruotsinpyhtään alueilla. Näillä aloilla tilastollisesti merkitseviä muutoksia oli tapahtunut vuodesta 2014 ainoastaan IAP-indeksissä, joka oli pienentynyt siten, että IAP-indeksi oli vuonna 2020 tutkimusvuosien pienin. Myös sormipaisukarpeen vaurioaste ja lajilukumäärä olivat vuonna 2020 pienimmillään, mutta erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä kaikkien vuosiparien välillä. (Taulukko 52)

I Lovisa stads område fanns i år 2020s bioindikatoruppföljning 31 provytor, varav 6 var belägna i tätorter och 25 i bakgrundsområden. I Lovisa var artantalet och IAP-indexet betydligt högre och blåslavens skadeklass litet lägre än i hela Nyland (Tabell 51). Lavfloran var utarmad (IAP 1,00–2,00) på 19 provytor och något utarmad (IAP 2,00–3,00) på de övriga provytorna. De lägsta IAP-indexen observerades i Pitkäpää i Pernå, i Lovisa centrum och i Drombom. (Figur 74.)

Skadorna på blåslav var lindriga eller tydliga på alla provytor i Lovisa. Tydliga skador var inte tydligt koncentrerade i tätorter. Nio lavarter som tar skada av luftföroreningar observerades på fyra provytor, som var belägna i Gislom, i Tervik, bredvid Gammelby träsk och i Isnäs. Det minsta artantalet, fyra, observerades på fyra provytor, som var belägna i Rumpila, Andersby, Lovisa centrum och Bredvik.

De provytor som förblivit desamma sedan år 2000 var belägna i Lovisa stads område och i Strömfors. På dessa provytor hade statistiskt signifikanta förändringar skett sedan år 2014 endast i IAP-indexet, som hade minskat så att IAP-indexet år 2020 var lägre än någonsin tidigare under uppföljningen. Även blåslavens skadeklass och artantalet var sämre än någonsin tidigare år 2020, men skillnaderna mellan de olika undersökningsåren var inte statistiskt signifikanta. (Tabell 52.)





Kuva 74. Keskimääräiset ilmanpuhtausindeksin arvot aloilla Loviisan kaupungin alueella. Havaintoalojen numerot ovat symboleiden vieressä.

Figur 74. Genomsnittliga IAP-indexvärden på provytorna i Lovisa stads område. Numren på provytorna anges bredvid symbolerna.



Taulukko 51. Sormipaisukarvetta, ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälien lajilukumäärää ja ilmanpuhtausindeksiä kuvaavia tunnuslukuja Loviisan kaupungin alueella ja koko tutkimusalueella.

Tabell 51. Indikatorer som beskriver blåslaven, antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar och IAP-indexet i Lovisa stads område och hela uppföljningsområdet.

		Loviisa, n = 31

		Keskiarvo

		Keskihajonta

		Pienin

		Suurin



		IAP-indeksi

		1,82

		0,38

		1,14

		2,51



		lajilukumäärä

		7,0

		1,2

		5

		9



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2,47

		0,34

		1,75

		3,40



		Uusimaa 2020, n = 501

		Keskiarvo

		Keskihajonta

		Pienin

		Suurin



		IAP-indeksi

		1,46

		0,46

		0,12

		2,51



		lajilukumäärä

		6,02

		1,56

		1

		9



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2,51

		0,60

		1,30

		5,00












Taulukko 52. Vuosiparien väliset vertailut Loviisan kaupungin samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2000, 2004, 2009, 2014 ja 2020 sormipaisukarpeen vaurioasteelle, ilman epäpuhtauksille herkkien jäkälälajien lukumäärälle ja IAP-indeksille. Vuosien väliset vertailut on tehty merkkitestillä. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). Erotus on positiivinen, kun vuosiparin jälkimmäisen vuoden arvo on suurempi.

Tabell 52. Parvisa jämförelser av blåslavens skadeklass, antalet lavarter som är känsliga för luftföroreningar och IAP-indexet mellan undersökningsåren 2000, 2004, 2009, 2014 och 2020 på de provytor som förblivit desamma i Lovisa stad. Jämförelserna har gjorts med teckentest. Nästan signifikanta (p < 0,05) resultat har märkts med en stjärna (*), signifikanta (p < 0,01) med två stjärnor (**) och mycket signifikanta (p < 0,001) med tre stjärnor (***). Skillnaden är positiv när värdet på det senare året är högre.

		Loviisa, pysyneet, n = 12

		Vertailupari

		Keskiarvojen erotus

		p-arvo

		Suurempi arvo



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2004

		0,298

		0,039 *

		2004



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2009

		0,446

		0,039 *

		2009



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2014

		0,579

		0,039 *

		2014



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2020

		0,625

		0,006 **

		2020



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2009

		0,148

		0,388

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2014

		0,281

		0,388

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2020

		0,327

		0,227

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2009 / 2014

		0,133

		0,549

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2009 / 2020

		0,179

		0,227

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2014 / 2020

		0,046

		0,109

		



		lajilukumäärä

		2000 / 2004

		0,167

		0,453

		



		lajilukumäärä

		2000 / 2009

		0,333

		0,727

		



		lajilukumäärä

		2000 / 2014

		-0,333

		0,453

		



		lajilukumäärä

		2000 / 2020

		-0,917

		0,070

		



		lajilukumäärä

		2004 / 2009

		0,167

		1,000

		



		lajilukumäärä

		2004 / 2014

		-0,500

		0,180

		



		lajilukumäärä

		2004 / 2020

		-1,083

		0,109

		



		lajilukumäärä

		2009 / 2014

		-0,667

		0,070

		



		lajilukumäärä

		2009 / 2020

		-1,250

		0,021 *

		2009



		lajilukumäärä

		2014 / 2020

		-0,583

		0,289

		



		IAP-indeksi

		2000 / 2004

		-0,011

		0,774

		



		IAP-indeksi

		2000 / 2009

		0,007

		1,000

		



		IAP-indeksi

		2000 / 2014

		-0,381

		0,006 **

		2000



		IAP-indeksi

		2000 / 2020

		-0,632

		0.000 ***

		2000



		IAP-indeksi

		2004 / 2009

		0,019

		0,774

		



		IAP-indeksi

		2004 / 2014

		-0,369

		0.000 ***

		2004



		IAP-indeksi

		2004 / 2020

		-0,620

		0.000 ***

		2004



		IAP-indeksi

		2009 / 2014

		-0,388

		0.000 ***

		2009



		IAP-indeksi

		2009 / 2020

		-0,639

		0.000 ***

		2009



		IAP-indeksi

		2014 / 2020

		-0,251

		0,006 **

		2014







Myrskylä

Myrskylässä sijaitsi vuoden 2020 tutkimuksessa seitsemän havaintoalaa, ja niistä yksi (Myrskylän kirkonkylässä) oli taajamassa. Keskimääräisesti sormipaisukarpeen vaurioaste, lajilukumäärä ja IAP-indeksi olivat jonkin verran parempia kuin Uudellamaalla. (Taulukko 53) Kaikki Myrskylän havaintoalat luokiteltiin IAP-indeksin perusteella lajistoltaan köyhtyneiksi (IAP 1,00–2,00) (Kuva 75).

Sormipaisukarpeen vauriot olivat selviä Myrskylän kirkonkylässä sijaitsevalla havaintoalalla, ja muualla ne olivat lieviä. Kahdeksan ilman epäpuhtauksista kärsivää jäkälälajia havaittiin alalla, joka sijaitsi kirkonkylän länsipuolella, ja itse kirkonkylässä havaittiin viisi ilman epäpuhtauksista kärsivää jäkälälajia. 

Myrskylässä ei havaittu tilastollisesti merkitseviä muutoksia tutkimusvuosina 2004, 2009 ja 2020. Vain viiden samana pysyneen havaintoalan aineistossa ei voida tehdä pitkälle meneviä päätelmiä (Taulukko 54).

I Mörskom fanns i år 2020s undersökning sju provytor, varav en var belägen i en tätort (Mörskom kyrkoby). I genomsnitt var blåslavens skadeklass, artantalet och IAP-indexet något bättre än genomsnittet i Nyland (Tabell 53). På alla provytor i Mörskom var lavfloran utarmad enligt IAP-indexet (IAP 1,00–2,00) (Figur 75).

Skadorna på blåslav var tydliga på en provyta, som var belägen i Mörskom kyrkoby. På de övriga provytorna var de lindriga. Åtta lavarter som tar skada av luftföroreningar observerades på en provyta, som var belägen norr om kyrkobyn. I själva kyrkobyn observerades fem arter. 

I Mörskom observerades inga statistiskt signifikanta skillnader mellan uppföljningsåren 2004, 2009 ja 2020. Eftersom materialet omfattar endast fem provytor som förblivit desamma kan man inte dra långtgående slutsatser (Tabell 54).





Kuva 75. Keskimääräiset ilmanpuhtausindeksin arvot aloilla Myrskylän kunnan alueella. Havaintoalojen numerot ovat symboleiden vieressä.

Figur 75. Genomsnittliga IAP-indexvärden på provytorna i Mörskom kommuns område. Numren på provytorna anges bredvid symbolerna.



Taulukko 53. Sormipaisukarvetta, ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälien lajilukumäärää ja ilmanpuhtausindeksiä kuvaavia tunnuslukuja Myrskylän kunnan alueella ja koko tutkimusalueella.

Tabell 53. Indikatorer som beskriver blåslaven, antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar och IAP-indexet i Mörskom kommuns område och hela uppföljningsområdet.

		Myrskylä, n = 7

		Keskiarvo

		Keskihajonta

		Pienin

		Suurin



		IAP-indeksi

		1,65

		0,29

		1,28

		1,99



		lajilukumäärä

		6,6

		1,0

		5

		8



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2,23

		0,45

		1,95

		3,15



		Uusimaa 2020, n = 501

		Keskiarvo

		Keskihajonta

		Pienin

		Suurin



		IAP-indeksi

		1,46

		0,46

		0,12

		2,51



		lajilukumäärä

		6,02

		1,56

		1

		9



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2,51

		0,60

		1,30

		5,00







Taulukko 54. Vuosiparien väliset vertailut Myrskylän kunnan samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2004, 2009 ja 2020 sormipaisukarpeen vaurioasteelle, ilman epäpuhtauksille herkkien jäkälälajien lukumäärälle ja IAP-indeksille. Vuosien väliset vertailut on tehty merkkitestillä. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). Erotus on positiivinen, kun vuosiparin jälkimmäisen vuoden arvo on suurempi.

Tabell 54. Parvisa jämförelser av blåslavens skadeklass, antalet lavarter som är känsliga för luftföroreningar och IAP-indexet mellan undersökningsåren 2004, 2009 och 2020 på de provytor som förblivit desamma i Mörskom kommun. Jämförelserna har gjorts med teckentest. Nästan signifikanta (p < 0,05) resultat har märkts med en stjärna (*), signifikanta (p < 0,01) med två stjärnor (**) och mycket signifikanta (p < 0,001) med tre stjärnor (***). Skillnaden är positiv när värdet på det senare året är högre.

		Myrskylä, pysyneet, n = 5

		Vertailupari

		Keskiarvojen erotus

		p-arvo

		Suurempi arvo



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2009

		0,350

		0,375

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2020

		0,330

		0,375

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2009 / 2020

		-0,020

		0,375

		



		lajilukumäärä

		2004 / 2009

		-0,200

		1,000

		



		lajilukumäärä

		2004 / 2020

		-1,200

		0,375

		



		lajilukumäärä

		2009 / 2020

		-1,000

		0,625

		



		IAP-indeksi

		2004 / 2009

		0,084

		1,000

		



		IAP-indeksi

		2004 / 2020

		-0,489

		0,063

		



		IAP-indeksi

		2009 / 2020

		-0,573

		0,063

		







Mäntsälä

Mäntsälän alueella sijaitsi 19 havaintoalaa. Niistä kaksi luokiteltiin taajama-aloiksi ja loput 17 tausta-aloiksi. Keskiarvoja vertailtaessa Mäntsälässä lajilukumäärä ja IAP-indeksi sekä erityisesti sormipaisukarpeen vaurioaste olivat parempia kuin Uudellamaalla keskimäärin. (Taulukko 55) Yhdellä tausta-alalla Sälinkään ja Kaukalammen puolessavälissä jäkälälajisto oli erittäin selvästi köyhtynyttä (IAP 0,50–1,00). Kahdella alalla kunnan pohjoisosissa lajisto oli lievästi köyhtynyttä (IAP 2,00–3,00). Köyhtynyttä Mäntsälän jäkälälajisto oli kaikilla lopuilla 16 alalla. (Kuva 76)

Mäntsälässä havaittiin samoina pysyneillä aloilla merkitsevä sormipaisukarpeen vaurioasteen lieveneminen vuodesta 2014 vuoteen 2020. Muutos ei ollut merkitsevä lajilukumäärälle eikä IAP-indeksille. Pahimmat sormipaisukarpeen vauriot havaittiin vuonna 2014 ja suurin IAP-indeksi vuonna 2009. (Taulukko 56)

I Mäntsälä fanns 19 provytor, varav 2 var belägna i tätorter och 17 i bakgrundsområden. I genomsnitt var artantalet, IAP-indexet och i synnerhet blåslavens skadeklass i Mäntsälä bättre än genomsnittet i Nyland (Tabell 55). På en provyta, som var belägen i ett bakgrundsområde mellan Selinge och Kaukalampi, var lavfloran tydligt utarmad (IAP 0,50–1,00). På två provytor, som var belägna i kommunens norra delar, var den något utarmad (IAP 2,00–3,00). På de övriga provytorna i Mäntsälä var lavfloran utarmad. (Figur 76).

På de provytor som förblivit desamma i Mäntsälä observerades en signifikant förbättring i blåslavens skadeklass mellan åren 2014 och 2020. Förändringarna i artantalet och IAP-indexet var inte signifikanta. De svåraste skadorna på blåslav observerades år 2014 och det högsta IAP-indexet år 2009. (Tabell 56)





Kuva 76. Keskimääräiset ilmanpuhtausindeksin arvot aloilla Mäntsälän kunnan alueella. Havaintoalojen numerot ovat symboleiden vieressä.

Kuva 76. Genomsnittliga IAP-indexvärden på provytorna i Mäntsälä kommuns område. Numren på provytorna anges bredvid symbolerna.



Taulukko 55. Sormipaisukarvetta, ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälien lajilukumäärää ja ilmanpuhtausindeksiä kuvaavia tunnuslukuja Mäntsälän kunnan alueella ja koko tutkimusalueella.

Tabell 55. Indikatorer som beskriver blåslaven, antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar och IAP-indexet i Mäntsälä kommuns område och hela uppföljningsområdet.

		Mäntsälä, n = 19

		Keskiarvo

		Keskihajonta

		Pienin

		Suurin



		IAP-indeksi

		1,59

		0,41

		0,78

		2,29



		lajilukumäärä

		6,3

		1,6

		3

		8



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2,07

		0,23

		1,75

		2,55



		Uusimaa 2020, n = 501

		Keskiarvo

		Keskihajonta

		Pienin

		Suurin



		IAP-indeksi

		1,46

		0,46

		0,12

		2,51



		lajilukumäärä

		6,02

		1,56

		1

		9



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2,51

		0,60

		1,30

		5,00







Taulukko 56. Vuosiparien väliset vertailut Mäntsälän kunnan samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2004, 2009, 2014 ja 2020 sormipaisukarpeen vaurioasteelle, ilman epäpuhtauksille herkkien jäkälälajien lukumäärälle ja IAP-indeksille. Vuosien väliset vertailut on tehty merkkitestillä. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). Erotus on positiivinen, kun vuosiparin jälkimmäisen vuoden arvo on suurempi.

Tabell 56. Parvisa jämförelser av blåslavens skadeklass, antalet lavarter som är känsliga för luftföroreningar och IAP-indexet mellan undersökningsåren 2004, 2009, 2014 och 2020 på de provytor som förblivit desamma i Mäntsälä kommun. Jämförelserna har gjorts med teckentest. Nästan signifikanta (p < 0,05) resultat har märkts med en stjärna (*), signifikanta (p < 0,01) med två stjärnor (**) och mycket signifikanta (p < 0,001) med tre stjärnor (***). Skillnaden är positiv när värdet på det senare året är högre.

		Mäntsälä, pysyneet, n = 14

		Vertailupari

		Keskiarvojen erotus

		p-arvo

		Suurempi arvo



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2009

		0,193

		0,057

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2014

		0,514

		0,013 *

		2014



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2020

		0,307

		0,057

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2009 / 2014

		0,321

		0,003 **

		2014



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2009 / 2020

		0,114

		1,000

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2014 / 2020

		-0,207

		0,006 **

		2014



		lajilukumäärä

		2004 / 2009

		0,214

		0,688

		



		lajilukumäärä

		2004 / 2014

		-0,143

		1,000

		



		lajilukumäärä

		2004 / 2020

		-0,571

		0,125

		



		lajilukumäärä

		2009 / 2014

		-0,357

		0,289

		



		lajilukumäärä

		2009 / 2020

		-0,786

		0,021 *

		2009



		lajilukumäärä

		2014 / 2020

		-0,429

		0,180

		



		IAP-indeksi

		2004 / 2009

		0,217

		0,057

		



		IAP-indeksi

		2004 / 2014

		-0,077

		0,424

		



		IAP-indeksi

		2004 / 2020

		-0,295

		0,002 **

		2004



		IAP-indeksi

		2009 / 2014

		-0,294

		0,002 **

		2009



		IAP-indeksi

		2009 / 2020

		-0,513

		0,002 **

		2009



		IAP-indeksi

		2014 / 2020

		-0,219

		0,057

		







Nurmijärvi

Nurmijärven kunnan alueella sijaitsi 20 havaintoalaa, joista 11 oli taajamissa ja yhdeksän tausta-alueilla. IAP-indeksi oli Nurmijärvellä lähellä Uudenmaan keskiarvoa; sormipaisukarpeen vaurioaste oli hieman pienempi ja lajilukumäärä jonkin verran suurempi. (Taulukko 57) Yksi ala, joka sijaitsi tausta-alueella Valkjärvellä, luokiteltiin lajistoltaan vain lievästi köyhtyneeksi (IAP 2,00–3,00). Kaikilla muilla aloilla luokittelu oli köyhtynyt lajisto (IAP 1,00–2,00). Tausta- ja taajama-alojen välillä ei ollut selvää eroa tässä luokassa (Kuva 77).

Kolme pahinta alaa sormipaisukarpeen vaurioasteen osalta (selvät vauriot) olivat kolmella alalla Rajamäellä, Nurmijärven kirkonkylässä ja Tuusulan rajan lähellä Teilinummella. Vaurioaste oli lievän ja terveen välillä samoin kolmella havaintoalalla, jotka sijaitsivat Klaukkalan pohjoispuolella, kirkonkylässä Parkinmäessä ja Vihdin rajan lähellä Röykän luoteispuolella. Kahdella alalla lajilukumäärä oli kahdeksan, ja ne sijaitsivat Karhunkorvesta koilliseen ja Valkjärvellä. Nurmijärven pienin ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälälajien lukumäärä (5) esiintyi kuudella alalla Rajamäellä, Lintumetsässä, kirkonkylässä, Palojoen Metsäkylässä, Tuusulan rajan lähellä Teilinummella ja Nukarilla.

Tutkimusvuosien välillä, samana pysyneillä aloilla tarkasteltuna, vuosi 2020 oli tilastollisesti merkitsevästi heikoin lajilukumäärän ja IAP-indeksin osalta. Sormipaisukarpeen vaurioasteessa ei ollut merkitsevää eroa vuosien 2014 ja 2020 välillä mutta 2020 oli selvästi heikompi kuin muut tutkimusvuodet 2000, 2004 ja 2009 (Taulukko 58).

I Nurmijärvi kommuns område fanns 20 provytor, vara 11 var belägna i tätorter och 9 i bakgrundsområden. IAP-indexet var nära genomsnittet i Nyland. Blåslavens skadeklass var litet lägre och artantalet något högre. (Tabell 57.) På en provyta, som var belägen i ett bakrundsområde i Valkjärvi, var lavfloran endast något utarmad (IAP 2,00–3,00). På de övriga provytorna var lavfloran utarmad (IAP 1,00–2,00). I denna kategori kunde inga tydliga skillnader observeras mellan de provytor som var belägna i tätorter och de som var belägna i bakgrundsområden. (Figur 77.)

De tre provytor där blåslavens skadeklass var sämst (tydliga skador) var belägna i Rajamäki, i Nurmijäri Kirkoby och i Teilinummi nära gränsen mot Tusby. Skadeklassen var mellan lindrig och frisk på tre provytor, som var belägna norr om Klövskog, i Parkinmäki i Nurmijärvi kyrkoby och nordväst om Röykkä nära gränsen mot Vichtis. Artantalet var åtta på två provytor, som var belägna nordost om Karhunkorpi och i Valkjärvi. Det lägsta antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar (5) observerades på sex provytor: i Rajamäki, i Lintumetsä, i kyrkobyn, i Metsäkylä i Palojoki, i Teilinummi nära gränsen mot Tusby och i Nukari.

I jämförelsen mellan de provytor som förblivit desamma var år 2020 statistiskt signifikant sämst i fråga om artantalet och IAP-indexet. I blåslavens skadeklass var skillnaden mellan åren 2014 och 2020 inte signifikant, men skadeklassen var betydligt lägre år 2020 än under de övriga uppföljningsåren 2000, 2004 ja 2009. (Tabell 58.)



Taulukko 57. Sormipaisukarvetta, ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälien lajilukumäärää ja ilmanpuhtausindeksiä kuvaavia tunnuslukuja Nurmijärven kunnan alueella ja koko tutkimusalueella.

Tabell 57. Indikatorer som beskriver blåslaven, antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar och IAP-indexet i Nurmijärvi kommuns område och hela uppföljningsområdet.

		Nurmijärvi, n = 20

		Keskiarvo

		Keskihajonta

		Pienin

		Suurin



		IAP-indeksi

		1,48

		0,31

		1,09

		2,08



		lajilukumäärä

		6,2

		1,0

		5

		8



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2,43

		0,43

		1,65

		3,15



		Uusimaa 2020, n = 501

		Keskiarvo

		Keskihajonta

		Pienin

		Suurin



		IAP-indeksi

		1,46

		0,46

		0,12

		2,51



		lajilukumäärä

		6,02

		1,56

		1

		9



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2,51

		0,60

		1,30

		5,00









IAP-indeksi Lapinjärvellä alakohtaisesti vuonna 2020.

Kuva 77. Keskimääräiset ilmanpuhtausindeksin arvot aloilla Nurmijärven kunnan alueella. Havaintoalojen numerot ovat symboleiden vieressä.

Figur 77. Genomsnittliga IAP-indexvärden på provytorna i Nurmijärvi kommuns område. Numren på provytorna anges bredvid symbolerna.






Taulukko 58. Vuosiparien väliset vertailut Nurmijärven kunnan samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2000, 2004, 2009, 2014 ja 2020 sormipaisukarpeen vaurioasteelle, ilman epäpuhtauksille herkkien jäkälälajien lukumäärälle ja IAP-indeksille. Vuosien väliset vertailut on tehty merkkitestillä. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). Erotus on positiivinen, kun vuosiparin jälkimmäisen vuoden arvo on suurempi.

Tabell 58. Parvisa jämförelser av blåslavens skadeklass, antalet lavarter som är känsliga för luftföroreningar och IAP-indexet mellan undersökningsåren 2000, 2004, 2009, 2014 och 2020 på de provytor som förblivit desamma i Nurmijärvi kommun. Jämförelserna har gjorts med teckentest. Nästan signifikanta (p < 0,05) resultat har märkts med en stjärna (*), signifikanta (p < 0,01) med två stjärnor (**) och mycket signifikanta (p < 0,001) med tre stjärnor (***). Skillnaden är positiv när värdet på det senare året är högre.

		Nurmijärvi, pysyneet, n = 15

		Vertailupari

		Keskiarvojen erotus

		p-arvo

		Suurempi arvo



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2004

		0,447

		0,022 *

		2004



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2009

		0,450

		0,013 *

		2009



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2014

		0,867

		0.000 ***

		2014



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2020

		0,813

		0.000 ***

		2020



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2009

		0,003

		1,000

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2014

		0,420

		0,003 **

		2014



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2020

		0,367

		0,007 **

		2020



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2009 / 2014

		0,417

		0.000 ***

		2014



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2009 / 2020

		0,363

		0,002 **

		2020



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2014 / 2020

		-0,053

		0,388

		



		lajilukumäärä

		2000 / 2004

		-0,333

		0,219

		



		lajilukumäärä

		2000 / 2009

		0,800

		0,012 *

		2009



		lajilukumäärä

		2000 / 2014

		0,067

		1,000

		



		lajilukumäärä

		2000 / 2020

		-0,533

		0,039 *

		2000



		lajilukumäärä

		2004 / 2009

		1,133

		0.000 ***

		2009



		lajilukumäärä

		2004 / 2014

		0,400

		0,125

		



		lajilukumäärä

		2004 / 2020

		-0,200

		0,453

		



		lajilukumäärä

		2009 / 2014

		-0,733

		0,004 **

		2009



		lajilukumäärä

		2009 / 2020

		-1,333

		0,006 **

		2009



		lajilukumäärä

		2014 / 2020

		-0,600

		0,039 *

		2014



		IAP-indeksi

		2000 / 2004

		-0,322

		0,007 **

		2000



		IAP-indeksi

		2000 / 2009

		-0,059

		0,118

		



		IAP-indeksi

		2000 / 2014

		-0,541

		0.000 ***

		2000



		IAP-indeksi

		2000 / 2020

		-0,699

		0.000 ***

		2000



		IAP-indeksi

		2004 / 2009

		0,263

		0.000 ***

		2009



		IAP-indeksi

		2004 / 2014

		-0,219

		0,118

		



		IAP-indeksi

		2004 / 2020

		-0,377

		0,007 **

		2004



		IAP-indeksi

		2009 / 2014

		-0,483

		0.000 ***

		2009



		IAP-indeksi

		2009 / 2020

		-0,641

		0.000 ***

		2009



		IAP-indeksi

		2014 / 2020

		-0,158

		0,035 *

		2014







Pornainen

Pornaisten kunnan alueella sijaitsi kolme havaintoalaa, joista yksi luokiteltiin taajama-alaksi. Havaintoalojen tulosten perusteella Pornaisissa oli suuremmat sormipaisukarpeen vauriot sekä pienemmät lajilukumäärä ja IAP-indeksi kuin Uudellamaalla vuonna 2020 keskimäärin (Taulukko 59). Kaikki kolme alaa sijoittuivat IAP-indeksin luokkaan köyhtynyt lajisto (IAP 1,00–2,00) (Kuva 78).

Pornaisissa Sormipaisukarve oli tervettä yhdellä alalla kirkonkylän länsipuolella ja kahdella muulla alalla se oli selvästi vaurioitunutta. Kirkonkylän havaintoalalla esiintyi kolme ilman epäpuhtauksista kärsivää jäkälälajia ja kahdella muulla alalla niitä havaittiin kuusi kappaletta.

Eri tutkimusvuosien välillä ei havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja kolmen havaintoalan aineistossa. Suureet olivat muuttuneet heikompaan suuntaan, mutta aineiston pienen määrän takia erot eivät olleet merkitseviä (Taulukko 60).

I Borgnäs kommuns område fanns tre provytor, varav en var belägen i en tätort. Resultaten visar att skadorna på blåslav var svårare och artantalet och IAP-indexet lägre i Borgnäs än genomsnittet i Nyland år 2020 (Tabell 59). På alla tre provytor var lavfloran utarmad enligt IAP-indexet (IAP 1,00–2,00) (Figur 78).

I Borgnäs var blåslaven frisk på en provyta, som var belägen väster om kyrkobyn. På de övriga två provytorna var den tydligt skadad. På provytan i kyrkobyn förekom tre lavarter som tar skada av luftföroreningar, på de övriga provytorna observerades sex arter.

Inga statistiskt signifikanta skillnader observerades mellan de olika uppföljningsåren. Variablerna hade försämrats, men eftersom materialet omfattade endast tre provytor var skillnaderna inte signifikanta. 
(Tabell 60.)





Kuva 78. Keskimääräiset ilmanpuhtausindeksin arvot aloilla Pornaisten kunnan alueella. Havaintoalojen numerot ovat symboleiden vieressä.

Figur 78. Genomsnittliga IAP-indexvärden på provytorna i Borgnäs kommuns område. Numren på provytorna anges bredvid symbolerna.






Taulukko 59. Sormipaisukarvetta, ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälien lajilukumäärää ja ilmanpuhtausindeksiä kuvaavia tunnuslukuja Pornaisten kunnan alueella ja koko tutkimusalueella.

Tabell 59. Indikatorer som beskriver blåslaven, antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar och IAP-indexet i Borgnäs kommuns område och hela uppföljningsområdet.

		Pornainen, n = 3

		Keskiarvo

		Keskihajonta

		Pienin

		Suurin



		IAP-indeksi

		1,18

		0,14

		1,01

		1,28



		lajilukumäärä

		5,0

		1,7

		3

		6



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2,22

		0,71

		1,40

		2,65



		Uusimaa 2020, n = 501

		Keskiarvo

		Keskihajonta

		Pienin

		Suurin



		IAP-indeksi

		1,46

		0,46

		0,12

		2,51



		lajilukumäärä

		6,02

		1,56

		1

		9



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2,51

		0,60

		1,30

		5,00







Taulukko 60. Vuosiparien väliset vertailut Pornaisten kunnan samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2000, 2004, 2009 ja 2020 sormipaisukarpeen vaurioasteelle, ilman epäpuhtauksille herkkien jäkälälajien lukumäärälle ja IAP-indeksille. Vuosien väliset vertailut on tehty merkkitestillä. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). Erotus on positiivinen, kun vuosiparin jälkimmäisen vuoden arvo on suurempi.

Tabell 60. Parvisa jämförelser av blåslavens skadeklass, antalet lavarter som är känsliga för luftföroreningar och IAP-indexet mellan undersökningsåren 2000, 2004, 2009 och 2020 på de provytor som förblivit desamma i Borgnäs kommun. Jämförelserna har gjorts med teckentest. Nästan signifikanta (p < 0,05) resultat har märkts med en stjärna (*), signifikanta (p < 0,01) med två stjärnor (**) och mycket signifikanta (p < 0,001) med tre stjärnor (***). Skillnaden är positiv när värdet på det senare året är högre.

		Pornainen, pysyneet, n = 3

		Vertailupari

		Keskiarvojen erotus

		p-arvo

		Suurempi arvo



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2009

		-0,250

		0,250

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2020

		0,000

		1,000

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2009 / 2020

		0,250

		1,000

		



		lajilukumäärä

		2004 / 2009

		-0,667

		0,500

		



		lajilukumäärä

		2004 / 2020

		-1,000

		0,500

		



		lajilukumäärä

		2009 / 2020

		-0,333

		1,000

		



		IAP-indeksi

		2004 / 2009

		-0,012

		1,000

		



		IAP-indeksi

		2004 / 2020

		-0,445

		0,250

		



		IAP-indeksi

		2009 / 2020

		-0,434

		0,250

		









Porvoo

Porvoossa sijaitsi kaikkiaan 29 havaintoalaa, joista viisi oli taajama-aloja ja 24 tausta-aloja. Porvoossa sormipaisukarpeen vaurioaste oli hieman pienempi ja lajilukumäärä sekä IAP-indeksi hieman suurempia kuin Uudellamaalla vuonna 2020 keskimäärin. (Taulukko 61) Kuitenkin Sikosaaressa oli yksi (lähes) jäkäläautio (IAP < 0,50) havaintoala. Lisäksi neljällä alalla lajisto oli erittäin selvästi köyhtynyttä (IAP 0,50–1,00), ja niistä kaksi sijaitsi Tolkkisissa, yksi Porvoon keskustassa ja yksi idässä Jakarissa. Kolmella alalla IAP-indeksin perustella oli lievästi köyhtynyt lajisto (IAP 2,00–3,00). Lopuilla aloilla lajisto luokiteltiin köyhtyneeksi (IAP 1,00–2,00). (Kuva 79)

Eri tutkimusvuosien välillä lajilukumäärässä ei ollut kovin paljon tilastollisesti merkitseviä muutoksia Porvoossa. Sormipaisukarpeen vaurioaste ei ollut pahentunut vuodesta 2020 merkitsevästi. IAP-indeksi oli erittäin merkitsevästi pienempi vuonna 2020 kuin muina tutkimusvuosina, mikä viittaa jäkälien kunnon olevan keskimäärin heikon tässä tutkimuksessa. (Taulukko 62)

Kilpilahden teollisuuden päästöjen vaikutus voi erottua alueen koillispuolella, johon suuntaan on suhteellisesti eniten tuulia vuoden aikana (ks. Kuva 3). Mainitulla suunnalla Tolkkisissa on kaksi havaintoalaa, joilla IAP-indeksi kuvastaa erittäin selvästi köyhtynyttä lajistoa (IAP 0,5–1). Sormipaisukarve on toisella alalla lievästi ja toisella selvästi vaurioitunutta; lajilukumäärä on toisella alalla neljä ja toisella kuusi. Teollisuusalueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevalla havaintoalalla sormipaisukarve on selvästi vaurioitunutta ja lajisto köyhtynyttä lajilukumäärän ollessa viisi. Mainituilta aloilta puuttuvat herkät lupot ja naavat kokonaan.

Kilpilahdessa ja Tolkkisissa on kuitenkin jäkälien kannalta parempi tilanne kuin pääkaupunkiseudun vilkasliikenteisillä alueilla. Myös Porvoon keskustassa tilanne on heikompi. Porvoossa liikenteen muodostamat päästöt sekä pistemäiset teollisuuden päästöt vaikuttavat jäkälien kuntoon.

I Borgå fanns sammanlagt 29 provytor, varav 5 var belägna i bakgrundsområden och 24 i tätorter. Blåslavens skadeklass var litet lägre och artantalet och IAP-indexet litet högre än genomsnittet i Nyland (Tabell 61). En provyta, som var belägen på Svinö, var dock (nästan) lavöken (IAP < 0,50). Ytterligare var lavfloran mycket tydligt utarmad (IAP 0,50–1,00) på fyra provytor, varav två var belägna i Tolkis, en i Borgå centrum och en i Jackarby i öster. På tre provytor var lavfloran något utarmad enligt IAP-indexet (IAP 2,00–3,00). På de övriga provytorna klassades den som utarmad (IAP 1,00–2,00). (Figur 79.)

I artantalet observerades inte många statistiskt signifikanta förändringar mellan de olika uppföljningsåren i Borgå. Blåslavens skadeklass hade inte försämrats signifikant sedan år 2020. IAP-indexet var mycket signifikant lägre år 2020 än under de övriga uppföljningsåren, vilket visar att lavarnas genomsnittliga tillstånd i denna undersökning är svagt. (Tabell 62.)

Utsläppen från industriområdet i Sköldvik påverkar i synnerhet de nordöstra delarna av området, eftersom vinden statistiskt oftast blåser från sydväst (se Figur 3). I nordöster i Tolkis finns två provytor där lavfloran enligt IAP-indexet är mycket tydligt utarmad (IAP 0,5–1). På den ena provytan är blåslaven lindrigt skadad och på den andra tydligt skadad. Artantalet är fyra på den ena provytan och sex på den andra. På en provyta i industriområdets omedelbara närhet är blåslaven tydligt skadad och lavfloran utarmad; artantalet är fem. Känsliga tagellav och skägglav saknas helt på dessa provytor.

I Sköldvik och i Tolkis är lavarnas tillstånd dock bättre än i tät trafikerade områden i huvudstadsregionen. Situationen är värre även i Borgå centrum. I Borgå påverkas lavarnas tillstånd av trafikutsläpp och punktutsläpp från industrin.













Taulukko 61. Sormipaisukarvetta, ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälien lajilukumäärää ja ilmanpuhtausindeksiä kuvaavia tunnuslukuja Porvoon kaupungin alueella ja koko tutkimusalueella.

Tabell 61. Indikatorer som beskriver blåslaven, antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar och IAP-indexet i Borgå stads område och hela uppföljningsområdet.

		Porvoo, n = 29

		Keskiarvo

		Keskihajonta

		Pienin

		Suurin



		IAP-indeksi

		1,59

		0,44

		0,42

		2,32



		lajilukumäärä

		6,1

		1,4

		3

		9



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2,58

		0,44

		1,80

		3,65



		Uusimaa 2020, n = 501

		Keskiarvo

		Keskihajonta

		Pienin

		Suurin



		IAP-indeksi

		1,46

		0,46

		0,12

		2,51



		lajilukumäärä

		6,02

		1,56

		1

		9



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2,51

		0,60

		1,30

		5,00











Kuva 79. Keskimääräiset ilmanpuhtausindeksin arvot aloilla Porvoon kaupungin alueella. Havaintoalojen numerot ovat symboleiden vieressä.

Figur 79. Genomsnittliga IAP-indexvärden på provytorna i Borgå stads område. Numren på provytorna anges bredvid symbolerna.




Taulukko 62. Vuosiparien väliset vertailut Porvoon kaupungin samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2000, 2004, 2009 ja 2020 sormipaisukarpeen vaurioasteelle, ilman epäpuhtauksille herkkien jäkälälajien lukumäärälle ja IAP-indeksille. Vuosien väliset vertailut on tehty merkkitestillä. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). Erotus on positiivinen, kun vuosiparin jälkimmäisen vuoden arvo on suurempi.

Tabell 62. Parvisa jämförelser av blåslavens skadeklass, antalet lavarter som är känsliga för luftföroreningar och IAP-indexet mellan undersökningsåren 2000, 2004, 2009 och 2020 på de provytor som förblivit desamma i Borgå stad. Jämförelserna har gjorts med teckentest. Nästan signifikanta (p < 0,05) resultat har märkts med en stjärna (*), signifikanta (p < 0,01) med två stjärnor (**) och mycket signifikanta (p < 0,001) med tre stjärnor (***). Skillnaden är positiv när värdet på det senare året är högre.

		Porvoo, pysyneet, n = 19

		Vertailupari

		Keskiarvojen erotus

		p-arvo

		Suurempi arvo



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2004

		0,153

		0,359

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2009

		0,211

		0,143

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2014

		0,505

		0,031 *

		2014



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2020

		0,553

		0,019 *

		2020



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2009

		0,058

		0,815

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2014

		0,353

		0,004 **

		2014



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2020

		0,400

		0,019 *

		2020



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2009 / 2014

		0,295

		0,031 *

		2014



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2009 / 2020

		0,342

		0,031 *

		2020



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2014 / 2020

		0,047

		1,000

		



		lajilukumäärä

		2000 / 2004

		0,158

		0,754

		



		lajilukumäärä

		2000 / 2009

		-0,263

		1,000

		



		lajilukumäärä

		2000 / 2014

		-0,526

		0,109

		



		lajilukumäärä

		2000 / 2020

		-0,895

		0,006 **

		2000



		lajilukumäärä

		2004 / 2009

		-0,421

		0,344

		



		lajilukumäärä

		2004 / 2014

		-0,684

		0,021 *

		2004



		lajilukumäärä

		2004 / 2020

		-1,053

		0,000 ***

		2004



		lajilukumäärä

		2009 / 2014

		-0,263

		0,754

		



		lajilukumäärä

		2009 / 2020

		-0,632

		0,022 *

		2009



		lajilukumäärä

		2014 / 2020

		-0,368

		0,125

		



		IAP-indeksi

		2000 / 2004

		-0,068

		0,064

		



		IAP-indeksi

		2000 / 2009

		-0,087

		0,648

		



		IAP-indeksi

		2000 / 2014

		-0,406

		0,064

		



		IAP-indeksi

		2000 / 2020

		-0,631

		0,000 ***

		2000



		IAP-indeksi

		2004 / 2009

		-0,019

		0,648

		



		IAP-indeksi

		2004 / 2014

		-0,337

		0,019 *

		2004



		IAP-indeksi

		2004 / 2020

		-0,563

		0,000 ***

		2004



		IAP-indeksi

		2009 / 2014

		-0,319

		0,004 **

		2009



		IAP-indeksi

		2009 / 2020

		-0,544

		0,000 ***

		2009



		IAP-indeksi

		2014 / 2020

		-0,225

		0,000 ***

		2014







Pukkila

Pukkilan kunnan alueella sijaitsi neljä bioindikaattoritutkimuksen havaintoalaa, joista kaikki luokiteltiin tausta-aloiksi. Sormipaisukarpeen vaurioaste, lajilukumäärä ja IAP-indeksi olivat Pukkilassa paremmat kuin keskimäärin Uudellamaalla. (Taulukko 63) Kolmella alalla jäkälälajisto luokiteltiin köyhtyneeksi (IAP 1,00–2,00) ja yhdellä, Syvänojalla sijaitsevalla alalla, lievästi köyhtyneeksi (IAP 2,00–3,00) (Kuva 80).

Sormipaisukarve oli tervettä Syvänojalla sijaitsevalla havaintoalalla, ja muilla aloilla se oli joko lievästi tai selvästi (Letkunkulmalla) vaurioitunutta. Syvänojalla havaittiin kahdeksan ilman epäpuhtauksista kärsivää jäkälälajia, ja lopuilla havaintoaloilla niitä oli seitsemän tai kuusi kappaletta.

Kolmen tutkimusvuoden (2004, 2009 ja 2020) välisissä vertailuissa ei havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja. Tämä johtuu ensisijaisesti aineiston vähyydestä (neljä havaintoalaa). IAP-indeksin keskiarvo lukuarvo vuonna 2020 oli silti pienempi kuin aikaisempina tutkimusvuosina (Taulukko 64).

I Pukkila kommuns område fanns fyra provytor i bioindikatorundersökningen. De var alla belägna i bakrundsområden. Blåslavens skadeklass, artantalet och IAP-indexet var bättre i Pukkila än genomsnittet i Nyland (Tabell 63). På tre provytor var lavfloran utarmad (IAP 1,00–2,00) och på en provyta, som var belägen i Syvänoja, något utarmad (IAP 2,00–3,00) (Figur 80).

Blåslaven var frisk på provytan i Syvänoja. På de övriga provytorna var den antingen lindrigt eller tydligt (i Letkunkulma) skadad. I Syvänoja observerades åtta lavarter som tar skada av luftföroreningar, på de övriga provytorna sju eller sex.

I jämförelser mellan undersökningsåren 2004, 2009 och 2020 observerades inga statistiskt signifikanta skillnader. Detta beror först och främst på att materialet är knappt (fyra provytor). År 2020 var det genomsnittliga IAP-indexet dock lägre än under de tidigare uppföljningsåren (Tabell 64).





Kuva 80. Keskimääräiset ilmanpuhtausindeksin arvot aloilla Pukkilan kunnan alueella. Havaintoalojen numerot ovat symboleiden vieressä.

Figur 80. Genomsnittliga IAP-indexvärden på provytorna i Pukkila kommuns område. Numren på provytorna anges bredvid symbolerna.






Taulukko 63. Sormipaisukarvetta, ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälien lajilukumäärää ja ilmanpuhtausindeksiä kuvaavia tunnuslukuja Pukkilan kunnan alueella ja koko tutkimusalueella.

Tabell 63. Indikatorer som beskriver blåslaven, antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar och IAP-indexet i Pukkila kommuns område och hela uppföljningsområdet.

		Pukkila, n = 4

		Keskiarvo

		Keskihajonta

		Pienin

		Suurin



		IAP-indeksi

		1,71

		0,39

		1,32

		2,11



		lajilukumäärä

		7,0

		0,8

		6

		8



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2,03

		0,51

		1,45

		2,70



		Uusimaa 2020, n = 501

		Keskiarvo

		Keskihajonta

		Pienin

		Suurin



		IAP-indeksi

		1,46

		0,46

		0,12

		2,51



		lajilukumäärä

		6,02

		1,56

		1

		9



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2,51

		0,60

		1,30

		5,00







Taulukko 64. Vuosiparien väliset vertailut Pukkilan kunnan samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2000, 2004, 2009 ja 2020 sormipaisukarpeen vaurioasteelle, ilman epäpuhtauksille herkkien jäkälälajien lukumäärälle ja IAP-indeksille. Vuosien väliset vertailut on tehty merkkitestillä. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). Erotus on positiivinen, kun vuosiparin jälkimmäisen vuoden arvo on suurempi.

Tabell 64. Parvisa jämförelser av blåslavens skadeklass, antalet lavarter som är känsliga för luftföroreningar och IAP-indexet mellan undersökningsåren 2000, 2004, 2009 och 2020 på de provytor som förblivit desamma i Pukkila kommun. Jämförelserna har gjorts med teckentest. Nästan signifikanta (p < 0,05) resultat har märkts med en stjärna (*), signifikanta (p < 0,01) med två stjärnor (**) och mycket signifikanta (p < 0,001) med tre stjärnor (***). Skillnaden är positiv när värdet på det senare året är högre.

		Pukkila, pysyneet, n = 4

		Vertailupari

		Keskiarvojen erotus

		p-arvo

		Suurempi arvo



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2009

		0,013

		1,000

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2020

		0,000

		1,000

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2009 / 2020

		-0,013

		1,000

		



		lajilukumäärä

		2004 / 2009

		0,250

		1,000

		



		lajilukumäärä

		2004 / 2020

		-0,750

		0,500

		



		lajilukumäärä

		2009 / 2020

		-1,000

		0,500

		



		IAP-indeksi

		2004 / 2009

		0,241

		0,625

		



		IAP-indeksi

		2004 / 2020

		-0,603

		0,125

		



		IAP-indeksi

		2009 / 2020

		-0,844

		0,125

		







Raasepori

Raaseporin alueella sijaitsi vuoden 2020 bioindikaattoritutkimuksessa 50 havaintoalaa. Niistä 12 oli luokiteltu taajama-aloiksi ja loput 38 kappaletta tausta-aloiksi. Keskimäärin Raaseporin alueella sormipaisukarpeen vaurioaste, lajilukumäärä ja IAP-indeksi olivat jäkälien kannalta jonkin verran parempia kuin Uudellamaalla (Taulukko 65). Yksi ala Tammisaaren keskustassa luokiteltiin jäkäläautioksi tai lähes jäkäläautioksi (IAP < 0,50). Kahdella havaintoalalla jäkälälajisto oli erittäin selvästi köyhtynyttä (IAP 0,50–1,00), ja ne sijaitsivat Dragsvikissä ja tausta-alueella Jordansbyn lähellä. Yhdeksällä alalla lajisto oli lievästi köyhtynyttä (IAP 2,00–3,00). Lopuilla 38 alalla lajisto luokiteltiin köyhtyneeksi (IAP 1,00–2,00) (Kuva 81).

Raaseporissa sormipaisukarve oli pahoin vaurioitunutta Tammisaaren keskustassa sekä Sköldargårdissa. Se ei ollut missään tervettä, ja vauriot olivat lieviä melko tasaisesti 36 alalla koko Raaseporin alueella. Ilman epäpuhtauksista kärsiviä jäkälälajeja esiintyi vain yksi yhdellä alalla Tammisaaren keskustassa ja kaksi kappaletta yhdellä alalla kaupungin pohjoisrajalla Rahnolassa. Yhdeksän lajia havaittiin yhdellä alalla Bromarvin Orvlaxissa, ja kahdeksan lajia esiintyi kahdeksalla havaintoalalla Raaseporin pohjoispuoliskossa.

Viiden havaintovuoden vertailussa samana pysyneillä aloilla useimpien vuosien väliset muutokset sormipaisukarpeen vaurioasteessa, lajilukumäärässä sekä IAP-indeksissä olivat tilastollisesti merkitseviä. Kaikki nämä suureet olivat vuonna 2020 heikompia kuin vuonna 2014 ja muina tutkimusvuosina (Taulukko 66).

I Raseborg fanns i år 2020s bioindikatorundersökning 50 provytor, varav 12 var belägna i tätorter och de övriga 38 i bakgrundsområden. I genomsnitt var blåslavens skadeklass, artantalet och IAP-indexet något bättre än i Nyland (Tabell 65). En provyta i Ekenäs centrum klassades som lavöken eller nästan lavöken (IAP < 0,50). Lavfloran var mycket tydligt utarmad (IAP 0,50–1,00) på två provytor, som var belägna i Dragsvik och i ett bakgrundsområde nära Jordansby. På nio provytor var lavfloran något utarmad (IAP 2,00–3,00). På de övriga 38 provytorna klassades lavfloran som utarmad (IAP 1,00–2,00). (Figur 81.)

Blåslaven var svårt skadad i Ekenäs centrum och i Sköldargård. Den var inte frisk någonstans i Raseborg. Skadorna var lindriga på 36 provytor i hela Raseborg. Endast en lavart som tar skada från luftföroreningar observerades på en provyta, som var belägen i Ekenäs centrum, och två sådana lavarter på en provyta, som var belägen vid stadens norra gräns i Rahnola. Nio arter observerades på en provyta, som var belägen i Orvlax i Bromarv, och åtta arter på åtta provytor i norra Raseborg.

I jämförelsen mellan de provytor som förblivit desamma under de fem uppföljningsåren var förändringarna i blåslavens skadeklass, artantalet och IAP-indexet oftast statistiskt signifikanta. Alla dessa variabler var sämre år 2020 än år 2014 och de övriga uppföljningsåren. (Tabell 66.)





Kuva 81. Keskimääräiset ilmanpuhtausindeksin arvot aloilla Raaseporin kaupungin alueella. Havaintoalojen numerot ovat symboleiden vieressä.

Figur 81. Genomsnittliga IAP-indexvärden på provytorna i Raseborg stads område. Numren på provytorna anges bredvid symbolerna.






Taulukko 65. Sormipaisukarvetta, ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälien lajilukumäärää ja ilmanpuhtausindeksiä kuvaavia tunnuslukuja Raaseporin kaupungin alueella ja koko tutkimusalueella.

Tabell 65. Indikatorer som beskriver blåslaven, antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar och IAP-indexet i Raseborg stads område och hela uppföljningsområdet.

		Raasepori, n = 50

		Keskiarvo

		Keskihajonta

		Pienin

		Suurin



		IAP-indeksi

		1,61

		0,42

		0,47

		2,45



		lajilukumäärä

		6,2

		1,4

		2

		9



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2,31

		0,52

		1,60

		4,25



		Uusimaa 2020, n = 501

		Keskiarvo

		Keskihajonta

		Pienin

		Suurin



		IAP-indeksi

		1,46

		0,46

		0,12

		2,51



		lajilukumäärä

		6,02

		1,56

		1

		9



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2,51

		0,60

		1,30

		5,00







Taulukko 66. Vuosiparien väliset vertailut Raaseporin kaupungin samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2000, 2004, 2009, 2014 ja 2020 sormipaisukarpeen vaurioasteelle, ilman epäpuhtauksille herkkien jäkälälajien lukumäärälle ja IAP-indeksille. Vuosien väliset vertailut on tehty merkkitestillä. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). Erotus on positiivinen, kun vuosiparin jälkimmäisen vuoden arvo on suurempi.

Tabell 66. Parvisa jämförelser av blåslavens skadeklass, antalet lavarter som är känsliga för luftföroreningar och IAP-indexet mellan undersökningsåren 2000, 2004, 2009, 2014 och 2020 på de provytor som förblivit desamma i Raseborg stad. Jämförelserna har gjorts med teckentest. Nästan signifikanta (p < 0,05) resultat har märkts med en stjärna (*), signifikanta (p < 0,01) med två stjärnor (**) och mycket signifikanta (p < 0,001) med tre stjärnor (***). Skillnaden är positiv när värdet på det senare året är högre.

		Raasepori, pysyneet, n = 39

		Vertailupari

		Keskiarvojen erotus

		p-arvo

		Suurempi arvo



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2004

		0,117

		0,121

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2009

		0,035

		0,324

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2014

		0,424

		0,000 ***

		2014



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2020

		0,362

		0,000 ***

		2020



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2009

		-0,082

		0,143

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2014

		0,308

		0,053

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2020

		0,245

		0,005 **

		2020



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2009 / 2014

		0,390

		0,000 ***

		2014



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2009 / 2020

		0,327

		0,000 ***

		2020



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2014 / 2020

		-0,063

		0,597

		



		lajilukumäärä

		2000 / 2004

		-0,385

		0,023 *

		2000



		lajilukumäärä

		2000 / 2009

		-0,385

		0,023 *

		2000



		lajilukumäärä

		2000 / 2014

		-0,795

		0,002 **

		2000



		lajilukumäärä

		2000 / 2020

		-0,949

		0,000 ***

		2000



		lajilukumäärä

		2004 / 2009

		0,000

		1,000

		



		lajilukumäärä

		2004 / 2014

		-0,410

		0,362

		



		lajilukumäärä

		2004 / 2020

		-0,564

		0,061

		



		lajilukumäärä

		2009 / 2014

		-0,410

		0,052

		



		lajilukumäärä

		2009 / 2020

		-0,564

		0,000 ***

		2009



		lajilukumäärä

		2014 / 2020

		-0,154

		0,481

		



		IAP-indeksi

		2000 / 2004

		-0,284

		0,000 ***

		2000



		IAP-indeksi

		2000 / 2009

		-0,257

		0,000 ***

		2000



		IAP-indeksi

		2000 / 2014

		-0,533

		0,000 ***

		2000



		IAP-indeksi

		2000 / 2020

		-0,691

		0,000 ***

		2000



		IAP-indeksi

		2004 / 2009

		0,027

		1,000

		



		IAP-indeksi

		2004 / 2014

		-0,249

		0,000 ***

		2004



		IAP-indeksi

		2004 / 2020

		-0,407

		0,000 ***

		2004



		IAP-indeksi

		2009 / 2014

		-0,276

		0,000 ***

		2009



		IAP-indeksi

		2009 / 2020

		-0,434

		0,000 ***

		2009



		IAP-indeksi

		2014 / 2020

		-0,158

		0,000 ***

		2014







Sipoo

Sipoossa sijaitsi vuoden 2020 bioindikaattoritutkimuksessa 14 havaintoalaa, joista kuusi oli taajamissa ja kahdeksan tausta-alueilla. Verrattuna koko Uudenmaan keskiarvoihin sormipaisukarpeen vaurioaste oli hieman suurempi ja lajilukumäärä sekä IAP-indeksi olivat hieman pienempiä Sipoossa (Taulukko 67). Yhdellä alalla Massbyssä jäkälälajisto oli erittäin selvästi köyhtynyttä (IAP 0,50–1,00) ja yhdellä alalla Hangelbyssä se oli lievästi köyhtynyttä (IAP 2,00–3,00). Muilla 12 alalla lajisto luokiteltiin köyhtyneeksi (IAP 1,00–2,00), ja ne sijaitsivat kunnan kaikissa osissa (Kuva 82).

Sormipaisukarpeen vaurioaste oli luokassa pahat vauriot Massbyssä sijaitsevalla alalla. Aloja, joilla oli lieviä vaurioita, havaittiin kunnassa laajasti. Lajilukumäärä oli kolme yhdellä alalla Söderkullassa ja neljä yhdellä alalla Massbyssä. Seitsemän ilman epäpuhtauksista kärsivää jäkälälajia havaittiin kuudella havaintoalalla eri puolilla Sipoota.

Vertailtaessa neljää tutkimusvuotta (2004, 2009, 2014 ja 2020) lajilukumäärä ei ollut muuttunut merkitsevästi niiden aikana. Sormipaisukarpeen vaurioaste oli samalla tasolla kuin vuonna 2014 mutta heikompi kuin 2004 ja 2009. IAP-indeksi oli vuonna 2020 pienempi kuin muina tutkimusvuosina 
(Taulukko 68).

I Sibbo fanns i år 2020s bioindikatorundersökning 14 provytor, varav 6 var belägna i tätorter och 8 i bakrundsområden. Blåslavens skadeklass var litet högre och artantalet och IAP-indexet litet lägre än genomsnittet i Nyland (Tabell 67). Lavfloran var mycket tydligt utarmad (IAP 0,50–1,00) på en provyta i Massby och något utarmad (IAP 2,00–3,00) på en provyta i Hangelby. Lavfloran klassades som utarmad (IAP 1,00–2,00) på de övriga 12 provytorna, som var belägna i kommunens alla delar. (Figur 82.)

Blåslaven var svårt skadad på en provyta, i Massby. Lindriga skador observerades på många provytor i kommunen. Artantalet var tre på en provyta, som var belägen i Söderkulla, och fyra på provytan i Massby. Sju lavarter som tar skada av luftföroreningar observerades på sex provytor på olika håll i Sibbo.

I jämförelsen mellan fyra uppföljningsår (2004, 2009, 2014 ja 2020) hade artantalet inte förändrats signifikant. Blåslavens skadeklass var på samma nivå som år 2014 men värre än åren 2004 och 2009. IAP-indexet var lägre år 2020 än under de övriga uppföljningsåren. (Tabell 68.)





Kuva 82. Keskimääräiset ilmanpuhtausindeksin arvot aloilla Sipoon kunnan alueella. Havaintoalojen numerot ovat symboleiden vieressä.

Figur 82. Genomsnittliga IAP-indexvärden på provytorna i Sibbo kommuns område. Numren på provytorna anges bredvid symbolerna.



Taulukko 67. Sormipaisukarvetta, ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälien lajilukumäärää ja ilmanpuhtausindeksiä kuvaavia tunnuslukuja Sipoon kunnan alueella ja koko tutkimusalueella.

Tabell 67. Indikatorer som beskriver blåslaven, antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar och IAP-indexet i Sibbo kommuns område och hela uppföljningsområdet.

		Sipoo, n = 14

		Keskiarvo

		Keskihajonta

		Pienin

		Suurin



		IAP-indeksi

		1,36

		0,39

		0,71

		2,35



		lajilukumäärä

		5,8

		1,4

		3

		7



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2,58

		0,45

		2,00

		3,70



		Uusimaa 2020, n = 501

		Keskiarvo

		Keskihajonta

		Pienin

		Suurin



		IAP-indeksi

		1,46

		0,46

		0,12

		2,51



		lajilukumäärä

		6,02

		1,56

		1

		9



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2,51

		0,60

		1,30

		5,00















Taulukko 68. Vuosiparien väliset vertailut Sipoon kunnan samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2004, 2009, 2014 ja 2020 sormipaisukarpeen vaurioasteelle, ilman epäpuhtauksille herkkien jäkälälajien lukumäärälle ja IAP-indeksille. Vuosien väliset vertailut on tehty merkkitestillä. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). Erotus on positiivinen, kun vuosiparin jälkimmäisen vuoden arvo on suurempi.

Tabell 68. Parvisa jämförelser av blåslavens skadeklass, antalet lavarter som är känsliga för luftföroreningar och IAP-indexet mellan undersökningsåren 2004, 2009, 2014 och 2020 på de provytor som förblivit desamma i Sibbo kommun. Jämförelserna har gjorts med teckentest. Nästan signifikanta (p < 0,05) resultat har märkts med en stjärna (*), signifikanta (p < 0,01) med två stjärnor (**) och mycket signifikanta (p < 0,001) med tre stjärnor (***). Skillnaden är positiv när värdet på det senare året är högre.

		Sipoo, pysyneet, n = 12

		Vertailupari

		Keskiarvojen erotus

		p-arvo

		Suurempi arvo



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2009

		-0,046

		1,000

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2014

		0,279

		0,065

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2020

		0,196

		0,039 *

		2020



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2009 / 2014

		0,325

		0,006 **

		2014



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2009 / 2020

		0,242

		0,006 **

		2020



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2014 / 2020

		-0,083

		0,549

		



		lajilukumäärä

		2004 / 2009

		-0,167

		0,688

		



		lajilukumäärä

		2004 / 2014

		-0,667

		0,070

		



		lajilukumäärä

		2004 / 2020

		-1,167

		0,070

		



		lajilukumäärä

		2009 / 2014

		-0,500

		0,125

		



		lajilukumäärä

		2009 / 2020

		-1,000

		0,180

		



		lajilukumäärä

		2014 / 2020

		-0,500

		0,453

		



		IAP-indeksi

		2004 / 2009

		-0,037

		0,774

		



		IAP-indeksi

		2004 / 2014

		-0,357

		0,039 *

		2004



		IAP-indeksi

		2004 / 2020

		-0,641

		0,000 ***

		2004



		IAP-indeksi

		2009 / 2014

		-0,320

		0,000 ***

		2009



		IAP-indeksi

		2009 / 2020

		-0,604

		0,000 ***

		2009



		IAP-indeksi

		2014 / 2020

		-0,284

		0,000 ***

		2014







Siuntio

Siuntion alueella sijaitsi yhdeksän havaintoalaa, joista yksi luokiteltiin taajama-alaksi ja loput kahdeksan kappaletta tausta-aloiksi. Ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälälajien lukumäärä ja IAP-indeksi olivat Siuntiossa suurempia kuin tutkimusalueella keskimäärin. Sormipaisukarpeen vaurioaste oli hieman pienempi kuin koko tutkimusalueen keskiarvo (Taulukko 69). Lajisto oli IAP-indeksin mukaan seitsemällä alalla köyhtynyttä (IAP 1,00–2,00) ja yhdellä alalla lievästi köyhtynyttä (IAP 2,00–3,00). Lievästi köyhtyneen lajiston ala 613 sijaitsi Siuntion kunnan keskiosassa (Kuva 83).

Sormipaisukarve oli selvästi vaurioitunutta neljällä alalla: Djupbäckissä, Siuntion asemalla, Saunaniemessä sekä kunnan pohjoisosassa Kahvimaan länsipuolella. Muilla viidellä alalla se oli lievästi vaurioitunutta. Ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälälajien lukumäärä oli kahdeksan yhdellä alalla Tyyskylässä. Pienin lajilukumäärä oli kuusi, mikä havaittiin Kahvimaan länsipuolella ja Hästbölessä.

Samana pysyneillä aloilla havaittiin Siuntiossa heikkenemistä IAP-indeksissä vuoteen 2014 verrattuna. IAP-indeksi oli vuonna 2020 tutkimusvuosien heikoin. Sormipaisukarpeen vaurioasteessa ja lajilukumäärässä ei havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja (Taulukko 70).

I Sjundeå fanns nio provytor, varav en var belägen i en tätort och de övriga åtta i bakgrundsområden. Antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar och IAP-indexet var högre än genomsnittet i Nyland. Blåslavens skadeklass var litet lägre än genomsnittet i hela uppföljningsområdet. (Tabell 69.) Lavfloran var utarmad enligt IAP-indexet (IAP 1,00–2,00) på sju provytor och något utarmad (IAP 2,00–3,00) på en provyta. Provyta 613 där lavfloran var något utarmad var belägen i centrala Sjundeå. (Figur 83.)

Blåslaven var tydligt skadad på fyra provytor: i Djupbäck, i Sjundeå stationssamhälle, i Saunaniemi och i kommunens norra del väster om Kaffelandet. På de övriga fem provytorna var den lindrigt skadad. Antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar var åtta på en provyta, som var belägen i Tyyskylä. Det minsta artantalet, sex, observerades väster om Kaffelandet och i Hästböle.

På de provytor som förblivit desamma i Sjundeå observerades att IAP-indexet hade minskat sedan 2014. År 2020 var IAP-indexet lägre än någonsin tidigare. I blåslavens skadeklass och artantalet observerades inga statistiskt signifikanta skillnader. (Tabell 70.)





Kuva 83. Keskimääräiset ilmanpuhtausindeksin arvot aloilla Siuntion kunnan alueella. Havaintoalojen numerot ovat symboleiden vieressä.

Figur 83. Genomsnittliga IAP-indexvärden på provytorna i Sjundeå kommuns område. Numren på provytorna anges bredvid symbolerna.

Taulukko 69. Sormipaisukarvetta, ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälien lajilukumäärää ja ilmanpuhtausindeksiä kuvaavia tunnuslukuja Siuntion kunnan alueella ja koko tutkimusalueella.

Tabell 69. Indikatorer som beskriver blåslaven, antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar och IAP-indexet i Sjundeå kommuns område och hela uppföljningsområdet.

		Siuntio, n = 9

		Keskiarvo

		Keskihajonta

		Pienin

		Suurin



		IAP-indeksi

		1,77

		0,24

		1,36

		2,26



		lajilukumäärä

		6,9

		0,6

		6

		8



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2,46

		0,28

		1,95

		2,85



		Uusimaa 2020, n = 501

		Keskiarvo

		Keskihajonta

		Pienin

		Suurin



		IAP-indeksi

		1,46

		0,46

		0,12

		2,51



		lajilukumäärä

		6,02

		1,56

		1

		9



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2,51

		0,60

		1,30

		5,00













Taulukko 70. Vuosiparien väliset vertailut Siuntion kunnan samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2000, 2004, 2009, 2014 ja 2020 sormipaisukarpeen vaurioasteelle, ilman epäpuhtauksille herkkien jäkälälajien lukumäärälle ja IAP-indeksille. Vuosien väliset vertailut on tehty merkkitestillä. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). Erotus on positiivinen, kun vuosiparin jälkimmäisen vuoden arvo on suurempi.

Tabell 70. Parvisa jämförelser av blåslavens skadeklass, antalet lavarter som är känsliga för luftföroreningar och IAP-indexet mellan undersökningsåren 2000, 2004, 2009, 2014 och 2020 på de provytor som förblivit desamma i Sjundeå kommun. Jämförelserna har gjorts med teckentest. Nästan signifikanta (p < 0,05) resultat har märkts med en stjärna (*), signifikanta (p < 0,01) med två stjärnor (**) och mycket signifikanta (p < 0,001) med tre stjärnor (***). Skillnaden är positiv när värdet på det senare året är högre.

		Siuntio, pysyneet, n = 7

		Vertailupari

		Keskiarvojen erotus

		p-arvo

		Suurempi arvo



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2004

		0,387

		0,219

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2009

		0,343

		0,219

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2014

		0,636

		0,016 *

		2014



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2020

		0,686

		0,016 *

		2020



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2009

		-0,044

		0,688

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2014

		0,248

		0,125

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2020

		0,298

		0,125

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2009 / 2014

		0,293

		0,031 *

		2014



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2009 / 2020

		0,343

		0,125

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2014 / 2020

		0,050

		0,453

		



		lajilukumäärä

		2000 / 2004

		-0,571

		0,375

		



		lajilukumäärä

		2000 / 2009

		-0,429

		0,688

		



		lajilukumäärä

		2000 / 2014

		-0,857

		0,063

		



		lajilukumäärä

		2000 / 2020

		-1,286

		0,031 *

		2000



		lajilukumäärä

		2004 / 2009

		0,143

		1,000

		



		lajilukumäärä

		2004 / 2014

		-0,286

		1,000

		



		lajilukumäärä

		2004 / 2020

		-0,714

		0,125

		



		lajilukumäärä

		2009 / 2014

		-0,429

		0,500

		



		lajilukumäärä

		2009 / 2020

		-0,857

		0,125

		



		lajilukumäärä

		2014 / 2020

		-0,429

		0,250

		



		IAP-indeksi

		2000 / 2004

		-0,210

		0,125

		



		IAP-indeksi

		2000 / 2009

		-0,191

		0,453

		



		IAP-indeksi

		2000 / 2014

		-0,475

		0,016 *

		2000



		IAP-indeksi

		2000 / 2020

		-0,665

		0,016 *

		2000



		IAP-indeksi

		2004 / 2009

		0,019

		1,000

		



		IAP-indeksi

		2004 / 2014

		-0,266

		0,016 *

		2004



		IAP-indeksi

		2004 / 2020

		-0,455

		0,016 *

		2004



		IAP-indeksi

		2009 / 2014

		-0,284

		0,016 *

		2009



		IAP-indeksi

		2009 / 2020

		-0,474

		0,016 *

		2009



		IAP-indeksi

		2014 / 2020

		-0,190

		0,016 *

		2014







Tuusula

Tuusulaan sijoittui vuoden 2020 bioindikaattoriseurannassa yhteensä 16 havaintoalaa, joista 11 luokiteltiin taajama-aloiksi ja 5 tausta-aloiksi. Keskimääräiset sormipaisukarpeen vaurioaste, lajilukumäärä sekä IAP-indeksi samalla tasolla tai hieman parempia kuin keskimäärin tutkimusalueella (Taulukko 71). Tuusulassa jäkälälajisto oli erittäin selvästi köyhtynyttä (IAP 0,50–1,00) kahdella havaintoalalla, joista toinen sijaitsi Hyrylässä Ristikiven teollisuusalueen läheisyydessä ja toinen aivan Keravan rajan vieressä idässä. Yhdellä alalla lajisto voitiin luokitella lievästi köyhtyneeksi (IAP 2,00–3,00), ja se sijaitsi Rusutjärven rantamilla. Muilla 13 alalla lajisto oli IAP-indeksi valossa köyhtynyttä (IAP 1,00–2,00), eivätkä nämä alat keskittyneet taajamiin (Kuva 84).

Tuusulassa sormipaisukarpeen vauriot olivat pahoja neljällä alalla Myllykylässä, Hyrylässä, Siippoolla ja Keravan rajalla Hirsitienmäessä. Vauriot olivat lieviä seitsemällä alalla suhteellisen etäällä asutuskeskuksista. Kolmella havaintoalalla esiintyi kahdeksan ilman epäpuhtauksista kärsivää jäkälälajia, ja ne sijaitsivat Murron ja Siippoon välissä Nurmijärven rajalla, Paijalassa sekä Terrisuolla. Siippoossa sijaitsevalla alalla havaittiin seitsemän jäkälälajia, ja muilla aloilla viisi tai kuusi kappaletta.

Vertailtaessa eri tutkimusvuosien samoina pysyneitä havaintoaloja vuonna 2020 Tuusulassa ilmanlaatua kuvastavat jäkälämuuttujat olivat heikoimmillaan kaikista tutkimusvuosista. Ero sormipaisukarpeen vaurioasteessa vuoteen 2014 ei ollut tosin tilastollisesti merkitsevä, joten niiden voidaan sanoa olleen samalla tasolla. IAP-indeksin ja lajilukumäärän arvot olivat merkitsevästi pienempiä kuin vuonna 2014 (Taulukko 72).

I Tusby fanns i år 2020s bioindikatoruppföljning sammanlagt 16 provytor, varav 11 var belägna i tätorter och 5 i bakgrundsområden. I genomsnitt var blåslavens skadeklass, artantalet och IAP-indexet på samma nivå eller litet bättre än genomsnittet i uppföljningsområdet (Tabell 71). I Tusby var lavfloran mycket tydligt utarmad (IAP 0,50–1,00) på två provytor, varav den andra var belägen nära industriområdet Ristikivi i Hyrylä och den andra alldeles bredvid gränsen mot Kervo i öster. Lavfloran kunde klassas som något utarmad (IAP 2,00–3,00) på en provyta, som var belägen vid stränderna av Rustujärvi. Lavfloran var utarmad enligt IAP-indexet (IAP 1,00–2,00) på de övriga 13 provytorna, som inte var koncentreradede i tätorter. (Figur 84.)

I Tusby var skadorna på blåslav svåra på fyra provytor: i Kvarnby, i Hyrylä, i Siippoo och i Hirsitienmäki vid gränsen mot Kervo. Skadorna var lindriga på sju provytor, som var belägna relativt långt borta från tätorter. På tre provytor förekom åtta lavarter som tar skada av luftföroreningar. Dessa provytor var belägna mellan Murto och Siippoo vid gränsen mot Nurmijärvi, i Paijala och i Terrisuo. På en provyta i Siippoo observerades sju lavarter, på de övriga provytorna fem eller sex arter.

I jämförelsen mellan de provytor som förblivit desamma under de olika uppföljningsåren var lavvariabler som beskriver luftkvaliteten värre än någonsin tidigare år 2020. Skillnaden i blåslavens skadeklass jämfört med 2014 var dock inte statistiskt signifikant. Skadeklassen kan alltså sägas vara på samma nivå. IAP-indexet och artantalet var signifikant lägre än år 2014. (Tabell 72.)





Kuva 84. Keskimääräiset ilmanpuhtausindeksin arvot aloilla Tuusulan kunnan alueella. Havaintoalojen numerot ovat symboleiden vieressä.

Figur 84. Genomsnittliga IAP-indexvärden på provytorna i Tusby kommuns område. Numren på provytorna anges bredvid symbolerna.













Taulukko 71. Sormipaisukarvetta, ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälien lajilukumäärää ja ilmanpuhtausindeksiä kuvaavia tunnuslukuja Tuusulan kunnan alueella ja koko tutkimusalueella.

Tabell 71. Indikatorer som beskriver blåslaven, antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar och IAP-indexet i Tusby kommuns område och hela uppföljningsområdet.

		Tuusula, n = 16

		Keskiarvo

		Keskihajonta

		Pienin

		Suurin



		IAP-indeksi

		1,44

		0,37

		0,96

		2,10



		lajilukumäärä

		6,3

		1,3

		4

		8



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2,67

		0,55

		1,60

		3,55



		Uusimaa 2020, n = 501

		Keskiarvo

		Keskihajonta

		Pienin

		Suurin



		IAP-indeksi

		1,46

		0,46

		0,12

		2,51



		lajilukumäärä

		6,02

		1,56

		1

		9



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2,51

		0,60

		1,30

		5,00







Taulukko 72. Vuosiparien väliset vertailut Tuusulan kunnan samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2000, 2004, 2009, 2014 ja 2020 sormipaisukarpeen vaurioasteelle, ilman epäpuhtauksille herkkien jäkälälajien lukumäärälle ja IAP-indeksille. Vuosien väliset vertailut on tehty merkkitestillä. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). Erotus on positiivinen, kun vuosiparin jälkimmäisen vuoden arvo on suurempi.

Tabell 72. Parvisa jämförelser av blåslavens skadeklass, antalet lavarter som är känsliga för luftföroreningar och IAP-indexet mellan undersökningsåren 2000, 2004, 2009, 2014 och 2020 på de provytor som förblivit desamma i Tusby kommun. Jämförelserna har gjorts med teckentest. Nästan signifikanta (p < 0,05) resultat har märkts med en stjärna (*), signifikanta (p < 0,01) med två stjärnor (**) och mycket signifikanta (p < 0,001) med tre stjärnor (***). Skillnaden är positiv när värdet på det senare året är högre.

		Tuusula, pysyneet, n = 10

		Vertailupari

		Keskiarvojen erotus

		p-arvo

		Suurempi arvo



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2004

		0,490

		0,039 *

		2004



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2009

		0,105

		0,344

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2014

		0,600

		0,109

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2020

		0,675

		0,021 *

		2020



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2009

		-0,385

		0,004 **

		2004



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2014

		0,110

		1,000

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2020

		0,185

		1,000

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2009 / 2014

		0,495

		0,002 **

		2014



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2009 / 2020

		0,570

		0,002 **

		2020



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2014 / 2020

		0,075

		1,000

		



		lajilukumäärä

		2000 / 2004

		-0,700

		0,125

		



		lajilukumäärä

		2000 / 2009

		0,300

		0,688

		



		lajilukumäärä

		2000 / 2014

		-0,200

		1,000

		



		lajilukumäärä

		2000 / 2020

		-1,100

		0,180

		



		lajilukumäärä

		2004 / 2009

		1,000

		0,031 *

		2009



		lajilukumäärä

		2004 / 2014

		0,500

		0,180

		



		lajilukumäärä

		2004 / 2020

		-0,400

		0,688

		



		lajilukumäärä

		2009 / 2014

		-0,500

		1,000

		



		lajilukumäärä

		2009 / 2020

		-1,400

		0,004 **

		2009



		lajilukumäärä

		2014 / 2020

		-0,900

		0,031 *

		2014



		IAP-indeksi

		2000 / 2004

		-0,396

		0,021 *

		2000



		IAP-indeksi

		2000 / 2009

		-0,155

		0,109

		



		IAP-indeksi

		2000 / 2014

		-0,460

		0,002 **

		2000



		IAP-indeksi

		2000 / 2020

		-0,822

		0,002 **

		2000



		IAP-indeksi

		2004 / 2009

		0,241

		0,021 *

		2009



		IAP-indeksi

		2004 / 2014

		-0,064

		1,000

		



		IAP-indeksi

		2004 / 2020

		-0,426

		0,002 **

		2004



		IAP-indeksi

		2009 / 2014

		-0,305

		0,002 **

		2009



		IAP-indeksi

		2009 / 2020

		-0,667

		0,002 **

		2009



		IAP-indeksi

		2014 / 2020

		-0,362

		0,002 **

		2014







Vantaa

Vantaalla sijaitsi tässä tutkimuksessa yhteensä 33 havaintoalaa, joista 25 oli taajamissa ja 8 kappaletta tausta-alueilla. Sormipaisukarpeen vaurioaste, lajilukumäärä ja IAP-indeksi olivat heikompia kuin keskimäärin Uudellamaalla vuonna 2020 (Taulukko 73). Yksi taajama-ala Vantaalla oli IAP-indeksin perusteella jäkäläautio tai lähes sellainen (IAP < 0,50), ja se sijaitsi Tikkurilassa. Erittäin selvästi köyhtynyttä (IAP 0,50–1,00) lajisto oli kaikkiaan kymmenellä havaintoalalla eri puolilla Vantaata. Ainoastaan yhdellä, Vantaan länsilaidalla sijaitsevalla alalla lajisto voitiin luokitella vain lievästi köyhtyneeksi (IAP 2,00–3,00). Lopuilla aloilla lajisto oli köyhtyneen IAP-indeksin luokassa (IAP 1,00–2,00) (Kuva 85).

Vantaalla vuonna 2020 sormipaisukarve oli pahoin vaurioitunutta kuudella alalla, jotka sijaitsivat kaupungin itäosissa taajama-alueilla. Sormipaisukarpeen vauriot olivat lieviä kuudella alalla vähemmän tiheään asutetuilla seuduilla. Kaikkialla muualla vauriot olivat selviä. Kolmella havaintoalalla oli kahdeksan ilman epäpuhtauksista kärsivää jäkälälajia: Rekolanmäessä, Friimetsän lähellä ja Riipilässä. Pienin lajilukumäärän havaittu arvo Vantaalla oli kaksi, joka esiintyi Korsossa, ja se oli kolme kahdella alalla Jokiniemessä sekä Koivukylässä.

Vuonna 2020 Vantaan samoina säilyneillä havaintoaloilla sormipaisukarpeen vaurioaste oli tutkimusvuosien suurin ja lajilukumäärä ja IAP-indeksi pienimpiä. Erot olivat tilastollisesti merkitseviä (Taulukko 74).

I Vanda fanns i denna undersökning sammanlagt 33 provytor, varav 25 var belägna i tätorter och 8 i bakgrundsområden. Blåslavens skadeklass, artantalet och IAP-indexet var sämre än genomsnittet i Nyland år 2020 (Tabell 73). En provyta var lavöken eller nästan lavöken enligt IAP-indexet (IAP < 0,50). Den var belägen i en tätort i Dickursby. Lavfloran var mycket tydligt utarmad (IAP 0,50–1,00) på sammanlagt tio provytor på olika håll i Vanda. Den kunde klassas som endast något utarmad (IAP 2,00–3,00) på endast en provyta, som var belägen i östra Vanda. På de övriga provytorna var lavfloran utarmad (IAP 1,00–2,00). (Figur 85.)

I Vanda år 2020 var blåslaven svårt skadad på sex provytor, som var belägna i tätorter i stadens östra delar. Skadorna var lindriga på sex provytor, som var belägna i mindre befolkade områden. På de övriga provytorna var skadorna tydliga. Åtta lavarter som tar skada av luftföroreningar observerades på tre provytor: i Räckhalsbacken, nära Friskogen och i Ripuby. Det minsta artantalet i Vanda, två, observerades i Korso. På två provytor, som var belägna i Ånäs och i Björkby, var artantalet tre.

År 2020 var blåslavens skadeklass högre och artantalet och IAP-indexet lägre än någonsin tidigare på de provytor som förblivit desamma i Vanda. Skillnaderna var statistiskt signifikanta. (Tabell 74.)





Kuva 85. Keskimääräiset ilmanpuhtausindeksin arvot aloilla Vantaan kaupungin alueella. Havaintoalojen numerot ovat symboleiden vieressä.

Figur 85. Genomsnittliga IAP-indexvärden på provytorna i Vanda stads område. Numren på provytorna anges bredvid symbolerna.






Taulukko 73. Sormipaisukarvetta, ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälien lajilukumäärää ja ilmanpuhtausindeksiä kuvaavia tunnuslukuja Vantaan kaupungin alueella ja koko tutkimusalueella.

Tabell 73. Indikatorer som beskriver blåslaven, antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar och IAP-indexet i Vanda stads område och hela uppföljningsområdet.

		Vantaa, n = 33

		Keskiarvo

		Keskihajonta

		Pienin

		Suurin



		IAP-indeksi

		1,20

		0,40

		0,38

		2,01



		lajilukumäärä

		5,5

		1,5

		2

		8



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2,94

		0,56

		1,95

		4,20



		Uusimaa 2020, n = 501

		Keskiarvo

		Keskihajonta

		Pienin

		Suurin



		IAP-indeksi

		1,46

		0,46

		0,12

		2,51



		lajilukumäärä

		6,02

		1,56

		1

		9



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2,51

		0,60

		1,30

		5,00







Taulukko 74. Vuosiparien väliset vertailut Vantaan kaupungin samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2000, 2004, 2009, 2014 ja 2020 sormipaisukarpeen vaurioasteelle, ilman epäpuhtauksille herkkien jäkälälajien lukumäärälle ja IAP-indeksille. Vuosien väliset vertailut on tehty merkkitestillä. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). Erotus on positiivinen, kun vuosiparin jälkimmäisen vuoden arvo on suurempi.

Tabell 74. Parvisa jämförelser av blåslavens skadeklass, antalet lavarter som är känsliga för luftföroreningar och IAP-indexet mellan undersökningsåren 2000, 2004, 2009, 2014 och 2020 på de provytor som förblivit desamma i Vanda stad. Jämförelserna har gjorts med teckentest. Nästan signifikanta (p < 0,05) resultat har märkts med en stjärna (*), signifikanta (p < 0,01) med två stjärnor (**) och mycket signifikanta (p < 0,001) med tre stjärnor (***). Skillnaden är positiv när värdet på det senare året är högre.

		Vantaa, pysyneet, n = 26

		Vertailupari

		Keskiarvojen erotus

		p-arvo

		Suurempi arvo



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2004

		-0,008

		1,000

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2009

		0,062

		0,424

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2014

		0,440

		0,000 ***

		2014



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2020

		0,498

		0,000 ***

		2020



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2009

		0,069

		0,557

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2014

		0,448

		0,000 ***

		2014



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2020

		0,506

		0,000 ***

		2020



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2009 / 2014

		0,379

		0,000 ***

		2014



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2009 / 2020

		0,437

		0,000 ***

		2020



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2014 / 2020

		0,058

		0,041 *

		2020



		lajilukumäärä

		2000 / 2004

		-0,692

		0,008 **

		2000



		lajilukumäärä

		2000 / 2009

		-0,346

		0,267

		



		lajilukumäärä

		2000 / 2014

		-1,077

		0,001 **

		2000



		lajilukumäärä

		2000 / 2020

		-1,385

		0,000 ***

		2000



		lajilukumäärä

		2004 / 2009

		0,346

		0,096

		



		lajilukumäärä

		2004 / 2014

		-0,385

		0,118

		



		lajilukumäärä

		2004 / 2020

		-0,692

		0,013 *

		2004



		lajilukumäärä

		2009 / 2014

		-0,731

		0,000 ***

		2009



		lajilukumäärä

		2009 / 2020

		-1,038

		0,000 ***

		2009



		lajilukumäärä

		2014 / 2020

		-0,308

		0,008 **

		2014



		IAP-indeksi

		2000 / 2004

		-0,267

		0,000 ***

		2000



		IAP-indeksi

		2000 / 2009

		-0,154

		0,009 **

		2000



		IAP-indeksi

		2000 / 2014

		-0,481

		0,000 ***

		2000



		IAP-indeksi

		2000 / 2020

		-0,681

		0,000 ***

		2000



		IAP-indeksi

		2004 / 2009

		0,113

		0,029 *

		2009



		IAP-indeksi

		2004 / 2014

		-0,214

		0,000 ***

		2004



		IAP-indeksi

		2004 / 2020

		-0,415

		0,000 ***

		2004



		IAP-indeksi

		2009 / 2014

		-0,327

		0,000 ***

		2009



		IAP-indeksi

		2009 / 2020

		-0,527

		0,000 ***

		2009



		IAP-indeksi

		2014 / 2020

		-0,200

		0,000 ***

		2014







Vihti

Vihdissä sijaitsi 29 tutkimuksen havaintoalaa, joista 11 sijaitsi taajamissa ja loput 18 tausta-alueilla. Vihdissä IAP-indeksi, lajilukumäärä ja sormipaisukarpeen vaurioaste olivat jonkin verran parempia tutkimusalueella keskimäärin (Taulukko 75). Jäkälälajisto oli erittäin selvästi köyhtynyttä (IAP 0,50–1,00) kahdella havaintoalalla Vihdin kirkonkylän pohjoispuolella ja köyhtynyttä (IAP 1,00–2,00) suurimmalla osalla havaintoaloista, jotka sijaitsivat eri puolilla kuntaa. Lievästi köyhtynyttä lajisto (IAP 2,00–3,00) oli kolmella alalla, jotka luokiteltiin tausta-aloiksi (Kuva 86).

Vihdissä ei havaittu kuollutta tai puuttuvaa tai pahoin vaurioitunutta sormipaisukarvetta. Vauriot olivat selviä kuudella tutkimusalalla, jotka sijaitsivat Nummelan alueella (4 kpl), Vihdin kirkonkylässä (1 kpl) ja sen pohjoispuolella (1 kpl). Vaurioaste luokiteltiin lieväksi muilla 23 alalla. Ilman epäpuhtauksista kärsiviä jäkälälajeja havaittiin kahdeksan kappaletta yhteensä viidellä alalla, jotka sijaitsivat Aittamäessä, Haimoolla, Karkkilan rajalla Vanjärvellä, Metsäkulmalla ja Vihtijärven pohjoispuolella. Pienin havaittu lajilukumäärä oli neljä Siippoolla ja Ylimmäisellä sijaitsevilla aloilla.

Vuosien välisen vertailun perusteella IAP-indeksi ja lajilukumäärä olivat vuonna 2020 kaikkien tutkimusvuosien pienimpiä. Sormipaisukarpeen vaurioaste ei ollut muuttunut vuodesta 2014 tilastollisesti merkitsevästi pahemmaksi, mutta se oli merkitsevästi huonompi kuin vuosina 2000, 2004 ja 2009 
(Taulukko 76).

I Vichtis fanns 29 provytor i undersökningen. 11 av dem var belägna i tätorter, de övriga 18 i bakgrundsområden. IAP-indexet, artantalet och blåslavens skadeklass var något bättre än genomsnittet i uppföljningsområdet (Tabell 75). Lavfloran var mycket tydligt utarmad (IAP 0,50–1,00) på två provytor norr om Vichtis kyrkoby och utarmad (IAP 1,00–2,00) på de flesta provytorna, som var belägna på olika håll i kommunen. Lavfloran var något utarmad (IAP 2,00–3,00) på tre provytor, som var belägna i bakgrundsområden. (Figur 86.)

I Vichtis observerades inte död, saknande eller svårt skadad blåslav. Skadorna var tydliga på sex provytor, varav fyra var belägna i Nummela, en i Vichtis kyrkoby och en norr om Vichtis kyrkoby. På de övriga 23 provytorna var skadorna lindriga. Åtta lavarter som tar skada av luftföroreningar observerades på fem provytor: i Aittamäki, i Haimoo, i Vanjärvi vid gränsen mot Högfors, i Metsäkulma och norr om Vihtijärvi. Det minsta artantalet, fyra, observerades i Siippoo och vid Ylimmäinen.

I jämförelsen mellan de olika undersökningsåren var IAP-indexet och artantalet allra lägsta år 2020. Blåslavens skadeklass hade inte försämrats statistiskt signifikant sedan 2014, men det var signifikant värre än åren 2000, 2004 och 2009. (Tabell 76.)





Kuva 86. Keskimääräiset ilmanpuhtausindeksin arvot aloilla Vihdin kunnan alueella. Havaintoalojen numerot ovat symboleiden vieressä.

Figur 86. Genomsnittliga IAP-indexvärden på provytorna i Vichtis kommuns område. Numren på provytorna anges bredvid symbolerna.



Taulukko 75. Sormipaisukarvetta, ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälien lajilukumäärää ja ilmanpuhtausindeksiä kuvaavia tunnuslukuja Vihdin kunnan alueella ja koko tutkimusalueella.

Tabell 75. Indikatorer som beskriver blåslaven, antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar och IAP-indexet i Vichtis kommuns område och hela uppföljningsområdet.

		Vihti, n = 29

		Keskiarvo

		Keskihajonta

		Pienin

		Suurin



		IAP-indeksi

		1,63

		0,34

		0,93

		2,18



		lajilukumäärä

		6,4

		1,2

		4

		8



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2,25

		0,42

		1,80

		3,20



		Uusimaa 2020, n = 501

		Keskiarvo

		Keskihajonta

		Pienin

		Suurin



		IAP-indeksi

		1,46

		0,46

		0,12

		2,51



		lajilukumäärä

		6,02

		1,56

		1

		9



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2,51

		0,60

		1,30

		5,00

















Taulukko 76. Vuosiparien väliset vertailut Vihdin kunnan samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2000, 2004, 2009, 2014 ja 2020 sormipaisukarpeen vaurioasteelle, ilman epäpuhtauksille herkkien jäkälälajien lukumäärälle ja IAP-indeksille. Vuosien väliset vertailut on tehty merkkitestillä. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). Erotus on positiivinen, kun vuosiparin jälkimmäisen vuoden arvo on suurempi.

Tabell 76. Parvisa jämförelser av blåslavens skadeklass, antalet lavarter som är känsliga för luftföroreningar och IAP-indexet mellan undersökningsåren 2000, 2004, 2009, 2014 och 2020 på de provytor som förblivit desamma i Vichtis kommun. Jämförelserna har gjorts med teckentest. Nästan signifikanta (p < 0,05) resultat har märkts med en stjärna (*), signifikanta (p < 0,01) med två stjärnor (**) och mycket signifikanta (p < 0,001) med tre stjärnor (***). Skillnaden är positiv när värdet på det senare året är högre.

		Vihti, pysyneet, n = 19

		Vertailupari

		Keskiarvojen erotus

		p-arvo

		Suurempi arvo



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2004

		0,086

		0,454

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2009

		0,170

		0,096

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2014

		0,299

		0,031 *

		2014



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000 / 2020

		0,283

		0,004 **

		2020



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2009

		0,084

		1,000

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2014

		0,213

		0,031 *

		2014



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2004 / 2020

		0,197

		0,019 *

		2020



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2009 / 2014

		0,129

		0,064

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2009 / 2020

		0,113

		0,013 *

		2020



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2014 / 2020

		-0,016

		0,146

		



		lajilukumäärä

		2000 / 2004

		-0,316

		0,227

		



		lajilukumäärä

		2000 / 2009

		-0,053

		0,754

		



		lajilukumäärä

		2000 / 2014

		-0,158

		0,774

		



		lajilukumäärä

		2000 / 2020

		-0,684

		0,022 *

		2000



		lajilukumäärä

		2004 / 2009

		0,263

		0,227

		



		lajilukumäärä

		2004 / 2014

		0,158

		0,344

		



		lajilukumäärä

		2004 / 2020

		-0,368

		0,581

		



		lajilukumäärä

		2009 / 2014

		-0,105

		1,000

		



		lajilukumäärä

		2009 / 2020

		-0,632

		0,002 **

		2009



		lajilukumäärä

		2014 / 2020

		-0,526

		0,021 *

		2014



		IAP-indeksi

		2000 / 2004

		-0,238

		0,004 **

		2000



		IAP-indeksi

		2000 / 2009

		-0,077

		0,359

		



		IAP-indeksi

		2000 / 2014

		-0,285

		0,004 **

		2000



		IAP-indeksi

		2000 / 2020

		-0,537

		0,000 ***

		2000



		IAP-indeksi

		2004 / 2009

		0,162

		0,019 *

		2009



		IAP-indeksi

		2004 / 2014

		-0,047

		1,000

		



		IAP-indeksi

		2004 / 2020

		-0,299

		0,000 ***

		2004



		IAP-indeksi

		2009 / 2014

		-0,208

		0,004 **

		2009



		IAP-indeksi

		2009 / 2020

		-0,461

		0,000 ***

		2009



		IAP-indeksi

		2014 / 2020

		-0,252

		0,000 ***

		2014











Tulosten tilastollinen tarkastelu

Jäkäläkartoituksen taustamuuttujien vaikutus

Jäkäläkartoituksen taustamuuttujat ovat muuttujia, jotka eivät itsessään kuvaa ilmanlaatua, mutta saattavat vaikuttaa jäkälien kunnosta kertoviin muuttujiin. Taustamuuttujia ovat esimerkiksi metsätyyppi, puiden ikä, puiden läpimitta ja metsän kehitysaste ja pohjapinta-ala. Nämä muuttujat havainnoidaan kaikilta näytealoilta. Eräissä ilmanlaadun bioindikaattoritutkimuksissa (esim. Haahla ym. 2006b ja Niskanen 2003b) taustamuuttujien vaikutusta jäkälien kuntoa kuvaaviin muuttujiin on tutkittu Kruskal–Wallisin varianssianalyysin avulla ja havaittu taustamuuttujilla olevan vaikutusta varsinaisiin muuttujiin. Myös tässä tutkimuksessa taustamuuttujilla oli tilastollisesti merkitsevää vaikutusta useisiin indikaattorimuuttujiin (Taulukko 77). 

Kehitysluokan suhteen erittäin merkitsevä ero luokkien välillä havaittiin sormipaisukarpeen peittävyydelle. Lajilukumäärälle ja yleiselle vaurioasteelle ero oli merkitsevä ja sormipaisukarpeen vaurioasteelle melkein merkitsevä. Sormipaisukarpeen peittävyys oli suurempi varttuneissa metsiköissä verrattuna kypsiin metsiköihin. Sormipaisukarve kasvaa usein runsaana nuorehkojen mäntyjen rungoilla, mutta sen peittävyys pienenee puun iän ja pituuden kasvaessa. Etenkin kilpikaarnoittuvien vanhojen mäntyjen rungot ovat sormipaisukarpeelle melko huono kasvualusta nuorempiin mäntyihin verrattuna.

Tutkimusalan soveltuvuudella oli tilastollisesti merkitsevää vaikutusta yleiseen vaurioasteeseen ja levän yleisyyteen. Metsikön soveltuvuutta jäkäläkartoitukseen arvioidaan sen perusteella, kuinka hyvät kasvuolosuhteet metsikössä on päällysjäkälien kannalta. Jäkälien kasvuolosuhteita huonontavat liika varjoisuus, paahteisuus tai epäsuotuisat mikroilmastolliset tekijät. Lisäksi ilmastonmuutoksen myötä talvisäiden vaihtelu kuten toistuva jäätyminen ja sulaminen voivat rasittaa jäkäliä. Kasvuolosuhteita voidaan arvioida puuston iän, puulajisuhteiden, metsätyypin, puuston pohjapinta-alan ja pituuden perusteella. Havaintoalan soveltuvuus on havainnoitsijan subjektiivinen arvio siitä, kuinka paljon nämä tekijät vaikuttavat jäkälien kasvuolosuhteisiin. Soveltuvuudeltaan hyväksi luokitellussa metsikössä vaikutus oletetaan vähäiseksi, kohtalaisessa metsikössä taustamuuttujilla on havaittavaa vaikutusta jäkäliin, ja huonossa metsikössä taustamuuttujien vaikutus on suuri. Ilmanpuhtausindeksin arvot olivat suurempia hyväksi luokitelluissa metsiköissä kuin kohtalaiseksi tai huonoksi luokitelluissa metsiköissä, ja suurempia kohtalaisissa metsiköissä kuin huonoissa metsiköissä.

Jäkälien yleinen vaurioaste oli suurin huonoissa metsiköissä ja suurempi kohtalaisissa metsiköissä kuin hyvissä metsiköissä. Levä oli yleisempää huonoiksi ja kohtalaisiksi luokitelluissa metsiköissä kuin hyvissä. Koska havaintoalojen soveltuvuuden luokittelu perustuu erityisesti alan soveltuvuuteen jäkälien esiintymiselle, on soveltuvuuden vaikutus jäkälämuuttujiin odotettua.

Metsätyypillä oli tilastollisesti erittäin merkitsevää vaikutusta jokaiseen jäkälien kuntoa kuvaavaan muuttujaan. IAP-indeksin arvo ja ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälälajien määrä olivat sitä suurempia mitä karumpi oli havaintoalan metsätyyppi, ja niitä oli eniten jäkälätyypin metsiköissä (karukkokankaat, CIT). Sormipaisukarpeen vaurioaste oli aina ja yleinen vaurioaste useimmiten suurempi rehevämpiin metsätyyppeihin mentäessä. Bioindikaattorialojen metsätyypit painottuivat siten, että puolukkatyypin (kuivahko kangas, VT) ja mustikkatyypin (tuore kangas, MT) metsiköitä oli valtaosa.






Taulukko 77. Luokittelevien taustamuuttujien perusteella tarkasteltujen muuttujien tilastollisten analyysien testisuureet ja niiden merkitsevyystasot (p). Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***).

		Tarkasteltu muuttuja

		Metsätyyppi

		Kehitysluokka

		Soveltuvuus



		

		Kruskal–Wallis

		Mann–Whitney

		Kruskal–Wallis



		

		testisuure

		p

		testisuure

		p

		testisuure

		p



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		48,01

		0,000 ***

		7263

		0,026 *

		1,21

		0,545



		yleinen vaurioaste

		119,93

		0,000 ***

		3893

		0,008 **

		12,29

		0,002 **



		lajilukumäärä

		67,26

		0,000 ***

		7873

		0,001 **

		3,16

		0,207



		ilmanpuhtausindeksi

		111,56

		0,000 ***

		6910

		0,087

		8,41

		0,015



		sormipaisukarpeen peittävyys %

		22,00

		0,000 ***

		1803

		0,000 ***

		3,92

		0,141



		luppojen peittävyys %

		44,10

		0,000 ***

		6408

		0,073

		5,54

		0,170



		levän yleisyys

		46,64

		0,000 ***

		5750

		0,970

		14,03

		0,000 ***





Useat alaan liittyvät taustamuuttujat korreloivat keskenään selvästi tilastollisesti merkitsevällä tavalla Uudenmaan bioindikaattoritutkimuksen aineistossa vuonna 2020. Puiden iän kanssa korreloi voimakkaasti negatiivisesti sormipaisukarpeen peittävyys, eli laji peitti havaintopuiden rungoista suuremman osan keskimäärin nuoremmilla puilla. Muut korrelaatiokertoimet olivat heikompia, mutta erittäin merkitsevästi sormipaisukarpeen vaurioaste oli suurempi ja levä harvinaisempaa vanhemmilla puilla. Havaintopuiden pituus korreloi erittäin merkitsevästi mutta suhteellisen heikosti siten, että pitemmillä puilla lupot peittivät pienemmän osan rungosta, jäkälälajisto oli köyhtyneempää, levä yleisempää ja yleisesti vaurioituneempaa kuin lyhyemmillä. Pohjapinta-alalla ei ollut merkitseviä korrelaatioita. Havaintopuiden halkaisijan osalta lajisto oli sitä köyhtyneempää, jäkälät vaurioituneempia ja levä yleisempää mitä paksumpia havaintopuiden rungot olivat (Taulukko 78).



Taulukko 78. Taustamuuttujien ja jäkälämuuttujien väliset Spearmanin korrelaatiokertoimet. Melkein merkitsevä (p < 0,05) riippuvuus on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***).

		n = 501

		Puiden ikä

		Puiden pituus

		Pohjapinta-ala

		Puiden halkaisija



		puiden pituus

		−0,356 ***

		1

		

		



		pohjapinta-ala

		−0,214 ***

		0,313 ***

		1

		



		puiden halkaisija

		0,088 *

		0,459 ***

		0,025

		1



		IAP

		0,024

		−0,246 ***

		−0,012

		−0,307 ***



		sormipaisukarpeen peittävyys %

		−0,428 ***

		0,218 ***

		0,044

		−0,033



		luppojen peittävyys %

		0,131 **

		−0,196 ***

		−0,075

		−0,163 ***



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		0,168 ***

		−0,033

		0,002

		0,203 ***



		yleinen vaurioaste

		−0,038

		0,270 ***

		−0,012

		0,310 ***



		lajilukumäärä

		0,024

		−0,230 ***

		−0,055

		−0,211 ***



		levän yleisyys

		−0,156 ***

		0,187 ***

		0,030

		0,206 ***










Taajama- ja tausta-alojen vertailu

Havaintoalojen jakaantuminen tausta- ja taajama-aloille taustamuuttujien suhteen

Havaintoalojen jakautumista taustamuuttujien suhteen taajama- ja tausta-aloille on tarkasteltu jatkuville muuttujille ja luokitelluille muuttujille. Jatkuvista taustamuuttujista ainoastaan tutkimuspuiden läpimitalla oli tilastollisesti merkitsevä eroa tausta-alueilla ja taajamassa sijaitsevien alojen välillä: puut olivat paksumpia taajamassa kuin tausta-alueilla sijaitsevilla havaintoaloilla (Taulukko 79).

Havaintoalat sijoittuivat taajama- ja tausta-aloille epätasaisesti metsätyypin osalta, mutta kehitysluokassa ja soveltuvuudessa ei ollut merkitsevää eroa. Rehevämpiä metsätyyppejä (MT = tuore kangas ja OMT = lehtomainen kangas) sekä muu-tyyppi olivat suhteessa yleisempiä taajama-aloilla (Taulukko 80).

Taulukko 79. Jatkuvat taustamuuttujat tausta- ja taajama-aloittain tarkasteltuna. Taulukossa ovat myös tilastolliset testisuureet ja merkitsevyystasot (p). Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***).

		Tarkasteltu muuttuja

		Taajama / Tausta

		Keskiarvo

		Keskihajonta

		Pienin

		Suurin

		Mann–Whitney testisuure U

		Mann–Whitney p



		ikä

		taajama

		107,5

		16,9

		55

		160

		32416

		0,347



		ikä

		tausta

		105,9

		16,8

		45

		160

		

		



		pituus

		taajama

		18,8

		3,6

		11

		28

		33207

		0,152



		pituus

		tausta

		18,2

		4,0

		8

		29

		

		



		pohjapinta-ala

		taajama

		15,5

		4,9

		5,0

		33,7

		31947

		0,519



		pohjapinta-ala

		tausta

		15,4

		5,9

		4,7

		64,0

		

		



		läpimitta

		taajama

		34,0

		3,9

		27

		50

		38162

		0,000 ***



		läpimitta

		tausta

		32,5

		3,6

		25

		46

		

		







Taulukko 80. Luokittelevien taustamuuttujien tausta- ja taajama-alojen suhteen tehdyn riippumattomuustestin tulokset (testisuure ja p-arvo). Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***).

		Tarkasteltu muuttuja

		Riippumattomuustesti: Χ2-arvo

		Riippumattomuustesti: p-arvo



		kehitysluokka

		0,74

		0,390



		soveltuvuus

		0,84

		0,656



		metsätyyppi

		40,58

		0,000 ***





Tutkitut muuttujat tausta- ja taajama-aloilla

Kaikki jäkäläsuureet lukuun ottamatta sormipaisukarpeen peittävyyttä erosivat tilastollisesti merkittävästi taajamissa ja tausta-alueilla sijaitsevian havaintoalojen välillä. Sormipaisukarpeen vaurioaste ja yleinen vaurioaste olivat keskimäärin suurempia taajamissa sijaitsevilla aloilla kuin tausta-aloilla; sormipaisukarpeen vaurioaste oli taajamissa 0,6 vaurioluokkaa suurempi ja yleinen 0,5 vaurioluokkaa suurempi. Suurimmat vauriot tutkimuksessa havaittiin taajamassa sijaitsevilla aloilla. Keskimääräiset ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälälajien lukumäärä ja IAP-indeksi olivat suuremmat tausta-aloilla kuin taajamissa. IAP-indeksin mukaan sekä tausta-alojen että taajama-alojen jäkälälajisto oli köyhtynyttä (indeksin arvo 1–2). Tausta-aloilla tavattiin keskimäärin noin 1 ilman epäpuhtauksista kärsivä jäkälälaji enemmän kuin taajamissa. Runsain ja monipuolisin lajisto havaittiin tausta-alalla ja köyhtynein taajamassa (Taulukko 81, Kuva 87–Kuva 93).

Sormipaisukarpeen peittävyys ei eronnut tilastollisesti merkitsevästi tausta- ja taajama-alojen välillä. Luppojen peittävyydet olivat suuremmat tausta-aloilla. Leväpeite oli selvästi yleisempää taajamissa kuin tausta-aloilla siten, että keskimäärin sitä havaittiin taajamissa noin viidellä tutkimuspuun rungolla 
(Taulukko 81).



Taulukko 81. Männyn runkojäkäliä kuvaavia tunnuslukuja tausta- ja taajama-aloittain tarkasteltuna. Mukana taulukossa ovat myös tilastolliset testisuureet ja merkitsevyystasot (p). Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). N (taajama) = 220, N (tausta) = 280.

		Jäkäläsuure

		Taajama/ Tausta

		Keskiarvo

		Keskihajonta

		Pienin

		Suurin

		Mann–Whitney testisuure U

		Mann–Whitney p-arvo



		IAP-indeksi

		taajama

		1,22

		0,44

		0,12

		2,24

		14517

		0,000 ***



		IAP-indeksi

		tausta

		1,65

		0,38

		0,42

		2,51

		

		



		levän yleisyys

		taajama

		5,06

		3,64

		0

		10

		40031

		0,000 ***



		levän yleisyys

		tausta

		3,23

		3,19

		0

		10

		

		



		lajilukumäärä

		taajama

		5,43

		1,68

		1

		8

		20000

		0,000 ***



		lajilukumäärä

		tausta

		6,48

		1,28

		2

		9

		

		



		luppojen peittävyys

		taajama

		0,00

		0,03

		0

		0,45

		26131

		0,000 ***



		luppojen peittävyys

		tausta

		0,04

		0,11

		0

		0,65

		

		



		sormipaisukarpeen peittävyys

		taajama

		4,59

		4,30

		0

		29,9

		31253

		0,831



		sormipaisukarpeen peittävyys

		tausta

		4,76

		4,98

		0

		33,1

		

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		taajama

		2,81

		0,64

		1,6

		5

		47062

		0,000 ***



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		tausta

		2,28

		0,45

		1,3

		4,8

		

		



		yleinen vaurioaste

		taajama

		3,49

		0,56

		1,9

		4,6

		45533

		0,000 ***



		yleinen vaurioaste

		tausta

		2,97

		0,58

		1,6

		4,2

		

		









Kuva 87. Sormipaisukarpeen keskimääräiset vaurioasteet (± keskihajonta) tausta- ja taajama-aloilla keskimäärin.





Kuva 88. Yleisen vaurioasteen keskimääräiset arvot (± keskihajonta) tausta- ja taajama-aloilla keskimäärin.





Kuva 89. Keskimääräiset ilmanpuhtausindeksin arvot (± keskihajonta) tausta- ja taajama-aloilla keskimäärin.





Kuva 90. Ilman epäpuhtauksista kärsivien keskimääräiset lukumäärät (± keskihajonta) tausta- ja taajama-aloilla keskimäärin.





Kuva 91. Sormipaisukarpeen keskimääräiset peittävyydet (%) (± keskihajonta) tausta- ja taajama-aloilla keskimäärin.





Kuva 92. Luppojen keskimääräiset peittävyydet (%) (± keskihajonta) tausta- ja taajama-aloilla keskimäärin.





Kuva 93. Levän esiintyminen havaintorungoilla (± keskihajonta) tausta- ja taajama-aloilla keskimäärin.






Tutkittujen muuttujien välinen riippuvuus

Tilastollisesti merkitseviä riippuvuuksia havaittiin useiden ilmanlaatua kuvaajien muuttujien kesken, ja melkein kaikki olivat merkitsevyydeltään erittäin merkitseviä (p < 0,001) lukuun ottamatta luppojen peittävyyden ja levän yleisyyden välistä negatiivista korrelaatiota (Taulukko 82). Voimakkaimpia korrelaatioita havaittiin IAP-indeksin ja lajilukumäärän välillä (Kuva 94). IAP-indeksi lasketaan jäkälälajien lukumäärän pohjalta, joten näiden muuttujien välinen positiivinen korrelaatio oli odotettavissa. IAP-indeksi korreloi erittäin merkitsevästi negatiivisesti yleisen vaurioasteen kanssa (Kuva 95. Sormipaisukarpeen vaurioaste puolestaan korreloi yleisen vaurioasteen kanssa (Kuva 96). Korrelaatiot viittaavat siihen, että muuttujat mittaavat samaa asiaa, mutta hieman eri tavoin. Lajilukumäärä ja IAP-indeksi korreloivat yleisen vaurioasteen kanssa voimakkaammin kuin sormipaisukarpeen vaurioasteen kanssa sen vuoksi, että yleinen vaurioaste huomioi erikseen lehti- ja pensasmaisten lajien esiintymisen, joten havaintopuulla havaittujen jäkälien lajimäärä vaikuttaa sen vaurioluokitukseen. Tosin myös sormipaisukarpeen vaurioaste vaikuttaa vaurioluokitukseen.

Sekä yleinen vaurioaste että sormipaisukarpeen vaurioaste olivat sitä suurempia mitä yleisempää levä oli tutkimusalalla (Kuva 97) vaikkakin heikommalla korrelaatiolla. Koska levä on ilman epäpuhtauksien positiivinen indikaattori, on luonnollista, että levän yleistyessä myös jäkälien vauriot ovat suurempia. Ilmanpuhtausindeksin ja luppojen peittävyyden välinen positiivinen korrelaatio oli myös odotettu, sillä ne molemmat ovat ilman epäpuhtauksien negatiivisia indikaattoreita eli niiden oletetaan olevan sitä suurempia mitä puhtaampaa ilma on.

Taulukko 82. Muuttujien väliset Spearmanin korrelaatiokertoimet. Melkein merkitsevä (p < 0,05) riippuvuus on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***).

		n = 501

		IAP-indeksi

		Levän yleisyys

		Lajilukumäärä

		Luppojen peittävyys

		Sormipaisukarpeen peittävyys

		Sormipaisukarpeen vaurioaste

		Yleinen vaurioaste



		IAP-indeksi

		1

		

		

		

		

		

		



		levän yleisyys

		−0,325 ***

		1

		

		

		

		

		



		lajilukumäärä

		0,747 ***

		−0,208 ***

		1

		

		

		

		



		luppojen peittävyys

		0,349 ***

		−0,155 **

		0,299 ***

		1

		

		

		



		sormipaisukarpeen peittävyys

		0,013

		0,169 ***

		0,015

		−0,121 **

		1

		

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		−0,460 ***

		0,299 ***

		−0,333 ***

		−0,168 ***

		−0,323 ***

		1

		



		yleinen vaurioaste

		−0,877 ***

		0,370 ***

		−0,678 ***

		−0,334 ***

		−0,023

		0,453 ***

		1









Kuva 94. Alakohtaisen lajilukumäärän ja IAP-indeksin välinen riippuvuus pistekaaviona.





Kuva 95. Alakohtaisen IAP-indeksin ja yleisen vaurioasteen välinen riippuvuus pistekaaviona.





Kuva 96. Alakohtaisen sormipaisukarpeen vaurioasteen ja yleisen vaurioasteen välinen riippuvuus pistekaaviona.





Kuva 97. Alakohtaisen levän yleisyyden ja yleisen vaurioasteen välinen riippuvuus pistekaaviona.



Regressioanalyysit

Regressioanalyysin avulla tutkittiin taustamuuttujien vaikutusta seitsemään jäkälämuuttujaan, joiden oletetaan kuvaavan ilmanlaatua: IAP-indeksiin, ilman epäpuhtauksista kärsivien lajien lajilukumäärään, sormipaisukarpeen vaurioasteeseen, yleiseen vaurioasteeseen, sormipaisukarpeen peittävyyteen, luppojen peittävyyteen ja levän yleisyyteen. 

Regressioanalyysissä selittäviä ilmanlaatua kuvaavia muuttujia olivat havaintoalan etäisyys lähimpään ilmoitusvelvolliseen päästölähteeseen ja tämän vuosipäästöt (typen oksidit, rikkidioksidi, hiukkaset, VOC), ilman epäpuhtauksien vuosipitoisuudet alan lähellä (typpidioksidi, otsoni, hengitettävät hiukkaset, pienhiukkaset) (ks. luku 2.2.2 ja liite 30) sekä hilapäästöt alan ympäristössä (liikenteen ja pienpolton typen oksidien, rikkidioksidin, hengitettävien hiukkasten ja pienhiukkasten päästöt). Ilman epäpuhtauksien pitoisuudet kuvasivat keskiarvoisia pitoisuuksia vuonna 2018, mutta tietojen katsottiin olevan vertailukelpoisia, sillä jäkälälajit reagoivat ympäristön muutoksiin varsin hitaasti. Selittävinä havaintoalaa ja sen sijaintia kuvaavina taustamuuttujina (”alamuuttujat”) mallissa käytettiin havaintoalan puuston keskimääräistä ikää, pituutta, pohjapinta-alaa ja läpimittaa sekä alan etäisyyttä merestä.

Voimakkaasti toisiinsa korreloivista taustamuuttujista muodostettiin pääkomponenttianalyysin (PCA) avulla yhdistettyjä muuttujia, jotta saataisiin selvempi kuva vaikuttavuuksien päälinjoista. Muuttujien yhdistäminen ei tarkoita niiden laskemista yhteen, vaan tuloksena on uusi muuttuja, joka kuvaa samalla tavalla vaihtelevien muuttujien vaihtelun yhdellä lukuarvolla. Näin muodostettuja suureita olivat hilapäästöt (kaikki hilapäästön komponentit), lähimmän pistelähteen päästöt (kaikki päästölajit) sekä ilman hiukkaspitoisuus (ilman hengitettävien ja pienhiukkasten pitoisuus). Ensimmäinen pääkomponentti oli näillä muuttujilla ylivoimaisesti suurin, joten se valittiin regressioihin.

Taulukoissa esiintyvä vakio kertoo vaihtelun ”lähtötason”, jota merkitsevästi vaikuttavat, selittävät muuttujat joko vähentävät tai lisäävät riippuen niihin liittyvän kertoimen etumerkistä (sarake ”B”). Sarake ”Osuus selitysasteesta” kertoo, kuinka suuren osan selitysasteesta kyseinen selittävä muuttuja selittää. Testisuure t:n ja p-arvon avulla voidaan tarkastella regressiomalliin kuuluvien termien (sarake B) tilastollista merkitsevyyttä. Taulukoissa on esitetty vain tilastollisesti merkitsevät muuttujat (p-arvo pienempi kuin 0,05).

Saadut selitysasteet olivat enimmillään vajaat 50 %. Tämäkin arvo on melko hyvä, koska hyvin todennäköisesti kaikki vaikuttavat tekijät eivät ole mukana regressioanalyyseissa. Kun selitysaste on noin 20 % tai pienempi, tuloksia voidaan pitää suuntaa antavina, ja muiden taustamuuttujien ottaminen malleihin mukaan voisi nostaa selitysastetta. 

Regressioanalyyseissa ei yksikään taustamuuttuja ollut tilastollisesti merkitsevästi sidoksissa luppojen peittävyyteen, ja selitysaste jäi alle kuuteen prosenttiin, minkä syiden takia sitä ei käsitellä seuraavassa. Tähän lienee syynä se, että lupot olivat harvinaisia ja että niitä havaittiin harvoilla aloilla riittävästi peittävyyden määrittämiseksi. Yhdenkään jäkäläsuureen kohdalla merkitsevää vaikutusta ei havaittu valtalajin pohjapinta-alan, lähimmän pistelähteen päästömäärän eikä otsonin pitoisuuden ilmassa kanssa.




IAP-indeksi

IAP-indeksin vaihtelusta regressiomalli selitti 45,3 %, ja viisi muuttujaa oli tilastollisesti merkitseviä. Suhteellisesti selitysasteesta alamuuttujien osuus oli 23,7 % ja ilmanlaatumuuttujien 76,3 %. Eniten vaikuttivat ilman hiukkaspitoisuus (PCA) ja ilman NO2-pitoisuus: IAP-indeksi kasvoi, kun merkitsevät taustamuuttujat pienenivät. Näin ollen keskimäärin lyhyemmillä ja hoikemmilla puilla jäkälälajisto oli köyhtyneempää kuten myös siellä, missä ilmassa oli enemmän typpidioksidia ja hiukkasia. (Taulukko 83)

Taulukko 83. Ilmanpuhtausindeksille tehdyn regressioanalyysin tulokset (5 tilastollisesti merkitsevää muuttujaa). Melkein merkitsevä (p < 0,05) riippuvuus on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***).

		r2 = 0,453

		B

		Osuus selitysasteesta

		Testisuure t

		p-arvo



		vakio

		2,57

		

		12,36

		0,000 ***



		havaintopuiden pituus

		−0,02

		7,5 %

		−3,69

		0,000 ***



		ilman NO2-pitoisuus

		−0,03

		27,5 %

		−4,12

		0,000 ***



		havaintopuiden läpimitta

		−0,02

		12,8 %

		−4,51

		0,000 ***



		ilman hiukkaspitoisuus (PCA)

		−0,10

		29,3 %

		−4,88

		0,000 ***



		lähimmän pistelähteen päästöt (PCA)

		−0,03

		3,7 %

		−3,03

		0,003 **





Ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälälajien lukumäärä

Lajilukumäärän vaihtelusta regressiomalli selitti 29,4 %, ja viisi muuttujaa oli tilastollisesti merkitseviä. Vaihtelusta alamuuttujat selittivät 27,1 % ja ilmanlaatumuuttujat 72,9 %. Suurin merkitsevä selittävä muuttuja oli ilman hiukkaspitoisuus (PCA) 32,5 %:n osuudellaan. Ilman NO2-pitoisuus ei ollut mallissa tilastollisesti merkitsevä, vaikka sen osuus selitysasteesta olikin 21,5 %. Lajilukumäärä kasvoi mallin mukaan, kun havaintopuut lyhenivät ja ohenivat, kun ilman hiukkaspitoisuus aleni ja kun lähimmän pistelähteen päästöt olivat pienempiä. Lisäksi heikon riippuvuuden perusteella meren lähellä jäkälälajeja oli enemmän kuin etäämpänä (Taulukko 84).

Taulukko 84. Ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälien lajilukumäärälle tehdyn regressioanalyysin tulokset (5 tilastollisesti merkitsevää muuttujaa). Melkein merkitsevä (p < 0,05) riippuvuus on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). 

		r2 = 0,294

		B

		Osuus selitysasteesta

		Testisuure t

		p-arvo



		vakio

		8,89

		

		11,03

		0,000 ***



		havaintopuiden pituus

		−0,07

		9,7 %

		−3,43

		0,000 ***



		etäisyys merestä

		0,00001

		6,0 %

		2,13

		0,033 *



		havaintopuiden läpimitta

		−0,05

		9,7 %

		−2,38

		0,018 *



		ilman hiukkaspitoisuus (PCA)

		−0,36

		32,5 %

		−4,43

		0,000 ***



		lähimmän pistelähteen päästöt (PCA)

		−0,09

		4,2 %

		−2,37

		0,018 *










Sormipaisukarpeen vaurioaste

Sormipaisukarpeen vaurioasteen vaihtelusta regressiomalli selitti 46,7 %, ja tilastollisesti merkitseviä taustamuuttujia oli seitsemän kappaletta. Selitysasteesta alamuuttujat muodostivat 27,6 % ja ilmanlaatumuuttujat 72,4 %. Eniten selittäviä tekijöitä olivat ilman NO2-pitoisuus, ilman hiukkaspitoisuus (PCA), etäisyys merestä ja hilapäästöt alan ympärillä (PCA). Sormipaisukarpeen vaurioaste kasvoi, kun ilmassa oli enemmän epäpuhtauksia, kun päästöt alan ympärillä sekä lähimmässä pistelähteessä olivat suurempia, kun havaintopuut olivat vanhempia ja paksumpia ja kun ala sijaitsi lähempänä merta. (Taulukko 85)

Taulukko 85. Sormipaisukarpeen vaurioasteelle tehdyn regressioanalyysin tulokset (7 tilastollisesti merkitsevää muuttujaa). Melkein merkitsevä (p < 0,05) riippuvuus on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***).

		r2 = 0,467

		B

		Osuus selitysasteesta

		Testisuure t

		p-arvo



		vakio

		1,25

		

		4,59

		0,000 ***



		havaintopuiden ikä

		0,003

		4,1 %

		2,05

		0,041 *



		etäisyys merestä

		−0,00001

		16,0 %

		−6,14

		0,000 ***



		ilman NO2-pitoisuus

		0,05

		24,4 %

		4,80

		0,000 ***



		havaintopuiden läpimitta

		0,03

		6,8 %

		3,99

		0,000 ***



		hilapäästöt alan ympärillä (PCA)

		0,06

		13,3 %

		4,99

		0,000 ***



		ilman hiukkaspitoisuus (PCA)

		0,07

		23,8 %

		2,77

		0,006 **



		lähimmän pistelähteen päästöt (PCA)

		0,03

		3,6 %

		2,55

		0,011 *





Yleinen vaurioaste

Regressiomalli selitti yleisen vaurioasteen vaihtelusta 35,9 %, ja tilastollisesti merkitseviä taustamuuttujia oli viisi kappaletta. Alamuuttujien osuus selitysasteesta oli 36,3 % ja ilmanlaatumuuttujien 63,7 %. Tärkeimmät merkitsevät taustamuuttujat olivat ilman hiukkaspitoisuus (PCA) ja ilman NO2-pitoisuus. Yleinen vaurioaste oli sitä suurempi, mitä enemmän näitä epäpuhtauksia oli ilmassa. Havaintopuiden läpimitta ja pituus olivat sitä suurempia, mitä suurempi yleinen vaurioaste oli. (Taulukko 86)

Taulukko 86. Yleiselle vaurioasteelle tehdyn regressioanalyysin tulokset (5 tilastollisesti merkitsevää muuttujaa). Melkein merkitsevä (p < 0,05) riippuvuus on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***).

		r2 = 0,359

		B

		Osuus selitysasteesta

		Testisuure t

		p-arvo



		vakio

		2,22

		

		7,19

		0,000 ***



		havaintopuiden pituus

		0,04

		14,5 %

		4,44

		0,000 ***



		etäisyys merestä

		−0,00001

		4,2 %

		−3,00

		0,003 **



		ilman NO2-pitoisuus

		0,03

		20,8 %

		2,28

		0,023 *



		havaintopuiden läpimitta

		0,03

		15,6 %

		3,95

		0,000 ***



		ilman hiukkaspitoisuus (PCA)

		0,10

		23,7 %

		3,24

		0,001 **










Sormipaisukarpeen peittävyys

Sormipaisukarpeen peittävyydestä regressiomalli selitti 19,7 %, ja vain havaintopuiden ikä oli mallissa merkitsevä taustamuuttuja muodostaen 78,7 % selitysasteesta. Alamuuttujien osuus selitysasteesta oli 95,1 % ja ilmanlaatumuuttujien 4,9 %. Mallin perusteella sormipaisukarve peitti enemmän puiden rungosta, kun tutkimusmetsikkö oli nuorempi, eikä ilmanlaadulla ollut vaikutusta peittävyyteen (Taulukko 87).

Taulukko 87. Sormipaisukarpeen peittävyydelle tehdyn regressioanalyysin tulokset (1 tilastollisesti merkitsevä muuttuja). Melkein merkitsevä (p < 0,05) riippuvuus on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). 

		r2 = 0,197

		B

		Osuus selitysasteesta

		Testisuure t

		p-arvo



		vakio

		17,49

		

		6,77

		0,000 ***



		havaintopuiden ikä

		−0,11

		78,7 %

		−8,55

		0,000 ***





Levän yleisyys

Regressiomalli selitti 21,1 % levän yleisyyden vaihteluista, ja muuttujista neljä kappaletta oli tilastollisesti merkitseviä. Alamuuttujien osuus selitysasteesta oli 33,0 % ja ilmanlaatumuuttujien 67,0 %. Tulosten perusteella levä oli yleisempää siellä, missä ilmassa oli enemmän hiukkasia ja päästöt alan ympäristössä olivat suurempia. Levä oli yleisempää myös paksummilla ja nuoremmilla puilla. (Taulukko 88) Ilman NO2-pitoisuus ei korreloinut merkitsevästi levän yleisyyden kanssa. Levää havaittiin runsaasti myös useilla havaintoaloilla, joilla oli pieni NO2-pitoisuus. 

Taulukko 88. Levän yleisyydelle tehdyn regressioanalyysin tulokset (4 tilastollisesti merkitsevää muuttujaa). Melkein merkitsevä (p < 0,05) riippuvuus on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***).

		r2 = 0,211

		B

		Osuus selitysasteesta

		Testisuure t

		p-arvo



		vakio

		1,99

		

		1,04

		0,300 



		havaintopuiden ikä

		−0,03

		9,2 %

		−2,94

		0,003 **



		havaintopuiden läpimitta

		0,13

		11,5 %

		2,90

		0,004 **



		hilapäästöt alan ympärillä (PCA)

		0,31

		17,9 %

		3,94

		0,000 ***



		ilman hiukkaspitoisuus (PCA)

		0,67

		22,0 %

		3,51

		0,000 ***










Yhteisöanalyysit

Ordinaatio suoritettiin sekä kahdessa että kolmessa dimensiossa jäkälälajien yleisyydelle (jäkälälajien esiintyminen havaintoalalla, 0–10), jäkälälajien runsaudelle (jäkälälajien keskimääräinen runsaus havaintoaloilla, 0–3) sekä jäkäläsuureille (lajilukumäärä, IAP-indeksi, sormipaisukarpeen vaurioaste, yleinen vaurioaste, sormipaisukarpeen peittävyys ja luppojen peittävyys). Havaittujen stressiarvojen perusteella ja havainnollisuuden vuoksi yleisyys (Taulukko 90), runsaus (Taulukko 92, Taulukko 91) ja jäkäläsuureet (Taulukko 91) sovitettiin kahdessa ulottuvuudessa (Taulukko 89).

Ordinaatioissa useimmat taustamuuttujat olivat erittäin merkitseviä suhteessa tarkasteltuun muuttujajoukkoon, vaikka riippuvuuden suuruus (r2-arvo) jäikin usein pieneksi. Ainoastaan havaintoalan valtalajin pohjapinta-ala oli tilastollisesti merkityksetön tai vain melkein merkitsevä. Lisäksi lähimmän pistelähteen päästömäärä (PCA) oli merkityksellinen.

Taulukko 89. NMDS-ordinaatioiden stressiarvot 2 ja 3 kolmen ordinaatioakselin ratkaisuille. * = optimaalinen ratkaisu. 

		Ryhmä

		2 akselia

		3 akselia



		jäkälien yleisyys

		0,17

		0,12



		jäkälien runsaus

		0,18

		0,12 *



		jäkäläsuureet

		0,11

		0,07 *







Taulukko 90. Taustamuuttujien sovituksen tulokset jäkäläsuureille kahdessa ulottuvuudessa. NMDS1 ja NMDS2 ovat vektoreiden suunnan kosineja suhteessa ordinaatioakseleihin ja r2 kertoo ordinaation ja taustamuuttujien välisen riippuvuuden suuruuden. Melkein merkitsevä (p < 0,05) riippuvuus on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). PCA = pääkomponenttianalyysilla tehty yhdistelmä useasta muuttujasta.

		Taustamuuttuja

		NMDS1

		NMDS2

		r2

		p-arvo



		havaintopuiden ikä

		−0,2503

		0,9682

		0,0372

		0,000 ***



		havaintopuiden pituus

		0,9712

		−0,2382

		0,0576

		0,000 ***



		etäisyys merestä

		−0,2912

		−0,9567

		0,0431

		0,000 ***



		ilman O3-pitoisuus

		−0,9910

		0,1336

		0,0832

		0,000 ***



		ilman NO2-pitoisuus

		0,9069

		0,4215

		0,2992

		0,000 ***



		valtalajin pohjapinta-ala

		0,7639

		−0,6454

		0,0006

		0,862



		havaintopuiden läpimitta

		0,9547

		0,2976

		0,1155

		0,000 ***



		etäisyys lähimmästä pistelähteestä

		−0,8701

		−0,4929

		0,0974

		0,000 ***



		liikenteen ja pienpolton päästöt hilaruudussa (PCA)

		0,9997

		0,0249

		0,1054

		0,000 ***



		ilman hiukkaspitoisuus (PCA)

		0,9168

		0,3994

		0,3196

		0,000 ***



		lähimmän pistelähteen päästömäärä (PCA)

		0,4274

		0,9041

		0,0279

		0,002 **







Taulukko 91. Taustamuuttujien sovituksen tulokset jäkälien yleisyydelle kahdessa ulottuvuudessa. NMDS1 ja NMDS2 ovat vektoreiden suunnan kosineja suhteessa ordinaatioakseleihin ja r2 kertoo ordinaation ja taustamuuttujien välisen riippuvuuden suuruuden. Melkein merkitsevä (p < 0,05) riippuvuus on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). PCA = pääkomponenttianalyysilla tehty yhdistelmä useasta muuttujasta.

		Taustamuuttuja

		NMDS1

		NMDS2

		r2

		p-arvo



		havaintopuiden ikä

		−0,2032

		0,9791

		0,2591

		0,000 *** 



		havaintopuiden pituus

		0,5627

		−0,8267

		0,1322

		0,000 ***



		etäisyys merestä

		−0,1450

		−0,9894

		0,0528

		0,000 *** 



		ilman O3-pitoisuus

		−0,9847

		0,1743

		0,0714

		0,000 *** 



		ilman NO2-pitoisuus

		0,8601

		0,5101

		0,2928

		0,000 ***



		valtalajin pohjapinta-ala

		−0,0359

		−0,9994

		0,0126

		0,043 *



		havaintopuiden läpimitta

		0,8029

		0,5962

		0,1143

		0,000 ***



		etäisyys lähimmästä pistelähteestä

		−0,6277

		−0,7785

		0,0961

		0,000 ***



		liikenteen ja pienpolton päästöt hilaruudussa (PCA)

		0,9680

		0,2508

		0,0739

		0,000 ***



		ilman hiukkaspitoisuus (PCA)

		0,7940

		0,6079

		0,3050

		0,000 ***



		lähimmän pistelähteen päästömäärä (PCA)

		0,4780

		0,8784

		0,0358

		0,002 **












Taulukko 92. Taustamuuttujien sovituksen tulokset jäkälien runsaudelle kahdessa ulottuvuudessa. NMDS1 ja NMDS2 ovat vektoreiden suunnan kosineja suhteessa ordinaatioakseleihin ja r2 kertoo ordinaation ja taustamuuttujien välisen riippuvuuden suuruuden. Melkein merkitsevä (p < 0,05) riippuvuus on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). PCA = pääkomponenttianalyysilla tehty yhdistelmä useasta muuttujasta.

		Taustamuuttuja

		NMDS1

		NMDS2

		r2

		p-arvo



		havaintopuiden ikä

		−0,0111

		0,9999

		0,2952

		0,000 ***



		havaintopuiden pituus

		0,3892

		−0,9212

		0,1064

		0,000 ***



		etäisyys merestä

		−0,3557

		−0,9346

		0,0398

		0,000 ***



		ilman O3-pitoisuus

		−0,9973

		−0,0735

		0,0814

		0,000 ***



		ilman NO2-pitoisuus

		0,9620

		0,2730

		0,3366

		0,000 ***



		valtalajin pohjapinta-ala

		−0,3537

		−0,9354

		0,0025

		0,531



		havaintopuiden läpimitta

		0,9366

		0,3504

		0,1150

		0,000 ***



		etäisyys lähimmästä pistelähteestä

		−0,9109

		−0,4127

		0,0719

		0,000 ***



		liikenteen ja pienpolton päästöt hilaruudussa (PCA)

		0,9914

		0,1308

		0,0915

		0,000 ***



		ilman hiukkaspitoisuus (PCA)

		0,9424

		0,3345

		0,3379

		0,000 ***



		lähimmän pistelähteen päästömäärä (PCA)

		0,8394

		0,5436

		0,0366

		0,002 **





Ordinaatiokuvaajista voidaan tarkastella jäkälälajien ja havaintoalojen, jäkälälajien ja taustamuuttujien ja havaintoalojen ja taustamuuttujien välisiä suhteita. Havaintoalojen sijainti ordinaatiossa kuvastaa sitä, mitkä lajit ovat tunnusomaisia havaintoaloille ja millä taustamuuttujilla on ollut eniten vaikutusta alojen jäkäläyhteisöjen koostumukseen. Akselistossa toisiaan lähellä olevat alat ovat lajistoltaan ja lajiston yleisyyssuhteiltaan samankaltaisia. 

Sormipaisukarve (JHypphy) ja keltatyvikarve (JParamb) sijoittuvat yleisyysordinaation keskelle, koska ne ovat yleisiä lajeja ja esiintyvät suurella osalla aloista. Naavat (JUsnea) ja lupot (JBryoria) esiintyvät samankaltaisesti kuten myös harmaaröyhelö (JPlagla), hankatyvikarve (JPsefur) sekä harmaatyvi- ja tuhkakarve (JPar.Ims) yleensä etäämpänä päästölähteistä. Harvinaista raidanisokarvetta (JParsul) esiintyi keskimäärin siellä missä leväpeitettäkin (JAlg.Sco) suhteellisesti lähempänä päästölähteitä ja siellä, missä ilmassa oli enemmän päästöperäisiä epäpuhtauksia. Seinäsuomujäkälää (JHypsca) esiintyi kuormitetummilla alueilla ja keskimäärin vanhempien puiden rungoilla. Keltaröyhelö (JVulpin) ja ruskoröyhelö (JTucchlo) esiintyvät keskimäärin etäällä merestä ja päästölähteistä sekä pitkissä havaintopuissa (Kuva 98).



Kuva 98. Havaintoalojen sijoittuminen kaksiulotteiseen NMDS-ordinaatioon jäkälälajien yleisyyden mukaan. Taajama: umpinainen pallo, tausta: avonainen pallo. Kuvassa on esitetty myös jäkälälajit lyhenteillä ja taustamuuttujat. Vain erittäin merkitsevät (p < 0,001) taustamuuttujavektorit on merkitty kuvaan. ika = havaintopuiden ikä; pituus = havaintopuiden pituus; merietais = etäisyys merestä; c.o3 = ilman otsonipitoisuus (SOMO35); c.no2 = ilman NO2-pitoisuus; lapimitta = havaintopuiden läpimitta; e.et = etäisyys lähimmästä pistelähteestä; g.pca = havaintoalan lähiympäristön liikenteen ja pienpolton päästöt hila-aineistossa (PCA); c.pcapm = ilman hiukkaspitoisuus (PCA).



Vuosien välinen vertailu

Vuosien 2014 ja 2020 väliset muutokset

Seuraavassa on esitetty alakohtaisten vertailujen tulokset ilmanpuhtausindeksin, alakohtaisen lajilukumäärän, sormipaisukarpeen vaurioasteen, sormipaisukarpeen peittävyyden, luppojen peittävyyden ja levän yleisyyden osalta. Seuraavassa (Taulukko 93, Taulukko 94) on esitetty runkokohtaisten vertailujen tulokset jäkälälajien runsauksien, sormipaisukarpeen ja luppojen runsauksien sekä sormipaisukarpeen vaurioasteen ja runkokohtaisen lajimäärän osalta. Taulukossa on esitetty muuttujien keskiarvot, keskihajonnat, pienimmät ja suurimmat arvot, testisuureen arvot sekä vertailun tilastollinen merkitsevyys. 

Kaikkien tarkasteltujen jäkälälajien paitsi seinäsuomujäkälän runsaus samoilla rungoilla oli vähentynyt vuodesta 2014 vuoteen 2020 tilastollisesti erittäin merkitsevästi. Seinäsuomujäkälän runsaus oli kasvanut erittäin merkitsevästi.

 Liitteen kuvissa on esitetty runkokohtaisten vertailujen tulokset sormipaisukarpeen vaurioasteen, sormipaisukarpeen peittävyyden, luppojen peittävyyden ja lajilukumäärän osalta kaavioina. Sormipaisukarpeen vaurioaste ei ollut muuttunut merkitsevästi vuodesta 2014 vuoteen 2020 (Kuva 99) kuten ei myöskään luppojen pistefrekvenssi rungoilla (Kuva 101). Runkokohtainen lajilukumäärä (Kuva 102) sekä sormipaisukarpeen pistefrekvenssi (Kuva 101) olivat pienentyneet erittäin merkitsevästi.

Taulukko 93. Runkojäkäliä runsaudet Uudenmaan samoina pysyneillä havaintorungoilla vuosina 2014 ja 2020. Vuosien väliset parittaiset vertailut on tehty merkkitestillä. Kun suureen keskiarvo oli suurempi vuonna 2014, erotus on negatiivinen. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). n = 4285.

		Suure

		Vuosi

		Keskiarvo

		Keskihajonta

		Pienin

		Suurin

		Erotus

		p-arvo



		sormipaisukarpeen runsaus

		2014

		2,85

		0,58

		0

		3

		-0,08

		0,000 ***



		

		2020

		2,77

		0,72

		0

		3

		

		



		keltatyvikarpeen runsaus

		2014

		2,83

		0,63

		0

		3

		-0,02

		0,000 ***



		

		2020

		2,81

		0,68

		0

		3

		

		



		harmaa- ja tuhkatyvikarpeen runsaus

		2014

		1,45

		1,29

		0

		3

		-0,13

		0,000 ***



		

		2020

		1,32

		1,31

		0

		3

		

		



		seinäsuomujäkälän runsaus

		2014

		1,09

		0,71

		0

		3

		0,06

		0,000 ***



		

		2020

		1,14

		0,72

		0

		3

		

		



		luppojen runsaus

		2014

		0,31

		0,74

		0

		3

		-0,02

		0,007 **



		

		2020

		0,29

		0,72

		0

		3

		

		



		naavojen runsaus

		2014

		0,17

		0,49

		0

		3

		-0,07

		0,000 ***



		

		2020

		0,10

		0,39

		0

		3

		

		



		harmaaröyhelön runsaus

		2014

		1,42

		1,37

		0

		3

		-0,13

		0,000 ***



		

		2020

		1,29

		1,37

		0

		3

		

		



		keltaröyhelön runsaus

		2014

		0,46

		0,94

		0

		3

		-0,15

		0,000 ***



		

		2020

		0,32

		0,79

		0

		3

		

		



		hankakarpeen runsaus

		2014

		1,38

		1,35

		0

		3

		-0,21

		0,000 ***



		

		2020

		1,16

		1,30

		0

		3

		

		



		ruskoröyhelön runsaus

		2014

		0,02

		0,19

		0

		3

		-0,01

		0,008 **



		

		2020

		0,02

		0,18

		0

		3

		

		



		raidanisokarpeen runsaus

		2014

		0,02

		0,21

		0

		3

		-0,01

		0,000 ***



		

		2020

		0,01

		0,11

		0

		3

		

		



		levän ja vihersukkulajäkälän runsaus

		2014

		0,54

		0,62

		0

		3

		-0,05

		0,000 ***



		

		2020

		0,49

		0,64

		0

		3

		

		







Taulukko 94. Runkojäkäliä kuvaavia tunnuslukuja Uudenmaan samoina pysyneillä havaintorungoilla vuosina 2014 ja 2020. Vuosien väliset parittaiset vertailut on tehty merkkitestillä. Kun suureen keskiarvo oli suurempi vuonna 2014, erotus on negatiivinen. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). n = 4285.

		Suure

		Vuosi

		Keskiarvo

		Keskihajonta

		Pienin

		Suurin

		Erotus

		p-arvo



		sormipaisukarpeen pistefrekvenssi

		2014

		9,86

		13,11

		0

		157

		-0,76

		0,000 ***



		

		2020

		9,10

		13,20

		0

		345

		

		



		luppojen pistefrekvenssi

		2014

		0,04

		0,53

		0

		21

		0,00

		1,000



		

		2020

		0,04

		0,42

		0

		12

		

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2014

		2,52

		0,72

		1

		5

		0,02

		0,556



		

		2020

		2,55

		0,78

		1

		5

		

		



		yleinen vaurioaste

		2014

		3,15

		0,81

		1

		5

		0,05

		0,000 ***



		

		2020

		3,20

		0,83

		1

		5

		

		



		lajilukumäärä rungolla

		2014

		4,25

		1,54

		0

		9

		-0,33

		0,000 ***



		

		2020

		3,92

		1,51

		0

		8

		

		









Kuva 99. Sormipaisukarpeen keskimääräiset vaurioasteet (± keskihajonta) Uudenmaan samoina pysyneillä havaintorungoilla vuosina 2014 ja 2020. n = 4285.



Kuva 100. Sormipaisukarpeen keskimääräinen pistefrekvenssi (± keskihajonta) Uudenmaan samoina pysyneillä havaintorungoilla vuosina 2014 ja 2020. n = 4285.



Kuva 101. Luppojen keskimääräinen pistefrekvenssi (± keskihajonta) Uudenmaan samoina pysyneillä havaintorungoilla vuosina 2014 ja 2020. n = 4285.



Kuva 102. Keskimääräinen lajilukumäärä runkoa kohti (± keskihajonta) Uudenmaan samoina pysyneillä havaintorungoilla vuosina 2014 ja 2020. n = 4285.






Vuosien 2000, 2004, 2009, 2014 ja 2020 väliset muutokset

Kaikkien samana pysyneiden alojen vertailu

Vuosien 2000, 2004, 2009, 2014 ja 2020 välisten, parittaisten vertailujen tulokset IAP-indeksille, sormipaisukarpeen vaurioasteelle ja lajilukumäärälle on esitetty seuraavissa taulukoissa (Taulukko 95, Taulukko 96, Taulukko 97). Vuosien 2004, 2009, 2014 ja 2020 välisten, parittaisten vertailujen tulokset sormipaisukarpeen peittävyydelle, luppojen peittävyydelle ja levän yleisyydelle on myös esitetty (Taulukko 98). Kuvissa on esitetty (Kuva 103, Kuva 104, Kuva 105) IAP-indeksin, ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälälajien lukumäärän ja sormipaisukarpeen vaurioasteen kehitys samoina pysyneillä aloilla vuosina 2000, 2004, 2009, 2014 ja 2020. Näissä kaavioissa asteikko ei kata suureen koko vaihteluväliä.

Taulukko 95. IAP-indeksi runkojäkälähavaintojen perusteella Uudenmaan samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2000, 2004, 2009, 2014 ja 2020. Vuosien väliset parittaiset vertailut on tehty merkkitestillä. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). n = 320. Erotus on negatiivinen, kun jälkimmäisen vuoden arvo on pienempi.

		n = 320

		Vuosi

		Keskiarvo

		Keskihajonta

		Pienin

		Suurin

		p-arvo

		erotus



		IAP-indeksi

		2000

		2,08

		0,60

		0,04

		3,16

		0,000 ***

		-0,24



		

		2004

		1,84

		0,55

		0,04

		2,95

		

		



		

		2000

		2,08

		0,60

		0,04

		3,16

		0,000 ***

		-0,13



		

		2009

		1,95

		0,56

		0,16

		3,15

		

		



		

		2000

		2,08

		0,60

		0,04

		3,16

		0,000 ***

		-0,43



		

		2014

		1,65

		0,51

		0,07

		2,79

		

		



		

		2000

		2,08

		0,60

		0,04

		3,16

		0,000 ***

		-0,63



		

		2020

		1,45

		0,46

		0,12

		2,45

		

		



		

		2004

		1,84

		0,55

		0,04

		2,95

		0,000 ***

		0,10



		

		2009

		1,95

		0,56

		0,16

		3,15

		

		



		

		2004

		1,84

		0,55

		0,04

		2,95

		0,000 ***

		-0,20



		

		2014

		1,65

		0,51

		0,07

		2,79

		

		



		

		2004

		1,84

		0,55

		0,04

		2,95

		0,000 ***

		-0,40



		

		2020

		1,45

		0,46

		0,12

		2,45

		

		



		

		2009

		1,95

		0,56

		0,16

		3,15

		0,000 ***

		-0,30



		

		2014

		1,65

		0,51

		0,07

		2,79

		

		



		

		2009

		1,95

		0,56

		0,16

		3,15

		0,000 ***

		-0,50



		

		2020

		1,45

		0,46

		0,12

		2,45

		

		



		

		2014

		1,65

		0,51

		0,07

		2,79

		0,000 ***

		-0,20



		

		2020

		1,45

		0,46

		0,12

		2,45

		

		












Taulukko 96. Lajilukumäärä runkojäkälähavaintojen perusteella Uudenmaan samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2000, 2004, 2009, 2014 ja 2020. Vuosien väliset parittaiset vertailut on tehty merkkitestillä. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). n = 320. Erotus on negatiivinen, kun jälkimmäisen vuoden arvo on pienempi.

		n = 320

		Vuosi

		Keskiarvo

		Keskihajonta

		Pienin

		Suurin

		p-arvo

		erotus



		lajilukumäärä

		2000

		7,01

		1,58

		1

		10

		0,000 ***

		-0,52



		

		2004

		6,49

		1,59

		1

		10

		

		



		

		2000

		7,01

		1,58

		1

		10

		0,009 ***

		-0,21



		

		2009

		6,80

		1,54

		1

		10

		

		



		

		2000

		7,01

		1,58

		1

		10

		0,000 ***

		-0,61



		

		2014

		6,41

		1,56

		1

		9

		

		



		

		2000

		7,01

		1,58

		1

		10

		0,000 ***

		-1,00



		

		2020

		6,01

		1,54

		1

		9

		

		



		

		2004

		6,49

		1,59

		1

		10

		0,000 ***

		0,31



		

		2009

		6,80

		1,54

		1

		10

		

		



		

		2004

		6,49

		1,59

		1

		10

		0,677

		-0,09



		

		2014

		6,41

		1,56

		1

		9

		

		



		

		2004

		6,49

		1,59

		1

		10

		0,000 ***

		-0,48



		

		2020

		6,01

		1,54

		1

		9

		

		



		

		2009

		6,80

		1,54

		1

		10

		0,000 ***

		-0,40



		

		2014

		6,41

		1,56

		1

		9

		

		



		

		2009

		6,80

		1,54

		1

		10

		0,000 ***

		-0,79



		

		2020

		6,01

		1,54

		1

		9

		

		



		

		2014

		6,41

		1,56

		1

		9

		0,000 ***

		-0,39



		

		2020

		6,01

		1,54

		1

		9

		

		







Taulukko 97. Sormipaisukarpeen vaurioaste runkojäkälähavaintojen perusteella Uudenmaan samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2000, 2004, 2009, 2014 ja 2020. Vuosien väliset parittaiset vertailut on tehty merkkitestillä. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). n = 320. Erotus on negatiivinen, kun jälkimmäisen vuoden arvo on pienempi.

		n = 320

		Vuosi

		Keskiarvo

		Keskihajonta

		Pienin

		Suurin

		p-arvo

		erotus



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		2000

		2,10

		0,71

		1,0

		5,0

		0,000 ***

		0,18



		

		2004

		2,28

		0,60

		1,2

		4,8

		

		



		

		2000

		2,10

		0,71

		1,0

		5,0

		0,000 ***

		0,14



		

		2009

		2,24

		0,55

		1,1

		4,9

		

		



		

		2000

		2,10

		0,71

		1,0

		5,0

		0,000 ***

		0,40



		

		2014

		2,50

		0,54

		1,5

		4,8

		

		



		

		2000

		2,10

		0,71

		1,0

		5,0

		0,000 ***

		0,44



		

		2020

		2,54

		0,61

		1,6

		5,0

		

		



		

		2004

		2,28

		0,60

		1,2

		4,8

		0,252

		-0,04



		

		2009

		2,24

		0,55

		1,1

		4,9

		

		



		

		2004

		2,28

		0,60

		1,2

		4,8

		0,000 ***

		0,22



		

		2014

		2,50

		0,54

		1,5

		4,8

		

		



		

		2004

		2,28

		0,60

		1,2

		4,8

		0,000 ***

		0,26



		

		2020

		2,54

		0,61

		1,6

		5,0

		

		



		

		2009

		2,24

		0,55

		1,1

		4,9

		0,000 ***

		0,26



		

		2014

		2,50

		0,54

		1,5

		4,8

		

		



		

		2009

		2,24

		0,55

		1,1

		4,9

		0,000 ***

		0,30



		

		2020

		2,54

		0,61

		1,6

		5,0

		

		



		

		2014

		2,50

		0,54

		1,5

		4,8

		0,026 *

		0,04



		

		2020

		2,54

		0,61

		1,6

		5,0

		

		







Taulukko 98. Sormipaisukarpeen peittävyys, luppojen peittävyys ja levän yleisyys runkojäkälähavaintojen perusteella Uudenmaan samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2004, 2009, 2014 ja 2020. Vuosien väliset parittaiset vertailut on tehty merkkitestillä. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). n = 369. Erotus on negatiivinen, kun jälkimmäisen vuoden arvo on pienempi.

		n = 369

		Vuosi

		Keskiarvo

		Keskihajonta

		Pienin

		Suurin

		p-arvo

		erotus



		sormipaisukarpeen peittävyys (%)

		2004

		4,40

		3,72

		0

		27,1

		0,000 ***

		-0,36



		

		2009

		4,04

		3,90

		0

		26,45

		

		



		

		2004

		4,40

		3,72

		0

		27,1

		0,433

		0,35



		

		2014

		4,76

		4,67

		0

		36,95

		

		



		

		2004

		4,40

		3,72

		0

		27,1

		0,002 **

		-0,03



		

		2020

		4,38

		4,37

		0

		33,1

		

		



		

		2009

		4,04

		3,90

		0

		26,45

		0,000 ***

		0,72



		

		2014

		4,76

		4,67

		0

		36,95

		

		



		

		2009

		4,04

		3,90

		0

		26,45

		0,030 *

		0,33



		

		2020

		4,38

		4,37

		0

		33,1

		

		



		

		2014

		4,76

		4,67

		0

		36,95

		0,000 ***

		-0,38



		

		2020

		4,38

		4,37

		0

		33,1

		

		



		luppojen peittävyys (%)

		2004

		0,01

		0,04

		0

		0,5

		0,901

		0,00



		

		2009

		0,01

		0,05

		0

		0,5

		

		



		

		2004

		0,01

		0,04

		0

		0,5

		0,349

		0,02



		

		2014

		0,03

		0,12

		0

		1,1

		

		



		

		2004

		0,01

		0,04

		0

		0,5

		0,625

		0,01



		

		2020

		0,02

		0,08

		0

		0,65

		

		



		

		2009

		0,01

		0,05

		0

		0,5

		0,422

		0,01



		

		2014

		0,03

		0,12

		0

		1,1

		

		



		

		2009

		0,01

		0,05

		0

		0,5

		1,000

		0,01



		

		2020

		0,02

		0,08

		0

		0.65

		

		



		

		2014

		0,03

		0,12

		0

		1.1

		0,136

		-0,01



		

		2020

		0,02

		0,08

		0

		0.65

		

		



		levän yleisyys

		2004

		4,5

		3,7

		0

		10

		0,273

		0,00



		

		2009

		4,5

		3,7

		0

		10

		

		



		

		2004

		4,5

		3,7

		0

		10

		0,047 *

		0,18



		

		2014

		4,7

		3,3

		0

		10

		

		



		

		2004

		4,5

		3,7

		0

		10

		0,815

		-0,44



		

		2020

		4,0

		3,4

		0

		10

		

		



		

		2009

		4,5

		3,7

		0

		10

		0,169

		0,18



		

		2014

		4,7

		3,3

		0

		10

		

		



		

		2009

		4,5

		3,7

		0

		10

		0,142

		-0,44



		

		2020

		4,0

		3,4

		0

		10

		

		



		

		2014

		4,7

		3,3

		0

		10

		0,000 ***

		-0,62



		

		2020

		4,0

		3,4

		0

		10

		

		







Taulukko 99. 

Kuva 103. IAP-indeksi Uudenmaan samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2000, 2004, 2009, 2014 ja 2020 (vaihteluväli 0–3,5). Ero kaikkien vuosiparien välillä oli tilastollisesti erittäin merkitsevä. n = 320.





Kuva 104. Ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälälajien lukumäärä Uudenmaan samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2000, 2004, 2009, 2014 ja 2020 (vaihteluväli 0–10). Ero kaikkien vuosiparien paitsi 2004/2009 välillä oli tilastollisesti erittäin merkitsevä. n = 320.





Kuva 105. Sormipaisukarpeen vaurioaste Uudenmaan samoina pysyneillä havaintoaloilla vuosina 2000, 2004, 2009, 2014 ja 2020 (vaihteluväli 1–5). Ero kaikkien vuosiparien välillä paitsi 2004/2009 oli tilastollisesti merkitsevä. n = 320.




Vertailu taajama- ja tausta-aloittain

Tässä kappaleessa on esitetty vuosien 2000, 2004, 2009, 2014 ja 2020 välisten, parittaisten vertailujen tilastolliset testitulokset sormipaisukarpeen vaurioasteelle (Taulukko 100), ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälälajien lukumäärälle (Taulukko 101) ja IAP-indeksille (Taulukko 102). Taulukoissa erotus on negatiivinen, kun jälkimmäisen vuosiparin arvo on suurempi.

Taulukko 100. Vuosien väliset tilastolliset vertailut sormipaisukarpeen vaurioasteelle tausta- ja taajamajaottelun suhteen tarkasteltuna. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). Viimeinen sarake kertoo, kummassa ryhmässä tarkasteltujen muuttujien arvot ovat olleet suurempia. n (taajama) = 156, n (tausta) = 164. Erotus on positiivinen, kun jälkimmäisen vuoden arvo on suurempi.

		n (taajama) = 156

n (tausta) = 164

		Tausta / taajama

		Vertailupari

		Erotus

		p-arvo

		Suurempi



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		tausta

		2000 / 2004

		0,28

		0,000 ***

		2004



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		tausta

		2000 / 2009

		0,28

		0,000 ***

		2009



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		tausta

		2000 / 2014

		0,57

		0,000 ***

		2014



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		tausta

		2000 / 2020

		0,56

		0,000 ***

		2020



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		tausta

		2004 / 2009

		-0,01

		0,689

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		tausta

		2004 / 2014

		0,28

		0,000 ***

		2014



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		tausta

		2004 / 2020

		0,28

		0,000 ***

		2020



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		tausta

		2009 / 2014

		0,29

		0,000 ***

		2014



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		tausta

		2009 / 2020

		0,29

		0,000 ***

		2020



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		tausta

		2014 / 2020

		0,00

		0,799

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		taajama

		2000 / 2004

		0,07

		0,156

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		taajama

		2000 / 2009

		-0,01

		0,934

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		taajama

		2000 / 2014

		0,22

		0,000 ** 

		2014



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		taajama

		2000 / 2020

		0,31

		0,000***

		2020



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		taajama

		2004 / 2009

		-0,08

		0,251

		



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		taajama

		2004 / 2014

		0,16

		0,002 **

		2014



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		taajama

		2004 / 2020

		0,25

		0,000 ***

		2020



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		taajama

		2009 / 2014

		0,23

		0,000 ***

		2014



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		taajama

		2009 / 2020

		0,32

		0,000 ***

		2020



		sormipaisukarpeen vaurioaste

		taajama

		2014 / 2020

		0,09

		0,000 ***

		2020












Taulukko 101. Vuosien väliset tilastolliset vertailut ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälien lajilukumäärälle vaurioasteelle tausta- ja taajamajaottelun suhteen tarkasteltuna. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). Viimeinen sarake kertoo, kummassa ryhmässä tarkasteltujen muuttujien arvot ovat olleet suurempia. n (taajama) = 156, n (tausta) = 164. Erotus on positiivinen, kun jälkimmäisen vuoden arvo on suurempi.

		n (taajama) = 156

n (tausta) = 164

		Tausta / taajama

		Vertailupari

		Erotus

		p-arvo

		Suurempi



		lajilukumäärä

		tausta

		2000 / 2004

		-0,34

		0,000 ***

		2000



		lajilukumäärä

		tausta

		2000 / 2009

		-0,16

		0,082

		



		lajilukumäärä

		tausta

		2000 / 2014

		-0,40

		0,000 ***

		2000



		lajilukumäärä

		tausta

		2000 / 2020

		-0,79

		0,000 ***

		2000



		lajilukumäärä

		tausta

		2004 / 2009

		0,18

		0,079

		



		lajilukumäärä

		tausta

		2004 / 2014

		-0,06

		0,923

		



		lajilukumäärä

		tausta

		2004 / 2020

		-0,45

		0,000 ***

		2004



		lajilukumäärä

		tausta

		2009 / 2014

		-0,24

		0,023 *

		2009



		lajilukumäärä

		tausta

		2009 / 2020

		-0,62

		0,000 ***

		2009



		lajilukumäärä

		tausta

		2014 / 2020

		-0,38

		0,000 ***

		2014



		lajilukumäärä

		taajama

		2000 / 2004

		-0,71

		0,000 ***

		2000



		lajilukumäärä

		taajama

		2000 / 2009

		-0,26

		0,064

		



		lajilukumäärä

		taajama

		2000 / 2014

		-0,82

		0,000 ***

		2000



		lajilukumäärä

		taajama

		2000 / 2020

		-1,22

		0,000 ***

		2000



		lajilukumäärä

		taajama

		2004 / 2009

		0,45
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Taulukko 102. Vuosien väliset tilastolliset vertailut IAP-indeksille tausta- ja taajamajaottelun suhteen tarkasteltuna. Melkein merkitsevä (p < 0,05) testitulos on merkitty yhdellä tähdellä (*), merkitsevä (p < 0,01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevä (p < 0,001) kolmella (***). Viimeinen sarake kertoo, kummassa ryhmässä tarkasteltujen muuttujien arvot ovat olleet suurempia. n (taajama) = 156, n (tausta) = 164. Erotus on positiivinen, kun jälkimmäisen vuoden arvo on suurempi.

		n (taajama) = 156

n (tausta) = 164

		Tausta / taajama

		Vertailupari

		Erotus
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		IAP-indeksi
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Ilman epäpuhtauksien pitoisuuskartat

Tässä kappaleessa esitetään Euroopan ympäristövirasto EEA:n tietoihin perustuvat kartat ilman epäpuhtauksien vuosikeskiarvoista ja otsonilta SOMO35-arvosta vuodelta 2017 (viimeisin saatavilla oleva data) (EEA 2020). Mukana datassa esitetyt typpidioksidi (Kuva 106), otsoni (Kuva 107), hengitettävät hiukkaset (Kuva 108) ja pienhiukkaset (Kuva 109).



Kuva 106. Typpidioksidin (NO2) pitoisuuden vuosikeskiarvo Uudellamaalla vuonna 2017 (data: Euroopan ympäristövirasto).



Kuva 107. Otsonin (O3) SOMO35-arvo Uudellamaalla vuonna 2017 (data: Euroopan ympäristövirasto).



Kuva 108. Hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuuden vuosikeskiarvo Uudellamaalla vuonna 2017 (data: Euroopan ympäristövirasto).



Kuva 109. Pienhiukkasten (PM2.5) pitoisuuden vuosikeskiarvo Uudellamaalla vuonna 2017 (data: Euroopan ympäristövirasto).







Kuvailulehti




		Julkaisusarjan nimi ja numero 

Raportteja 13 | 2021



		Vastuualue

Ympäristö ja luonnonvarat





		Tekijät 

Janne Ruuth

Toni Keskitalo



		Julkaisuaika

Toukokuu 2021



		

		Kustantaja | Julkaisija

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus



		

		Hankkeen rahoittaja | toimeksiantaja

Uudenmaan ilmanlaadun seurannan yhteistyöryhmä



		Julkaisun nimi 

Uudenmaan ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta vuonna 2020



		Tiivistelmä 

Ilmanlaatua on seurattu Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan alueen kunnissa käyttäen ilmentäjinä havupuita ja niiden rungoilla kasvavia jäkäliä 1980-luvulta lähtien. Seuranta on toteutettu uusitun, yhteisen seurantaohjelman mukaisesti vuodesta 2000 lähtien. Ensimmäisellä kierroksella 2000 osa Itä-Uudenmaan kunnista jäi yhteisen hankkeen ulkopuolelle, mutta seuraavilla seurantakierroksilla 2004 sekä 2009 osanotto on ollut kattavaa. Vuonna 2014 neljä kuntaa jättäytyi tutkimuksesta pois. Vuonna 2020 tutkimus toteutettiin jälleen koko Uudenmaan alueen kattavana. Ilmanlaatua arvioitiin männyn epifyyttijäkälien esiintymisen ja kunnon perusteella. Jäkälälajisto oli taantunut ja jäkälien kunto huonontunut lähes koko tutkimusalueella kaikkiin edellisiin tutkimusvuosiin 2000, 2004, 2009 ja 2014 verrattuna. Vuonna 2020 useat lajistoa ja jäkälien kuntoa kuvaavat tunnusluvut olivat samalla tasolla kuin vuonna 2014. Kuitenkin IAP-indeksi ja lajilukumäärä heikkeni merkitsevästi vuonna 2020. Suurimmat jäkälämuutokset vuonna 2020 sijaitsivat pääkaupunkiseudulla. Muita lajiston ja jäkälien kunnon osalta selvästi muuttuneita alueita olivat Hyvinkään keskusta, Lohjan taajamat ja Pohjois-Inkoo, Tammisaari, Porvoo (alueella keskusta–Kilpilahti) sekä Nelostien ja pääradan ympäristö. Lajistoltaan luonnontilaisimmat alueet olivat melko pieniä ja sijaitsivat hajallaan tausta-alueilla Lohjalla, Inkoon saaristossa, Nurmijärvellä, Hyvinkäällä, Mäntsälässä, Vihdin rajaseuduilla, Porvoossa ja Loviisassa. Tausta-alojen jäkälälajisto oli vähemmän muuttunutta ja lajirikkaampaa kuin taajama-alueiden. Tervettä sormipaisukarvetta esiintyi vain kolmella havaintoalalla, jotka sijaitsivat Lohjalla, Pornaisissa ja Pukkilassa. Muualla sormipaisukarpeen vauriot olivat vähintään lieviä tai selviä. Ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälälajien lukumäärä oli vähentynyt koko tutkimusalueella vuoteen 2014 verrattuna. Lajiston köyhtymiseen vuosien 2014 ja 2020 välillä ei löytynyt selvää syytä. Rikkidioksidi- ja typenoksidipäästöt ovat vähentyneet selvästi pitkällä aikavälillä vuoden 2003 jälkeen. Voi olla, ettei runkojäkälillä ei ole ollut mahdollisuutta toipua aikaisemmasta runsaasta kuormituksesta. Ilmastonmuutoksen seurauksena talvilämpötilat muuttuvat siten, että lämpötila vaihtelee nollan asteen molemmin puolin. Tämä voi vaikeuttaa myös epifyyttijäkälien talvehtimista, ja nollan lähellä tapahtuva jäätyminen voi tappaa jäkäliä, millä voi olla myös vaikutusta lajilukumäärään ja yleiseen vaurioasteeseen.



		Asiasanat (YSA:n mukaan)

bioindikaattorit, jäkälät, ilmanlaatu, ympäristön tila, seuranta, Uusimaa



		ISBN (painettu)



		ISBN (PDF)

978-952-314-915-1 (PDF)

		ISSN-L



		ISSN (painettu)



		ISSN (verkkojulkaisu)

2242-2854



		www 

www.doria.fi/ely-keskus



		URN

URN:ISBN:978-952-314-915-1

		Kieli

Suomi

		 Sivumäärä

 182



		Julkaisun myynti/jakaja 

Julkaisu on saatavissa verkosta:www.doria.fi





		Kustannuspaikka ja aika 

Helsinki 5/2021

		 Painotalo

Scanseri Oy





Presentationsblad


		Publikationens serie och nummer

Rapporter 13/2021



		Ansvarsområde

Miljö och naturresurser







		Författare 

Janne Ruuth 

Toni Keskitalo

Tuomas Talvitie

		Publiceringsdatum

Maj 2021



		

		Utgivare | Förläggare

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland



		

		Projektets finansiär | uppdragsgivare

Samarbetsgruppen för luftkvalitetsuppföljning i Nyland





		Publikationens titel 

Uudenmaan ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta vuonna 2020

(Uppföljning av bioindikatorer för luftkvaliteten i Nyland år 2020)





		Sammandrag 

Luftkvaliteten har uppföljts i Nylands och Östra Nylands kommuner sedan 1980-talet med hjälp av bioindikatorer, dvs. barrträd och deras stamlavar. Sedan 2000 har uppföljningen genomförts i enlighet med ett förnyat gemensamt uppföljningsprogram. Vid den första omgången år 2000 valde en del av Östra Nylands kommuner att inte delta i det gemensamma projektet, men åren 2004 och 2009 var representationen fullständig. År 2014 valde fyra kommuner att inte delta. År 2020 genomfördes uppföljningen i hela Nyland igen. Luftkvaliteten bedömdes utgående från förekomsten och tillståndet av epifytiska lavar på tall. Lavfloran hade utarmats och lavarnas tillstånd försvagats i nästan hela uppföljningsområdet jämfört med alla tidigare uppföljningsår (åren 2000, 2004, 2009 och 2014). År 2020 var flera indikatorer på lavfloran och lavarnas tillstånd på samma nivå som år 2014. IAP-indexet och artantalet hade dock minskat signifikant. De största förändringarna år 2020 observerades i huvudstadsregionen. Andra områden där lavfloran och lavarnas tillstånd hade förändrats tydligt var Hyvinge centrum, tätorterna i Lojo, norra Ingå, Ekenäs, Borgå (området Borgå centrum–Sköldvik) och närheten av riksväg fyra och stambanan. Lavfloran var mest orörd i ganska små områden som låg utspridda i bakgrundsområden i Lojo, i Ingå skärgård, i Nurmijärvi, i Hyvinge, i Mäntsälä, i gränsområden i Vichtis, i Borgå och i Lovisa. I bakgrundsområden var förändringarna i lavfloran mindre och antalet lavarter högre än i tätorter. Frisk blåslav observerades endast på tre provytor, som var belägna i Lojo, i Borgnäs och i Pukkila. På de övriga provytorna var skadorna på blåslav åtminstone lindriga eller tydliga. Antalet lavarter som tar skada av luftföroreningar hade minskat i hela uppföljningsområdet jämfört med år 2014.



Ingen tydlig orsak hittades till varför lavfloran har utarmats mellan åren 2014 och 2020. Utsläppen av svaveldioxid och kväveoxider har minskat tydligt på lång sikt efter år 2003. Möjligen har stamlavarna inte haft en möjlighet att återhämta sig från tidigare hög belastning. Som följd av klimatförändringen förändras vintertemperaturerna så att temperaturen växlar omkring noll grader. Detta kan även göra att epifytlavarna har svårare att övervintra, och frysning i närheten av noll grader kan döda lavar, vilket kan påverka även artantalet och den allmänna skadeklassen.



		Nyckelord (enligt Allärs) 

Bioindikatorer, lavar, luftkvalitet, miljöns tillstånd, uppföljande undersökning, Nyland



		ISBN (tryckt)



		ISBN (PDF)

978-952-314-915-1

		ISSN-L

2242-2846

		ISSN (tryckt)



		ISSN (webbpublikation)

2242-2854

 





		WWW

www.doria.fi/ely-keskus

		URN

URN:ISBN:978-952-314-915-1

		Språk

Finska

		 Sidantal 

 182



		Beställningar 

Adress och e-post (om publikationen trycks)

Publikationen finns på Doria.fi/ely-keskus



		Förläggningsort och datum

Yleensä oma viraston paikkakunta

		 Tryckeri

 Teksti

















image83.emf

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%keltatyvikarvesormipaisukarveharmaatyvi- ja tuhkakarveharmaaröyhelöhankakarvelupotkeltoröyhelönaavatruskoröyhelöraidanisokarveseinäsuomujäkälälevä ja vihersukkulajäkälä20142020




image84.emf

0 %20 %40 %60 %80 %100 %20202014200920042000tervelievät vauriotselvät vauriotpahat vauriotkuollut tai puuttuu




image85.emf

0 %20 %40 %60 %80 %100 %20202014200920042000luonnontilainen lajistolievästi köyhtynyt lajistoköyhtynyt lajistoselvästi köyhtynyt lajisto(lähes) jäkäläautio




image86.emf

0123456789102004200920142020yleisyysKestävät lajitseinäsuomujäkälälevä




image87.emf

0123456789102004200920142020yleisyysMelko kestävät lajitsormipaisukarvekeltatyvikarveruskoröyhelökeltaröyhelö




image88.emf

0123456789102004200920142020yleisyysMelko herkät lajitharmaa- ja tuhkatyvikarveharmaaröyhelöhankakarveraidanisokarve




image89.emf

0123456789102004200920142020yleisyysHerkät lajitlupotnaavat




image90.png



image91.png



image92.png



image93.png



image94.png



image95.png



image96.png



image97.png



image98.png



image99.png



image100.png



image101.png



image102.png



image103.png



image104.png



image105.png



image106.png



image107.png



image108.png



image109.png



image110.png



image111.png



image112.png



image113.png



image114.png



image115.png



image116.emf

1,01,52,02,53,03,54,04,55,0taustataajamasormipaisukarpeen vaurioaste




image117.emf

1,01,52,02,53,03,54,04,55,0taustataajamayleinen vaurioaste




image118.emf

0,000,501,001,502,002,503,00taustataajamaIAP




image119.emf

012345678910taustataajamalajilukumäärä




image120.emf

0,01,02,03,04,05,06,07,08,09,010,0taustataajamasormipaisukarpeen peittävyys (%)




image121.emf

0,000,020,040,060,080,100,120,140,16taustataajamaluppojen peittävyys (%)




image122.emf

012345678910taustataajamalevän yleisyys




image1.png



image123.emf

0,000,501,001,502,002,503,00012345678910IAPlajilukumäärä




image124.emf

1,02,03,04,05,00,000,501,001,502,002,503,00yleinen vaurioasteIAP




image125.emf

1,01,52,02,53,03,54,04,55,011,522,533,544,55yleinen vaurioastesormipaisukarpeen vaurioaste




image126.emf

1,01,52,02,53,03,54,04,55,012345678910yleinen vaurioastelevän yleisyys




image127.emf

1,01,52,02,53,03,54,04,55,020142020sormipaisukarpeen vaurioaste




image128.emf

0,02,04,06,08,010,012,020142020sormipaisukarpeen pistefrekvenssi




image129.emf

0,00,10,20,30,40,50,60,720142020luppojen pistefrekvenssi




image130.emf

01234567891020142020lajilukumäärä / runko




image131.emf

0,000,501,001,502,002,503,0020002004200920142020IAP




image132.emf

567891020002004200920142020lajilukumäärä




image2.png



image133.emf

1,001,502,002,503,0020002004200920142020sormipaisukarpeen vuarioaste




image134.png



image135.png



image136.png



image137.png



image3.png



image4.png



image5.emf

002 0004 0006 0008 00010 00012 00014 00016 00018 00020 00020032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019SO2-päästö [t/a]Rikkidioksidipäästöt vuosina 2003 -2019liikenneteollisuus




image6.emf

005 00010 00015 00020 00025 00030 00035 00040 00045 00020032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019NO2-päästö [t/a]Typen oksidien päästöt vuosina 2003 -2019liikenneteollisuus




image7.emf

005001 0001 5002 0002 50020032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019hiukkaspäästö [t/a]Hiukkaspäästöt vuosina 2003 -2019liikenneteollisuus




image8.emf

002 0004 0006 0008 00010 00012 00014 00016 00020032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019VOC-päästö [t/a]VOC-päästöt vuosina 2003 -2019liikenneteollisuus




image9.png



image10.png



image11.png



image12.png



image13.png



image14.png



image15.png



image16.png



image17.emf

0,00,51,01,52,02,53,03,54,04,519871989199119931995199719992001200320052007200920112013201520172019NO2[µg/m3]Rikkidioksidin pitoisuus ilmassa tausta-asemilla vuosina 1987–2019SO2 UtöSO2 VirolahtiSO2 LuukkiSO2 Kallio




image18.emf

0.00.51.01.52.02.53.03.54.019871989199119931995199719992001200320052007200920112013201520172019NO2[µg/m3]Rikkidioksidin pitoisuus ilmassa Porvoossa ja Kalliossa vuosina 1987–2019SO2 MustijokiSO2 SvartbäckSO2 NybySO2 Kallio




image19.emf

0,05,010,015,020,025,030,019871989199119931995199719992001200320052007200920112013201520172019NO2[µg/m3]Typpidioksidin pitoisuus ilmassa tausta-asemilla vuosina 1987–2019NO2 UtöNO2 VirolahtiNO2 LuukkiNO2 Kallio




image20.png



image21.png



image22.jpg



image23.png



image24.png



image25.png



image26.png



image27.png



image28.png



image29.jpg



image30.jpg



image31.png



image32.png



image33.png



image34.png



image35.png



image36.png



image37.png



image39.png



image40.png



image41.png



image42.png



image43.png



image38.emf

0%10%20%30%40%50%60%1,0–1,51,5–2,52,5–3,53,5–4,54,5–5,0tervelievät vauriotselvät vauriotpahat vauriotkuollut taipuuttuuosuus havaintoaloista




image39.emf

0%10%20%30%40%50%60%tervelievätvauriotselvätvauriotpahatvauriotkuolluttaipuuttuu1,01,52,02,53,03,54,04,55,0osuus rungoista




image44.png



image45.png



image46.emf

0%10%20%30%40%50%60%1,0–1,51,5–2,52,5–3,53,5–4,54,5–5,0tervelievät vauriotselvät vauriotpahat vauriotkuollut taipuuttuuosuus havaintoaloista




image47.emf

0%10%20%30%40%50%60%tervelievätvauriotselvätvauriotpahatvauriotkuolluttaipuuttuu1,01,52,02,53,03,54,04,55,0osuus havaintoaloista




image48.png



image49.png



image50.emf

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%keltatyvikarvesormipaisukarveseinäsuomujäkäläharmaatyvi- ja tuhkakarveharmaaröyhelöhankakarvelevä ja vihersukkulajäkäläkeltaröyhelölupotnaavatruskoröyhelöraidanisokarve




image51.emf

0,001,002,003,004,005,006,00ruskoröyhelö (1,2 %)naavat (8,1 %)lupot (17 %)keltatyvikarve (96 %)harmaaröyhelö (50 %)hankakarve (49 %)raidanisokarve (0,3 %)harmaatyvi- ja tuhkakarve (55 %)keltaröyhelö (19 %)sormipaisukarve (95 %)seuralaislajien lukumäärä




image52.png



image53.png



image54.png



image55.png



image56.png



image57.png



image58.png



image59.png



image60.png



image61.png



image62.png



image63.emf

0%10%20%30%40%50%60%70%80%0,0–0,50,5–1,01,0–2,02,0–3,0≥ 3,0(lähes)jäkäläautioselvästiköyhtynyt lajistoköyhtynyt lajistolievästiköyhtynyt lajistoluonnontilainenlajistoosuus havaintoaloista




image64.png



image65.png



image66.png



image67.png



image68.png



image69.png



image70.png



image71.png



image72.png



image73.png



image74.png



image75.png



image76.png



image77.png



image78.png



image79.png



image80.png



image81.emf

0%10%20%30%40%50%60%tervelievät vauriotselvät vauriotpahat vauriotkuollut taipuuttuuosuus havaintoaloista20142020




image82.emf

0%10%20%30%40%50%60%70%80%(lähes)jäkäläautioselvästiköyhtynytköyhtynytlievästiköyhtynytluonnontilainenosuus havaintoaloista20142020





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowPSXObjects true
  /AllowTransparency false
  /AlwaysEmbed [
    true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /AntiAliasGrayImages false
  /AntiAliasMonoImages false
  /AutoFilterColorImages true
  /AutoFilterGrayImages true
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /ColorACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDict <<
    /HSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
    /QFactor 1.30000
    /VSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
  >>
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageResolution 150
  /ColorSettingsFile ()
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /CropColorImages false
  /CropGrayImages false
  /CropMonoImages false
  /DSCReportingLevel 0
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /Description <<
    /SUO <FEFF005B005000650072007500730074007500750020006B006F0068007400650065007300650065006E00200027005B005000690065006E0069006E00200074006900650064006F00730074006F006B006F006B006F005D0027005D0020004B00E40079007400E40020006E00E40069007400E4002000610073006500740075006B007300690061002C0020006B0075006E0020006C0075006F00740020006C00E400680069006E006E00E40020006E00E40079007400F60073007400E40020006C0075006B0065006D0069007300650065006E002C0020007300E40068006B00F60070006F0073007400690069006E0020006A006100200049006E007400650072006E0065007400690069006E0020007400610072006B006F006900740065007400740075006A0061002000410064006F0062006500200050004400460020002D0064006F006B0075006D0065006E007400740065006A0061002E0020004C0075006F0064007500740020005000440046002D0064006F006B0075006D0065006E00740069007400200076006F0069006400610061006E0020006100760061007400610020004100630072006F0062006100740069006C006C00610020006A0061002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030003A006C006C00610020006A006100200075007500640065006D006D0069006C006C0061002E>
  >>
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.10000
  /DoThumbnails false
  /DownsampleColorImages true
  /DownsampleGrayImages true
  /DownsampleMonoImages true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /EmbedOpenType false
  /EmitDSCWarnings false
  /EncodeColorImages true
  /EncodeGrayImages true
  /EncodeMonoImages true
  /EndPage -1
  /GrayACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDict <<
    /HSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
    /QFactor 1.30000
    /VSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
  >>
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageResolution 150
  /ImageMemory 1048576
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /Quality 10
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /Quality 10
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /Quality 10
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /Quality 10
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /MonoImageResolution 300
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /NeverEmbed [
    true
  ]
  /OPM 1
  /Optimize true
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.25000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXTrapped /False
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PassThroughJPEGImages false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




