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1 JOHDANTO 

Ympäristön yhdennetty seuranta (YYS) on YK:n Euroopan talouskomission (ECE) 
ympäristön tilan seurantaohjelma, jossa selvitetään ilmansaasteiden vaikutuksia 
ekosysteemeihin. Seurattavat ekosysteemit edustavat mahdollisimman luonnontilaisia 
tausta-alueita. 

Yhdennetyn seurannan tärkeimpänä tavoitteena on selvittää ekosysteemien tilaa ja siinä 
tapahtuvia pitkän aikavälin muutoksia. Ohjelmassa pyritään mm. selvittämään 
ekosysteemien luontainen vaihtelu ja erottamaan se ihmistoiminnan aiheuttamista 
muutoksista. Tavoitteena on myös kehittää malleja, joiden avulla voidaan ennustaa 
ympäristön tilaa ja sen muutoksia erilaisissa kuormitustilanteissa. 

Ympäristön yhdennetyn seurannan ohjelma käynnistyi pohjoismaisena yhteistyönä 
vuonna 1987 ja vuonna 1989 se otettiin ECE:n pilottiohjelmaksi. Vuonna 1993 se 
hyväksyttiin ECE:n pysyväksi seurantaohjelmaksi (UNECE Convention on Long-range 
Transboundary Air Pollution. International Co-operative Programme on Integrated 
Monitoring of Air Pollution Effects on Ecosystems, ICP IM). Tällä hetkellä ohjelmassa 
on mukana 23 maata. Seurantatietoa saadaan yhteensä 57 alueelta, joista osa on 
intensiivisen seurannan alueita ja osa ns. biomonitorointialueita, joilla toteutetaan 
suppeampaa seurantaohjelmaa kuin intensiivisen seurannan alueilla (Kleemola & 
Forsius 1996). Suomessa seuranta-alueita on kuusi, joista neljä on aktiivisessa 
seurantatoiminnassa (Bergström • ym. 1995). 

Ohjelman toteuttamista ja tuloksia valvoo vuosittain kokoontuva johtoryhmä (Task 
Force), joka raportoi ohjelmasta ja sen kehityksestä ECE:lle. Ohjelman kansainvälisenä 
tietokeskuksena toimii Suomen ympäristökeskuksessa sijaitseva ohjelmakeskus 
(Programme Centre), joka ylläpitää kansainvälistä tietorekisteriä sekä julkaisee 
vuosittaista raporttia (Annual Report). Jokaisessa ohjelmassa mukana olevassa maassa 
on lisäksi kansallinen keskus (National Focal Point), joka mm. lähettää kyseisen maan 
seurantatulokset keskitetysti kansainväliseen rekisteriin. 

Suomessa kansallista ohjelmaa koordinoi Suomen ympäristökeskus (SYKE). Seurantaa 
toteuttavat SYKE:n lisäksi Geologian tutkimuskeskus, Ilmatieteen laitos, Metsäntutki-
muslaitos, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Hämeen, Länsi-Suomen, Pohjois-
Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin ympäristökeskukset sekä Helsingin ja Joensuun 
yliopistot. Metsähallituksen asianomaiset puistoalueet vastaavat alueiden ylläpidosta. 
Jokaisella aktiivisessa seurannassa olevalla alueella toimii kenttämestari, joka vastaa 
rutiininäytteenotosta. Kenttämestaritoiminta on asianomaisen alueellisen ympäristökes-
kuksen vastuulla. Ohjelman kansallisena yhteistyöelimenä toimii ympäristöministeriön 
asettama ympäristön yhdennetyn seurannan työryhmä, jossa on useimpien seurantaa 
toteuttavien tahojen sekä ympäristöministeriön edustus. 

Yhdennetyn seurannan seuranta-alueiksi suositellaan valittavaksi mahdollisimman 
luonnontilaisia valuma-alueita, jotka eivät ole paikallisten päästölähteiden vaikutuspii-
rissä. Suomen neljä aktiivisessa seurannassa olevaa aluetta sijaitsevat maan eri osissa 
ja ne edustavat eri kasvillisuusvyöhykkeitä. Alueet ovat etelästä pohjoiseen 1) Valkea-
Kotisen seuranta-alue Kotisten luonnonsuojelualueella (Lammi, eteläboreaalinen 
kasvillisuusvyöhyke), 2) Hietajärven seuranta-alue Patvinsuon kansallispuistossa 
(Lieksa, keskiboreaalinen kasvillisuusvyöhyke), 3) Pesosjärven seuranta-alue Oulangan 
kansallispuistossa (Kuusamo, pohjoisboreaalinen kasvillisuusvyöhyke ja 4) Vuoskojär- 
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ven seuranta-alue Kevon luonnonpuistossa (Utsjoki, pohjoisboreaalinen kasvillisuus-
vyöhyke). 

Alueilla seurataan monipuolisesti ilmaa, maata, vettä ja eliöstöä. Kansainvälinen 
seurantaohjelma koostuu 21 alaohjelmasta (subprogrammes) sekä erilaisista 
kartoituksista. Alaohjelmat ja niissä mitattavat muuttujat kuvataan yhdennetyn 
seurannan kansainvälisessä ohjelmakäsikirjassa (Manual for Integrated Monitoring, 
Programme Phase 1993-1996; Environment Data Centre 1993). Kaikilla alueilla ei 
toteuteta kaikkia alaohjelmia ja hyvinkin suurta vaihtelua on seurannan toteuttamisessa 
eri maiden välillä. 

Epifyyttien (päällyskasvillisuuden) seuranta koostuu kahdesta alaohjelmasta, joita 
molempia tulisi toteuttaa sekä intensiivisen seurannan alueilla että biomonitorointialu-
eilla. Alaohjelmat ovat runkojäkälät (Trunk epiphytes; EP) ja neulasten viherlevät 
(Aerial green algae; AL). Runkojäkälien seurantaohjelman tavoitteena on mitata puiden 
runkojen päällyskasvillisuuslajisto, lajien runsaussuhteet ja yksilöiden kunto sekä 
selvittää näissä tekijöissä mahdollisesti tapahtuvat muutokset. Neulasten viherlevien 
seurantaohjelman tavoitteena on mitata pienten kuusten neulasten viherlevien ja 
oksajäkälien runsaus sekä neulasten määrä ja selvittää näissä tekijöissä mahdollisesti 
tapahtuvat muutokset. Suomen ympäristökeskus koordinoi epifyyttien seurannan 
alaohjelmia ja seurannan primaaritiedot tallennetaan SYKE:n ympäristöntilayksikössä 
sijaitsevaan kasvillisuuden perustietorekisteriin. 

Epifyyttien seurannan kannalta muita tärkeitä YYS:n alaohjelmia ovat mm. laskeuman 
laatu (Precipitation chemistry, DC), lehvästösadanta (Throughfall, TF), runkovalunta 
(Stemflow, SF), lehvästökemia (Foliage chemisty, FC) ja puuston tuhot (Forest 
damage, FD). Näiden ohjelmien tuloksia voidaan käyttää taustatietoina epifyyttien 
seurannan alaohjelmissa. 

Tässä raportissa esitetään runkojäkälien (alaohjelma EP) ja neulasten viherlevien 
(alaohjelma AL) seurannan maastotyöohjeet. Ohjeiden sisältöä ovat SYKE:ssa 
valmistelleet Aira Kokko, Katariina Mäkelä ja Seppo Tuominen ja ne pohjautuvat 
aiheesta aikaisemmin laadittuihin monisteisiin (Kokko 1990, Mäkelä 1994). Ohjeet on 
tarkoitettu Suomen kansallisen seurantaohjelman toteuttamiseen ja niiden avulla 
voidaan tehdä seurannan käytännön maastotyö niin uusia seuranta-aloja perustettaessa 
kuin seurantamittauksissakin. Maastoaineiston tallennuksesta on erilliset ohjeet 
(Tuominen 1997). Aineisto tallennetaan SYKE:n ympäristöntilayksikön kasvillisuuden 
perustietorekisteriin, josta tarvittavat tiedot toimitetaan edelleen kansainväliseen 
ohjelmakeskukseen. Epifyyttiseurannan tuloksia on Suomen osalta julkaistu yhdennetyn 
seurannan kansallisessa 5-vuotis -kokoomaraportissa (Tuominen & Mäkelä 1995). 

2 RUNKOJÄKÄLIEN SEURANTA 

2.1 Yleistä 

Epifyyttiset lajit ovat hyviä saasteindikaattoreita, koska niillä ei ole erikoistunutta 
juuristoa, vaan ne ottavat veden ja ravinteet suoraan pintasolukkonsa läpi. Rungoilla 
kasvavat lajit ovat lisäksi alttiina saasteille ympäri vuoden pohjoisimmillakin alueilla. 
Tavallisimpien runkojäkälälajien ilmansaasteherkkyys on melko hyvin tunnettu ja 
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tämän perusteella lajit voidaan jakaa herkkyysluokkiin. Näihin herkkyysluokkiin 
perustuen on kehitetty erilaisia ilmansaasteindeksejä, joita käytetään alueiden ilman 
puhtauden kuvaamiseen. 

Yhdennetyn seurannan ohjelmassa runkojäkälien seurantaa toteutetaan alaohjelman 
runkojäkälät (Trunk epiphytes, EP) mukaan. Suositeltavat mittausmenetelmät ja 
mitattavat muuttujat on esitelty kansainvälisessä ohjelmakäsikirjassa (Environment 
Data Centre 1993), mutta ohjeet mittausten toteuttamiseksi ovat kuitenkin varsin 
yleisluontoisia. Kansallisesti päätettäväksi jää mm. mittausmenetelmän valinta 
esiteltyjen vaihtoehtojen joukosta. 

Erityisiä ohjeita koealajärjestelyistä tai mitattavista taustamuuttujista ei kansainvälinen 
ohjeisto anna, mutta ohjelmakäsikirjan liitteinä on suosituksia eri alaohjelmien 
koealojen keskinäisestä sijoittamisesta, huomautuksia mahdollisesti tarvittavista 
lisätiedoista jne. (Environment Data Centre 1993, liitteet 4 ja 5). Ohjelmakäsikirjan 
mukaan lisätietoja tulee antaa mm. olosuhteista, jotka mahdollisesti vaikuttavat 
mittauksiin ja kaikista sellaisista tekijöistä, joilla voidaan ajatella olevan merkitystä 
tulosten ja niiden tulkinnan kannalta. Näiden mitattavien taustamuuttujien valinta jää 
kansallisen ohjeistuksen varaan. 

Kansainvälisen ohjeiston mukaan runkojäkälien seuranta-aloja suositellaan perustetta-
vaksi vähintään yksi seuranta-alueen vallitsevaa kasvillisuustyyppiä kohden. Jokaiselta 
seuranta-alalta tulisi seurantaan valita vähintään seitsemän puuta. Jäkälien määrä ei saa 
vaikuttaa seuranta-alan eikä seurattavien puiden valintaan. Seurantaan suositellaan 
valittavaksi mieluiten laajalle levinneitä puulajeja, kuten mänty (Pinus sylvestris), 
rauduskoivu (Betula pendula) tai tammi (Quercus robur), jotta jäkälälajistoa ja siinä 
mahdollisesti tapahtuvia muutoksia voitaisiin vertailla eri alueiden kesken. Suomessa 
ja Ruotsissa on boreaalisen kasvillisuusvyöhykkeen seurattavaksi puulajiksi sovittu 
mänty ja tunturialueella lisäksi tunturikoivu (Betula pubescens ssp. czerepanovii). 

Ohjelmakäsikirjan mukaan tulee vähintään seuraavat muuttujat mitata ja tiedot niistä 
toimittaa ohjelman kansainväliseen tietorekisteriin: 

• kunkin jäkälälajin keskimääräinen peittävyys rungolla välillä 50-200 cm 
• pensasmaisten jäkälien maksimipituus 
• jäkälien kuntoluokka 
• seurattavien puiden keskimääräinen rinnankorkeusympärysmitta 

Jäkälien peittävyyden arvioinnissa suositellaan käytettäväksi joko linjamenetelmää, 
pistefrekvenssimenetelmää tai visuaalista arviointia. 

Suomessa runkojäkälien seurannan alaohjelma (vuoteen 1993 asti jäkälien seurannan 
alaohjelma, Epiphytes, EP; Environment Data Centre 1989) mitattiin ensimmäisen 
kerran vuonna 1988 Valkea-Kotisen seuranta-alueella. Tällöin mittaukset tehtiin sekä 
männyn että kuusen runkojäkälistä. Vuonna 1989 alaohjelma toteutettiin Pesosjärvellä 
ja Vuoskojärvellä. Tästä eteenpäin vuorovuosin mittaukset tehtiin aina kahdella 
eteläisemmällä ja kahdella pohjoisemmalla alueella (taulukko 1). Lisäksi vuodesta 1990 
alkaen päädyttiin mittaaman ainoastaan männyn runkojäkäliä. Vain Vuoskojärvellä 
jatkettiin lisäksi toisen puulajin, tunturikoivun jäkälälajiston mittauksia, koska 
tunturikoivu on Vuoskojärven alueen vallitseva puulaji ja mänty esiintyy siellä 
pohjoisimmilla rajoillaan. Eri mittausvuosina jouduttiin tekemään runsaasti tarkennuk-
sia menetelmiin sekä mitattavien, lähinnä ympäristömuuttujien joukkoon sekä 
tarkistuksia käytettyihin asteikkoihin ja luokituksiin. Tämän vuoksi näiden vuosien 



tuloksia vertailtaessa on huomioitava mahdolliset menetelmällisistä seikoista aiheutuvat 
erot. 

Vuonna 1993 ohjelman pilottivaiheen jälkeen mittausjärjestelmään tehtiin kansallisesti 
muutoksia siten, että aikaisemmasta kahden vuoden välein tapahtuneesta mittauksesta 
päätettiin siirtyä kolmen vuoden välein, kaikilla seuranta-alueilla samanaikaisesti 
toteutettavaan mittaukseen. Muutoksen syynä oli alunperin se, että aikaisemmin 
epifyyttien seurannan ja kasvillisuuden seurannan (alaohjelma Vegetation, VG) 
alaohjelmat mitattiin samalla alueella samana vuonna, mutta eri vuosina eri alueilla. 
Se, että aluskasvillisuusmittaukset tehtiin eri alueilla eri vuosina vaikeutti näiden 
tulosten vertailua alueiden välillä. Lisäksi tuolloinen kahden vuoden välein tapahtuva 
mittaus aiheutti alueiden liiallista tallaantumista, ja päätettiin siirtyä kolmen vuoden 
välein tapahtuvaan kasvillisuuden mittaukseen. Samassa yhteydessä erotettiin 
kasvillisuuden ja epifyyttien mittaukset toisistaan siten, että näiden mittaukset tehdään 
peräkkäisinä vuosina. Kasvillisuuden ja epifyyttien seurannan alaohjelmien erottaminen 
eri vuosina mitattaviksi tasoitti seurantaohjelman vuosittaista resurssitarvetta. Lisäksi 
myös epifyyttien samanaikainen seuranta eri seuranta-alueilla mahdollistaa tulosten 
mahdollisimman hyvän vertailtavuuden alueiden välillä. Epifyyttiseurannan seuraavat 
mittausvuodet ovat 1997 ja 2000. 

Taulukko 1. Runkojäkälien seurantakerrat ja mitatut puulajit eri seuranta-alueilla 
vuosina 1988-1994. 

Alue / Vuosi 1988 	1989 	1990 1991 	1992 	1993 1994 

Valkea-Kotinen mänty 	- 	mänty - 	mänty 	- mänty 
kuusi 

Hietajärvi - 	- 	mänty - 	mänty 	- mänty 

Pesosjärvi - 	mänty 	- mänty. 	- 	- mänty 
kuusi 

Vuoskojärvi - 	mänty 	- mänty 	- 	- mänty 
tunturi- tunturi- tunturi- 
koivu koivu koivu 

Suomessa runkojäkälien seurannan menetelmäksi on valittu linjamenetelmä, jossa 
seurattavien puiden rungoilta vähintään neljältä korkeudelta mitataan ns. jäkälälinja, 
jolta kaikki jäkälien esiintymät luetaan. Jäkälien runsaus ilmoitetaan lajeittaisina 
peittävyysprosentteina, jotka saadaan kun kunkin lajin peittämät yhteenlasketut 
millimetrivälit linjalla jaetaan koko mittauslinjan pituudella. 

Linjamenetelmä valittiin seurantamenetelmäksi ohjelman alkuvaiheessa, jolloin sitä 
suositeltiin yksinomaisena menetelmänä (NORD 1988). Myöhemmin pidetyissä 
pohjoismaisissa yhdennetyn seurannan kasvillisuustutkijoiden kokouksissa pidettiin 
myös muita menetelmiä mahdollisina. Suomessa päätettiin kuitenkin pitäytyä 
linjamenetelmässä, ja varmistaa näin seurantatulosten vertailukelpoisuus aikaisempiin 
mittauksiin nähden. Lisäksi tehtiin tietokoneohjelmilla generoidun aineiston avulla 
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vertailuja eri menetelmien välillä ja todettiin, että linjamenetelmä mahdollistaa jäkälien 
spatiaalisen esiintymisen ja koon seurannan paremmin kuin muut nykyisen ohjelmakä-
sikirjan suosittelemat, pistefrekvenssi- tai visuaalisen arvioinnin menetelmät. Lisäksi 
linjamenetelmä oli ollut Ruotsissa jo aiemmin käytössä kansallisessa ympäristön 
seurantaohjelmassa (Programmet för övervakning av miljökvalitetet, PMK) 1980-luvun 
alkuvuosista lähtien (ks. Bråkenhielm 1989, 1990) ja myös tämän vuoksi Suomi ja 
Ruotsi suosittelivat sitä yhteisesti. 

Suomen seuranta-alueiden jäkäläseuranta-aloilla tehdään kaikki kansainvälisen 
ohjelmakäsikirjan edellyttämät mittaukset. Lisäksi mitataan joukko tulosten ja niiden 
tulkinnan kannalta merkityksellisiksi katsottuja ympäristö- ja taustamuuttujia. 
Mitattavat muuttujat, aloille ja seurattaville puille asetettavat vaatimukset ja muut 
seurannan maastotyön toteuttamiseen tarvittavat ohjeet esitetään edempänä yksityiskoh-
taisesti. 

2.2 Seuranta-alat 

Runkojäkälien seuranta-ala on ns. näytepuuseuranta-ala eli se muodostuu ryhmästä 
seurattavia puita. Seuranta-ala, jolta ilmoitetaan koko seuranta-alaa kuvaavat tunnukset, 
on ympyräala, joka sulkee sisäänsä seurantaan valitut puut. Seuranta-alasta käytetään 
nimeä runkojäkälien intensiiviala (station) ja seurantaan valitut puut ovat näytepuita 
(sample trees) (kuva 1). Yhden intensiivialan näytepuiden on oltava samaa puulajia. 

Runkojäkälien intensiivialojen tulee sijaita mahdollisimman lähellä yhdennetyn 
seurannan ohjelman muiden alaohjelmien, kuten kasvillisuuden, puuston, runkovalun-
nan ja lehvästösadannan aloja. Näytepuiksi ei kuitenkaan saa valita kasvillisuus- ja 
puustoalalla sijaitsevia puita, eikä minkään muun alaohjelman näytepuita, kuten 
runkovalunta- tai neulasnäytepuita. Jos muiden alaohjelmien alojen läheisyydestä ei 
löydy sopivaa aluetta, johon vaatimukset täyttävän runkojäkälien intensiivialan voisi 
perustaa, sen voi sijoittaa myös muualle seuranta-alueelle. 

Yhdelle seuranta-alueelle perustetaan 2-4 runkojäkälien intensiivialaa seurattavaa 
puulajia kohden. Seurattava puulaji on mänty (Pinus sylvestris), koska se on 
maassamme yleinen ja laajalle levinnyt ja sitä tavataan kaikilla seuranta-alueilla. 
Tunturialueella seurataan lisäksi tunturikoivun (Betula pubescens ssp. czerepanovii) 
runkojäkäliä. 

2.2.1 IntensiivialoiIIe asetettavat vaatimukset 

Runkojäkälien intensiivialat sijoitetaan aluskasvillisuudeltaan ja puustoltaan 
yhtenäiselle alueelle siten, että alalla olevien kauimmaisten puiden välinen etäisyys on 
korkeintaan 100 m (kuva 1). Mäntyjen intensiivialaksi aiotulla alueella tulee olla 
vähintään 15 näytepuuksi kelpaavaa mäntyä, joista seurantaan valitaan 8 puuta. 
Vastaavasti tunturikoivujen intensiivialaksi aiotulla alueella tulee olla vähintään 30 
näytepuuksi kelpaavaa tunturikoivua, joista 20 valitaan seurantaan. 
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a)  

näytepuu 

intensiiviala 	 keskipistepaalu 	 10-20 m 

max. 100 m 

b) näytepuu 

keskipistepaalu 

max. 100 m 

Kuva 1. Runkojäkälien intensiiviala a) mäntynäytepuille ja b) tunturikoivunäytepuille. 
Näytepuiden lisäksi mäntyalalla on oltava vähintään 7 ja tunturikoivualalla vähintään 
10 potentiaalista näytepuuta, jotka täyttävät näytepuille asetettavat vaatimukset. 
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Runkojäkälien intensiivialan tulee täyttää seuraavat vaatimukset: 

- Alan tulee olla ympäristöoloiltaan, kasvillisuudeltaan ja puustoltaan yhtenäi-
nen ja sen kasvupaikkaolojen tulee olla seurattavalle puulajille tyypillisiä. Alan 
sisällä voi olla pienialaista vaihtelua, esim. soistunut painanne, mutta näytepui-
den tulee sijaita alan vallitsevalla, yhtenäisellä alueella. 

- Alan ympärillä tulee olla noin 10-20 m levyinen vaippa, joka vastaa 
puustoltaan ja kasvillisuudeltaan intensiivialaa. Toisin sanoen intensiivialan 
välittömässä läheisyydessä ei saa olla hakkuualoja, avosoita, suuria tuulenkaato-
aukkoja tms. alueita, jotka selvästi vaikuttaisivat valaistusolosuhteisiin ja 
mikroilmastoon jollakin intensiivialan osalla. 

- Riittävä määrä näytepuiksi kelpaavia puita tulee sijaita halkaisijaltaan 100-
metrisen ympyräalan sisällä. 

- Puuston latvuspeittävyyden tulee näytepuiden ympäristössä olla tasainen, 
eivätkä puiden latvukset saa kärsiä ylitiheydestä. Muualla intensiivialalla 
puustossa voi kuintenkin olla pienialaisia poikkeamia. Kokonaislatvuspeittävyy-
den tulee olla välillä 30-80 %. 

- Seurattavan puulajin osuus puuston runkoluvusta tulee olla vähintään 50 % ja 
puulajin tulee kuulua alan vallitsevaan latvuskerrokseen. 

- Alan puuston tulee olla rakenteeltaan mahdollisimman pysyvää niin, että 
metsikön valaistusolot ja mikroilmasto eivät muutu merkittävästi seuraavien 20 
vuoden aikana, esim. merkittävää kuusikoitumista ei saa tapahtua. 

- Rinteen kaltevuus 20 m:n matkalla saa olla enintään 3 m. 

Poikkeamat edellä esitetyistä vaatimuksista ovat mahdollisia, mikäli seuranta-alueelta 
ei löydy kaikkia vaatimuksia täyttävää aluetta, eikä poikkeamien katsota oleellisesti 
vaikuttavan alan runkojäkälälajistoon tai sen muutoksiin. Poikkeamista on aina 
ilmoitettava maastolomakkeella EP1 (liite 6: runkojäkälien intensiivialalomake, alan 
perustamismittaukset, lisätiedot) ja kuvattava vallitseva tilanne mahdollisimman 
tarkasti. 

2.2.2 Intensiivialojen merkintä 

Intensiivialat merkitään näytepuuryhmän keskelle sijoitettavalla keskipistepaalulla 
(kuva 1). Paalun tulee olla mieluiten lehtikuusta (paksuudeltaan noin 5 cm x 5 cm). 
Paalu työnnetään maahan niin, että siitä jää vähintään 0.5 m vallitsevan kenttäkerros-
kasvillisuuden yläpuolelle ja se on helposti nähtävissä melko kaukaakin. Paalun yläpää 
maalataan noin 3-4 cm:n korkeudelta keltaiseksi (myrkyttömällä maalilla). Paaluun 
merkitään seuranta-alueen ja intensiivialan koodit toisistaan kauttaviivalla erotettuina. 

Nykyisten seuranta-alueiden koodit ovat: 
FI01 Valkea-Kotinen 	F104 Pesosjärvi 
FI02 Musta-Kotinen 	 FI05 Vuoskojärvi 
FI03 Hietajärvi 	 F106 Storträsket 
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Mahdollisten uusien alueiden koodit muodostetaan maatunnuksesta (FI) ja 
seuranta-alueen juoksevasta numerosta. Seuraava vapaa numero on 07. 

Intensiivialan koodi: 
Intensiivialan koodi merkitään alaohjelman lyhenteellä ja sitä seuraavalla 
intensiivialan numerolla. Runkojäkälien alaohjelman lyhenne on EP, jolloin 
intensiivialan koodi voi olla esim. EP3 

Keskipistepaalun merkintä voi siten olla esim. FI04/EP3 
(= Pesosjärven seuranta-alueella sijaitseva runkojäkälien intensiiviala 3). 

2.2.3 Intensiivialojen perustamismittaukset 

Intensiivialaå perustettaessa siltä tehdään joukko yleisiä, lähinnä alan sijaintia ja 
asemaa kuvaavia mittauksia, joita ei tarvitse toistaa seurantamittauksissa. Mikäli 
seurantamittauksissa näytepuita joudutaan hylkäämään siten, että myös nämä 
intensiivialan pysyvät ominaisuudet muuttuvat huomattavasti, uusitaan myös nämä 
mittaukset. Uuden alan mittauksissa täytetään lomake EP1 (liite 6: runkojäkälien 
intensiivialalomake, alan perustamismittaukset). 

Uutta alaa perustettaessa on tehtävä myös ne koko alaa kuvaavat mittaukset, jotka 
toistetaan kaikilla seurantakerroilla. Nämä mittaukset on kuvattu luvussa 2.2.4 ja ne 
kirjataan lomakkeelle EP2 (liite 7: runkojäkälien intensiivialalomake, seurantamittauk-
set). 

Intensiivialojen perustamismittauksia ovat alan sijainnin, aseman, kasvillisuuden ja 
maaperän mittaukset. 

Syaintitiedot: 

Sijaintitiedot ilmoitetaan intensiivialan yksiselitteisen paikantamisen varmistami-
seksi. Sijaintimittaukset kiinnitetään seuranta-alueille perustetun yhtenäiskoor-
dinaattipisteverkoston paaluihin siten, että intensiivialan keskipistepaalun suunta 
ja etäisyys ilmoitetaan lähimmästä yhtenäiskoordinaattipisteverkoston paalusta 
seuraavasti: 

- Keskipistepaalun suunta (360-asteisella suuntakompassilla puolen asteen 
tarkkuudella). Suuntina käytetään korjaamattomia kompassisuuntia. 
- Keskipistepaalun etäisyys (0.1 m:n tarkkuudella). 

- Korkeus merenpinnasta 
Selvitetään peruskartasta ja ilmoitetaan intensiivialan alin korkeus 
metreinä merenpinnasta 5 m tarkkuudella. 

Asematiedot: 

- Alan topografinen asema 
Ilmoitetaan seuraavasti (kuva 2): 
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1 Tasamaa 
Maanpinnan kaltevuus on niin pieni, että selvää valuntasuuntaa 
ei ole. Maanpinnan kaltevuus jatkuu samanlaisena vähintään 10-
20 m alan ulkopuolelle. 

2 Loiva rinne 
Selvä valuntasuunta määritettävissä. Rinteen kaltevuus 20 m:n 
matkalla alle 2 m. 

3 Rinne 
Kaltevuus 20 m:n matkalla yli 2 m. 

4 Kumpareen laki 
Lakialue jatkuu korkeintaan 10-20 m seuranta-alan reunalta. 

5 Notkelma 
Notkelma jatkuu korkeintaan 10-20 m seuranta-alan reunalta. 

6 Vaihteleva 
Maanpinnan kaltevuus vaihtelee alan sisällä pienpiirteisesti niin, 
että vallitsevaa kaltevuussuuntaa ei ole. 

= intensiiviala 
LI 

1 	2 
5 

Kuva 2. Intensiivialan topografinen asema. Luokkien (1-6) selitykset tekstissä. 

- Rinteen kaltevuus 
Arvioidaan rinteen kaltevuus keskimääräisenä kaltevuutena 20 metrin matkalla 
puolen metrin tarkkuudella (0, 0.5, 1.0, 1,5 m jne.). Asteikon arvot ovat 
luokkakeskiarvoja eli esim. kaltevuus 1.0 m tarkoittaa kaltevuutta 0.75 metristä 
1.24 metriin. Alan ollessa tasamaalla (topografinen asema 1) rinteen kaltevuus 
on 0 m. Suurin sallittu kaltevuus alaa perustettaessa 20 m matkalla on 3 m (ks. 
luku 2.2.1). 

- Rinteen suunta 
Rinteen suunta ilmoitetaan asteikolla 1-10. Suuntana ilmoitetaan vallitseva 
rinteen suunta pää- ja väli-ilmansuuntina (kuva 3). Tasamaalla (topografinen 
asema 1) rinteen suunnaksi ilmoitetaan 9 (kuva 3). Kumpareen laella, notkel-
massa tai alan topografian ollessa vaihteleva (topografinen asema 4, 5 tai 6), 
rinteen suuntaa ei aina voida ilmoittaa. Näissä tapauksissa rinteen suunnaksi 
koodataan 10. 
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7 3 

5 

Kuva 3. Rinteen suunnan ilmoittaminen ja suuntien koodit (1-9) intensiivialalla. 

Kasvillisuustiedot: 

- Kasvillisuustyyppi 
Kasvillisuustyyppi määritetään kivennäismailla käyttäen teoksessa Lehto, J. & 
Leikola, M. 1987: Käytännön metsätyypit esitettyjä kasvillisuustyyppikuvauksia. 
Tunturi-Lapissa Vuoskojärven seuranta-alueella noudatetaan teoksen Hämet-
Ahti, L. 1963: Zonation of the mountain birch forest in northernmost 
Fennoscandia kasvillisuustyyppejä. Soilla tyyppi määritetään teoksen Eurola, 
S., Huttunen, A. & Kukko-oja, K. 1994: Suokasvillisuusopas tyyppikuvausten 
mukaan. 

- Kasvillisuustyypin lisämääre 
Kasvillisuustyypin lisämääreitä voidaan ilmoittaa tarkentamaan varsinaista 
tyyppimääritystä. Lisämääreitä voivat olla mm. ravinteinen, karu, soistunut, 
heinäinen, kivinen, rahkainen tms. 

Maaperätiedot: 

- Maan laatu 
Ilmoitetaan seuraavasti: 
I 	Turvemaa 

Orgaanisen kerroksen paksuus yli 30 cm tai kallion päällä yli 10 cm. 
2 	Lajittumaton kivennäismaa (moreeni) 

Orgaanisen kerroksen paksuus alle 30 cm ja orgaanisen ja kivennäis-
maakerroksen yhteispaksuus vähintään 10 cm. 

3 	Lajittunut kivennäismaa (hiekkamaa) 
Orgaanisen kerroksen paksuus yli 30 cm ja orgaanisen ja kivennäismaa-
kerroksen yhteispaksuus vähintään 10 cm. 

4 	Kallio 
Kallion päällä olevan irtaimen kivennäismaan ja orgaanisen aineksen 
paksuus yleensä alle 10 cm. 
Normaalitilanteessa intensiivialaa ei saa perustaa kalliolle. 
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- Suon peruspinta (vain suoalalla) 
Ilmoitetaan suon peruspinta suoveden korkeuteen nähden seuraavasti: 
1 	Mätäspinta (kuivapinta) 

Vedenpinta normaalisti yli 20 cm suon pinnan alapuolella. 
2 	Välipinta (kosteapinta) 

Suovesi normaalisti 5-20 cm suon pinnan alapuolella. 
3 	Rimpipinta (märkäpinta) 

Suovesi normaalisti alle 5 cm suon pinnan alapuolella tai suovesi peittää 
kasvupaikan kokonaan. 

- Turpeen keskimääräinen paksuus (vain suoalalla) 
Mitataan useammasta eri kohdasta intensiivialalta suorassilla tai suoralla kepillä 
10 cm:n tarkkuudella. Ilmoitetaan turpeen paksuus senttimetreinä näiden 
mittausten keskiarvona pyöristäen lähimpään 10 cm:iin. Yli metrin paksuinen 
turvekerros ilmoitetaan: > 100. 

Lisätiedot: 
Lisätiedoissa ilmoitetaan kaikki sellaiset tekijät intensiivialalla tai sen lähiympä-
ristössä, joilla voidaan katsoa olevan vaikutusta alan luonteeseen ja epifyyttien 
kasvupaikkatekijöihin, ja jotka muuten eivät tule kirjattua. 

Erityisesti on tarkistettavaja ilmoitettava alalla mahdollisesti tehdyt metsätalous-
toimet. Metsätaloustoimia ovatmaanmuokkaus-, ojitus-ja hakkuutoimet. Näiden 
esiintymisestä intensiivialalla on ilmoitettava liitteessä 1 esitettyjen luokitusten 
mukaisesti. 

2.2.4 Intensiivialojen seurantamittaukset 

Seurantakäynneillä mitataan joukko intensiivialaa yleisesti kuvaavia taustamuuttujia, 
joilla voidaan katsoa olevan vaikutusta myös intensiivialan jäkälälajistoon ja sen 
kehittymiseen. Tällaisia taustamuuttujia ovat erityisesti puuston määrään ja laatuun 
liittyvät tunnukset. Nämä mittaukset on tehtävä jokaisella seurantakerralla, sillä niissä 
tapahtuvat muutokset voivat selittää myös mahdollisia muutoksia runkojäkälien 
runsaudessa. Tiedot kirjataan lomakkeelle EP2 (liite 7: runkojäkälien intensiivialaloma-
ke, seurantamittaukset). 

Puustotiedot: 

Pohjapinta-alat: 

Puuston relaskopoinnilla selvitetään eri puusto-ositteiden .pohjapinta-alat sekä 
kokonaispohjapinta-ala. Relaskopoinnissa käytetään kiinteävartista relaskooppia, 
jonka relaskooppikerroin on 1 eli relaskoopin hahlon ja varren suhde on 2:100. 
Pohjapinta-ala hehtaarilla on tällöin yhtä kuin mukaan tulevien puiden 
lukumäärä. Relaskopoinnissa erotellaan rungot puulajeittain eläviinja kuolleisiin 
puihin. 

Relaskopointi suoritetaan kolmesta eri paikasta, joiden välinen etäisyys tulee olla 
vähintään 20 m. Mikäli mahdollista, relaskopointi tulisi suorittaa 20 metriä 
intensiivialan keskipistepaalusta pohjoiseen, kaakkoon ja lounaaseen. Mikäli 
tämä on mahdotonta liian lähelle tulevien kuviorajojen tms. vuoksi, suoritetaan 
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relaskopointi joistakin muista paikoista. Relaskooppiala ei saa sijaita intensii-
vialan normaalista puustosta selvästi poikkeavalla paikalla. 

Relaskopointipaikkojen etäisyydet ja suunnat (pää- ja väli-ilmansuunnat) 
intensiivialan keskipistepaalusta merkitään maastolomakkeen EP2 (viherlevien 
intensiivialalla maastolomakkeen AL2; ks. luku 3.2.4) pohjapinta-alataulukkoon 
kohtaan "relaskopointipaikan sijainti". Pohjapinta-alat ilmoitetaan näiden kolmen 
mittauksen keskiarvona maastolomakkeen EP2 (viherlevien intensiivialalla 
maastolomakkeen AL2) pohjapinta-alataulukon "keskiarvo"-sarakkeessa. 

Relaskopoinnin avulla saatavat tiedot: 

- Elävän puuston (E) kokonaispohjapinta-ala 

- Kuolleen puuston (K) kokonaispohjapinta-ala 

- Puulajeittaiset pohjapinta-alat 
Erikseen eläville ja kuolleille puille. 

Valtapituus 
Valtapituutena ilmoitetaan vallitsevaan latvuskerrokseen kuuluvien puiden (pää-
ja lisävaltapuut) keskimääräinen pituus. Valtapituus mitataan siten, että valitaan 
valtapuita keskimäärin hyvin edustava puu/puita ja mitataan sen/niiden korkeus 
hypsometrillä puolen metrin tarkkuudella. Mikäli on mitattu useampia puita, 
ilmoitetaan näiden mittausten keskiarvo. 

- Valtapuiden keskiläpimitta 
Valitaan valtapuita (pää- ja lisävaltapuut) keskimäärin hyvin edustava puu/puita 
ja mitataan läpimitta kaulaimella 1.0 cm:n tarkkuudella rinnankorkeudelta (d1.3). 
Rinnankorkeus määritetään puun syntymäpisteestä. Mikäli on mitattu useampia 
puita, ilmoitetaan läpimitta näiden mittausten keskiarvona. 

- Kokonaislatvuspeittävyys 
Arvioidaan valta-, väli- ja aluspuuston (Vuokila 1980) kokonaislatvuspeittävyys 
silmämääräisesti useammasta kohdasta intensiivialalta näkökentän leveydeltä. 
Ilmoitetaan latvuspeittävyys näiden arviointien keskiarvona asteikolla 5, 10, 15, 
20, 25......, 95, 100 %. Asteikon arvot ovat luokkakeskiarvoja eli esim. 10 % 
tarkoittaa peittävyyksiä 7.5 %:sta 12.4 %:iin jne. 

- Kehitysvaihe 
Ilmoitetaan puuston kehitysvaihe seuraavasti: 

Aukea ala: 
1 	Avohakkuuala 

Puustojaksoja 1: 
2 	Taimikko 
3 	Varttuva metsä 
4 	Varttunut metsä 
5 	Vanha metsä 

Puustojaksoja 2: 
6 	Alikasvospuustoinen varttunut tai vanha metsä 
7 	Ylispuustoinen taimikko tai varttuva metsä 
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Puustojaksoja 3 tai puustoa ei voida luokitella edellä kuvattuihin vaiheisiin: 
8 	Määrittelemätön, mutta kasvupaikalla tapahtuu 

sukkessiokiertoa. Eri-ikäinen puusto 
9 	Määrittelemätön, eikä kasvupaikalla tapahdu sukkessiokiertoa. 

Puuston ikäjakautuminen määrittelemätön 

Tarkemmat kuvaukset kehitysvaiheista ja niiden erottamisesta ovat liitteessä 2. 

Lisätiedot: 
Lisätiedoissa ilmoitetaan kaikki sellaiset tekijät intensiivialalla tai sen ympäris-
tössä, joilla voidaan katsoa olevan vaikutusta alan runkojäkälälajistoon kyseisellä 
mittauskerralla ja jotka muuten eivät tule kirjattua. 

Erityisesti on tarkistettava ja ilmoitettava mahdolliset puuston tuhot ja vauriot 
ja niiden arvioidut vaikutusasteet. Tuhoja ja vaurioita ovat mm. neulas- tai 
lehtikato, värivikaisuus ja latvus- tai runkovaurio. Tuhojen ja vaurioiden 
esiintymisestä on ilmoitettava liitteessä 3 esitettyjen luokitusten mukaisesti. 

2.3 Näytepuut 

Näytepuuna on kaikilla seuranta-alueilla mänty, joka on Pohjoismaissa valittu yhteiseksi 
seurantakohteeksi yleisyytensä ja laaja-alaisuutensa vuoksi. Tunturialueella seurataan 
männyn lisäksi siellä vallitsevana puulajina esiintyvää tunturikoivua. Yhdellä 
intensiivialalla seurattavia mäntyjä tulee olla 8 ja tunturikoivuja 20. Näytepuut valitaan 
arpomalla sopivista näytepuista. 

2.3.1 Näytepuille asetettavat vaatimukset 

Näytepuiden tulee täyttää jäljempänä esitettävät vaatimukset. Seurantamittauksissa 
vanha näytepuu joudutaan hylkäämään, jos se ei enää täytä kyseisiä vaatimuksia. 
Hylätyn puun tilalle arvotaan uusi puu ja annetaan sille uusi, aiemmin käyttämätön 
numero (juokseva numerointi). Maastolomakkeella EP2 (liite 7: runkojäkälien 
intensiivialalomake, seurantamittaukset) ilmoitetaan seurattavien näytepuiden numerot, 
erikseen mainitaan uudet, kyseisenä vuonna seurantaan valitut näytepuut sekä 
seurannasta hylätyt näytepuut. Hylättyä puuta ei enää mitata kyseisellä seurantakerralla. 

Mikäli 50 m:n säteellä intensiivialan keskipistepaalusta ei löydy sopivia uusia 
näytepuita, voidaan puita valita myös kauempaa. Jollei sopivia näytepuita kuitenkaan 
ole riittävästi 100 m:n säteellä intensiivialan keskipistepaalusta on koko ala hylättävä 
ja perustettava uusi ala muualle seuranta-alueelle. 

Vanhoja puita hylättäessä ja uusia valittaessa on muistettava, että samalla myös 
intensiivialan rajaus muuttuu. Mikäli uuden puun valitseminen aiheuttaa merkittäviä 
muutoksia koko intensiivialaa kuvaaviin tunnuksiin, on myös alan perustamismittaukset 
tehtävä ja tiedot ilmoitettava maastolomakkeella EP 1 (liite 6). Lomakkeen "lisätiedot"-
kohdassa on mainittava syyt lomakkeen täytölle. 

Sekä mänty- että tunturikoivunäytepuiden tulee täyttää seuraavat vaatimukset: 



- Näytepuun tulee olla elävä ja kuulua vallitsevaan latvuskerrokseen. Sen tulee 
kunnoltaan vastata intensiivialan puiden keskimääräistä kuntoa tai olla sitä 
parempi. Se ei saa olla vaurioitunut tai tuholaisten vaivaama niin, että sillä on 
intensiivialan muihin puihin verrattuna runkojäkälien kannalta poikkeavat 
kasvuolot esim. palokoro rungolla tai rungon kaarnan vaurio. 

- Näytepuun rungon lähiympäristössä ei saa olla puita tai pensaita, joiden oksat 
hankaavat runkoa tai joiden oksat ulottuvat näytepuun rungon läheisyyteen alle 
kolmen metrin korkeudelle maasta. Lähipuiden kasvu on myös otettava 
huomioon puita valittaessa. 

Tunturikoivut kasvavat tavallisimmin monirunkoisina ryhminä, jolloin hankausta 
näytepuun rungolle saattaa aiheutua saman puuryhmän muista rungoista tai oksista. 
Tämän vuoksi viimeksi mainittu vaatimus ei tunturikoivun kohdalla ole ehdoton. Mikäli 
näytepuiksi joudutaan valitsemaan tunturikoivuja, joiden rungoilla esiintyy hankausta 
on tästä mainittava maastolomakkeella EP5 (liite 10: runkojäkälien näytepuulomake, 
tunturikoivunäytepuun mittaukset) kohdassa "1isätiedot". 

Mäntyjen latvuston osittainenkin kuoleminen siten, että sen voidaan katsoa aiheuttavan 
merkittäviä muutoksia puun runkovaluntaominaisuuksissa aiheuttaa puun hylkäämisen 
seurannasta. 

2.3.2 Mäntynäytepuille asetettavat erityisvaatimukset 

Edellä esitettyjen vaatimusten lisäksi tulee mäntynäytepuiden täyttää seuraavat 
lisävaatimukset: 

- Näytepuulla tulee olla vähintään 3 m korkea runko-osa, jossa ei ole eläviä eikä 
kuolleita oksia. 

- Näytepuun tulee olla mahdollisimman suora. Rungon kaltevuus ei saa ylittää 5° 360-
asteikolla. 

- Puun runko alle 3 m korkeudella ei saa olla hilseileväkuorinen eikä kilpikaarnainen. 
Jos seurantaan valitaan puita, jotka ovat iältään noin 30-130 -vuotiaita ja rinnankor- 
keusläpimitaltaan noin 13-40 cm nämä vaatimukset yleensä toteutuvat. 

2.3.3 Näytepuiden merkintä 

Näytepuut merkitään keltaisella maalitäplällä rungon tyvelle kahdelle puolen runkoa. 
Maalitäplät toimivat samalla ns. referenssikorkeutena jäkälien mittauslinjoille 
(männyillä) tai tutkimuskorkeuksille (tunturikoivuilla). Referenssipiste sijaitsee 50 cm 
puun syntymäpisteen yläpuolella (kuvat 5 ja 7). Referenssipiste merkitään sekä rungon 
etelä- että pohjoispuolelle. 

Merkitseminen tapahtuu siten, että männyllä kaarnaan koverretaan puukon kärjellä 
täsmälleen referenssipisteen korkeudelle kolo. Kolon ympäriltä on lohkeilevaa kaarnaa 
syytä raaputtaa puukolla pois. Tunturikoivulla referenssipisteen kohdalta poistetaan 
hilseilevää tuohta varovasti. Elävää puuta ei saa vahingoittaa. Referenssikorkeuspisteen 
ympärille maalataan halkaisijaltaan noin 3 cm:n suuruinen pyöreä maalimerkki. 
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Maalaukseen käytetään keltaista, ulkomaalaukseen soveltuvaa, myrkytöntä maalia. 
Maalimerkin on oltava siisti ja reunoiltaan tasainen. Sen vuoksi kannattaa pahvista tms. 
leikata avuksi sopiva sapluuna. Hyvä maalausjälki vaatii useamman maalauskerran. 
Maalaamisen jälkeen referenssipistettä osoittavan kolon kohdalta (männyllä) maali 
raaputetaan puukolla pois, jotta kyseinen kohta näkyisi selvästi. 

Seurantamittausten yhteydessä kaikkien näytepuiden maalimerkit on tarkistettava ja 
kuluneet ja huonosti näkyvät merkit on maalattava uudelleen. 

2.3.4 Näytepuiden ja niiden ympäristön mittaukset 

Sekä mänty- että tunturikoivunäytepuista mitataan tai arvioidaan joukko puun 
ominaisuuksia kuvaavia tunnuksia, jotka ovat tärkeitä taustatietoja puiden jäkälälajiston 
seurannalle. Mäntynäytepuista täytetään lomake EP3 (liite 8: runkojäkälien näytepuulo-
make, mäntynäytepuun mittaukset) ja tunturikoivuista lomake EP5 (liite 10: runkojäkä-
lien näytepuulomake, tunturikoivunäytepuun mittaukset). Sijaintitiedot ilmoitetaan vain 
ensimmäisellä kerralla puuta mitattaessa, muut tiedot ilmoitetaan jokaisella mittausker-
ralla. 

Sijaintitiedot: 

Sijaintitietojen avulla pyritään varmistamaan näytepuun yksiselitteinen paikantaminen 
eri mittauskerroilla. Näytepuun sijainti ilmoitetaan intensiivialan keskipistepaalusta 
seuraavasti: 

- Näytepuun suunta (360-asteisella suuntakompassilla puolen asteen 
tarkkuudella). Suuntina käytetään korjaamattomia kompassisuuntia. 

- Näytepuun etäisyys (0.1 m:n tarkkuudella). 

Näytepuutiedot: 

- Rinnankorkeusympärysmitta 
Rinnankorkeus (1.3 m) määritetään puun syntymäpisteestä (kuvat 4a ja 
4 b) ja ympärysmitta mitataan mittanauhalla 0.5 cm:n tarkkuudella. 

- Puun korkeus 
Mitataan hypsometrillä tai mittaseipäällä 0.5 m tarkkuudella (kuvat 4a ja 
4b). 

- Elävän latvuksen alaraja 
Mitataan hypsometrillä tai mittaseipäällä 0.5 m:n tarkkuudella. Elävän 
latvuksen alaraja on taso, jossa yhtäjaksoisen vihreän eli elävän oksiston 
voidaan katsoa alkavan. Yksittäistä elävää oksaa, jonka yläpuolella on 
vähintään kaksi luontaisesti kuivunutta oksakiehkuraa (männyllä) ennen 
yhtenäisen latvuksen alkua, ei lueta elävään latvustoon (kuvat 4a ja 4b). 

- Latvuksen leveys pääilmansuunnittain 
Mitataan latvuksen leveys etäisyytenä (säteenä) rungosta pääilmansuunnit-
tain (N = pohjoinen, E = itä, S = etelä, W = länsi) 0.1 m:n tarkkuudella 
(kuvat 4a ja 4b). 
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Kuva 4a. Näytepuutiedot ja puun syntymäpisteen määrittäminen mäntynäytepuulla. 

- Neulas- tai lehtikato 
Arvioidaan silmämääräisesti neulas- tai lehtikadon osuus prosentteina 
normaalista neulas- tai lehtibiomassasta 10%:n luokissa. Männyllä 
arviointi suoritetaan elävän latvuksen ylimmästä kahdesta kolmasosasta 
kiikaria apuna käyttäen vähintään puun pituuden etäisyydeltä kahdesta 
suunnasta. Tunturikoivulla lehtikato arvioidaan koko elävästä latvuksesta. 
Arvioinnissa käytetään seuraavaa asteikkoa: 

1 	Neulas/lehtikato 0-10 % normaalista neulas/lehtibiomassasta 
2 	Neulas/lehtikato 11-20 % normaalista neulas/lehtibiomassasta 
3 	Neulas/lehtikato 2 1 -30 % normaalista neulas/lehtibiomassasta 

j ne. 
9 	Neulas/lehtikato 8 1 -90 % normaalista neulas/lehtibiomassasta 
10 Neulas/lehtikato 91-100 % normaalista neulas/lehtibiomassasta 
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Kuva 4b. Näytepuutiedotja puun syntymäpisteen määrittäminen tunturikoivunäytepuul-
la. 

- Värivikaisuus 
Arvioidaan silmämääräisesti normaalin värisistä poikkeavien neulas-
ten/lehtien osuutta prosentteina neulas- tai lehtibiomassasta 10%:n 
luokissa. Männyllä arviointi suoritetaan elävän latvuksen ylimmästä 
kahdesta kolmasosasta kiikaria apuna käyttäen vähintään puun pituuden 
etäisyydeltä kahdesta suunnasta. Tunturikoivulla värivikaisuus arvioidaan 
koko elävästä latvuksesta. Arvioinnissa käytetään seuraavaa asteikkoa: 

I 	Värivikaisuutta 0-10 %:lla lehdistä/neulasista 
2 	Värivikaisuutta 11-20 %:lla lehdistä/neulasista 
3 	Värivikaisuutta 21-30 %:lla lehdistä/neulasista 
jne. 
9 	Värivikaisuutta 81-90 %:lla lehdistä/neulasista 
10 Värivikaisuutta 91-100 %:lla lehdistä/neulasista 

- Neulasvuosikertojen määrä (vain männyllä) 
Lasketaan kiikaria apuna käyttäen elävän latvuksen ylimmästä kahdesta 
kolmasosasta. Valitaan vähintään kolme kyseistä puuta hyvin edustavaa 
keskimääräistä oksaa ja lasketaan neulasvuosikerrat. Ilmoitetaan neulas-
vuosikertojen lukumäärä näiden oksien neulasvuosikertojen määrän 
keskiarvona. Hedekukinnasta johtuvaa neulasvuosikertojen neulasetto-
muutta ei huomioida (=lasketaan neulasellisiksi). Vältä sellaisten oksien 
valintaa, joissa esiintyy hedekukintaa. 
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Näytepuun ympäristö 5 m:n säteellä puun ympärillä: 

- Alikasvoksen kokonaislatvuspeittävyys 
Arvioidaan silmämääräisesti asteikolla 5, 10, 15, 20, 25, ... , 95, 100 %. 
Asteikon arvot ovat luokkakeskiarvoja eli 10 % tarkoittaa peittävyysarvo-
ja 7.5 %:sta 12.4 %:iin jne. 

- Vallitsevan puustojakson kokonaislatvuspeittävyys 
Arvioidaan vallitsevaan puustojaksoon kuuluvien puiden kokonaislatvus-
peittävyys. Vallitsevan puustojakson kaikki puustokerrokset (valta-, väli-
ja aluspuut) luetaan mukaan kokonaislatvuspeittävyyden arviointiin. 
Latvuspeittävyys arvioidaan silmämääräisesti asteikolla 5, 10, 15, 20, 25, 
... , 95, 100 %. Asteikon arvot ovat luokkakeskiarvoja eli 10 % tarkoittaa 
peittävyysarvoja 7.5 %:sta 12.4 %:iin jne. 

- Vallitsevan puustojakson puiden lajeittaiset latvuspeittävyydet 
Arvioidaan vallitsevaan puustojaksoon kuuluvien puiden lajeittaiset 
latvuspeittävyydet. Vallitsevan puustojakson kaikki puustokerrokset 
(valta-, väli- ja aluspuut) luetaan mukaan latvuspeittävyyden arviointiin. 
Latvuspeittävyys arvioidaan silmämääräisesti asteikolla 5, 10, 15, 20, 25, 
... , 95, 100 %. Asteikon arvot ovat luokkakeskiarvoja eli 10 % tarkoittaa 
peittävyysarvoja 7.5 %:sta 12.4 %:iin jne. Vallitsevaan puustojaksoon 
kuuluvien puiden lajeittaisten latvuspeittävyyksien summa voi olla 
suurempi kuin kokonaislatvuspeittävyys. 

2.4 Jäkälien seurantamittaukset männyllä 

Jäkälien seurantamittauksista männyllä täytetään kaksi maastolomaketta EP3 (liite 8: 
runkojäkälien näytepuulomake, mäntynäytepuun mittaukset) ja EP4 (liite 9: runkojäkäli-
en peittävyyslomake). 

2.4.1 Kokonaislajisto 

Kaikki tunnistettavat jäkälälajit (ja sammallajit) sekä lajilleen tunnistamattomat ylemmät 
taksonit, jotka esiintyvät rungolla välillä 50-200 cm ilmoitetaan erikseen maastolomak-
keella EP3 (liite 8: runkojäkälien näytepuulomake, mäntynäytepuun mittaukset). Tässä 
ilmoitetaan myös kaikki ne lajit, jotka ovat esiintyneet mittauslinjoilla (ks. luku 2.4.4). 
Poronhoitoalueella ilmoitetaan lisäksi kaikki välillä 200-300 cm kasvavat lajit, sekä 
lajilleen tunnistamattomat ylemmät taksonit. 

2.4.2 Naavamaisten jäkälien pituus 

Kunkin naavamaisen jäkäläsuvun (Alectoria spp., Bryoria spp., Usnea spp.) viiden 
pisimmän yksilön pituus rungolla korkeudella 50-200 cm mitataan ja ilmoitetaan 
puolirungoittain 0.5 cm:n tarkkuudella. Tarkasteltavat rungon osat ovat länsi-pohjoinen-
itä (pohjoinen eli linjan nollakohta keskipisteenä) ja itä-etelä-länsi (etelä keskipisteenä). 
Poronhoitoalueella ilmoitetaan lisäksi edellämainittujenjäkäläsukujen viiden pisimmän 
yksilön pituudet puolirungoittain korkeudella 200-300 cm. Mikäli em. korkeuksilla 
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puolirungoittain kasvaa vähemmän kuin viisi kunkin naavamaisen suvun edustajaa, 
mitataan ja ilmoitetaan tällöin vain näiden yksilöiden pituudet. 

2.4.3 Jäkälien vauriot 

Jäkälien vaurioita koko rungolla välillä 50-200 cm seurataan Suomen Standardisoimis-
liiton standardin "Ilmansuojelu. Bioindikaatio. Jäkäläkartoitus, SFS 5670" (Suomen 
Standardisoimisliitto 1990) mukaisesti. Erikseen arvioidaan yleinen, kaikista lajeista 
katsottava vaurioaste sekä sormipaisukarpeen (Hypogymnia physodes) vaurioaste. 
Sormipaisukarpeella standardiin liittyy eri vaurioasteita kuvaavat värivalokuvat, joihin 
on tutustuttava ennen vaurioasteen arviointia. 

Yleisen vaurioasteen luokat ovat: 
I 	Normaali; kaikkien lajien ulkonäkö ja kasvu muuttumattomia 
II 	Lievät vauriot; pensasmaiset kitukasvuisia, lehtimäiset normaaleja 
III 	Selvät vaurot; pensasmaiset pieniä, lehtimäiset vaurioituneita 
IV 	Pahat vauriot; pensasmaiset puuttuvat, lehtimäiset pahoin vaurioituneita 
V 	Kuolleet tai puuttuvat; myös lehtimäiset puuttuvat, leväpeitettä voi 

esiintyä 

Sormipaisukarpeen vaurioasteen luokat ovat: 
I 	Normaali; jäkälät terveitä tai lähes terveitä (mustia täpliä saa esiintyä) 
II 	Lievä vaurio; lievästi kitukasvuisia, lieviä värimuutoksia 
III 	Selvä vaurio; kitukasvuisia ja vihertyneitä tai tummuneita tai kumpiakin 
IV 	Paha vaurio; pieniä, ryppyisiäja vihertyneitä tai tummuneita tai kumpiakin 
V 	Kuollut tai puuttuu 

Vaurioasteen arviointi tulee suorittaa mieluiten poutasäällä, sillä kostuessaan mm. 
sormipaisukarpeen sekovarret vihertyvät. Tällöin saattaa jäkälien vaurioitumisesta 
aiheutunut pysyvä vihertyminen sekoittua kosteuden aiheuttamaan tilapäiseen 
vihertymiseen. 

2.4.4 Jäkälälinjat 

Jäkälälajisto ja jäkälien runsaus tutkitaan linjamenetelmällä. Jokaisesta näytepuusta 
mitataan pääsääntöisesti neljä, puun ympärille eri korkeuksille sijoitettavaa linjaa (kuva 
5). Linjat sijoitetaan 60, 90, 120 ja 150 cm:n korkeudelle puun syntymäpisteestä. 
Poronhoitoalueella, Pesosj ärvenja Vuoskojärven seuranta-alueilla mitataan lisäksi kaksi 
ylälinjaa, jotka sijoitetaan 250 ja 280 cm:n korkeudelle puun syntymäpisteestä. 
Jäkälälinjojen tiedot ilmoitetaan maastolomakkeella EP4 (liite 9: runkojäkälien 
peittävyyslomake). 

Linjojen korkeus mitataan rungolle, sekä puun etelä- että pohjoispuolelle 50 cm:n 
korkeudelle maalatuista referenssipisteistä (luku 2.3.3). Linjojen etäisyys referenssipis-
teistä on 10, 40, 70 ja 100 cm sekä poronhoitoalueella ylälinjojen etäisyys 200 ja 230 
cm. Linjat sijoitetaan paikalleen mittaseipään avulla. Täsmälleen linjakorkeudelle 
molemmin puolin runkoa kiinnitetään karttaneula. Pehmeä mittanauha asetetaan rungon 
ympärille siten, että mitan yläreuna tulee täsmälleen linjakorkeuden kohdalle. Mikäli 
linjakorkeuden kohdalla on oksia tai oksantynkiä siten, että mittanauhaa ei voi asettaa 
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Kuva 5. Jäkälälinjojen sijainti mäntynäytepuun rungolla ja mittanauhan asettaminen 
linjalle. Miten nollakohta on rungon pohjoispuolella (N) ja lukeminen tapahtuu nuolen 
esittämään suuntaan eli pohjoinen-itä-etelä-länsi (N-E-S-W). 

koko linjan pituudelta aivan rungonmyötäisesti, tulee linjakorkeutta siirtää muutama cm 
ylös- tai alaspäin. Näistä poikkeamista, samoin kuin tavanomaisista linjakorkeuksista 
on ilmoitettava 1.0 mm:n tarkkuudella maastolomakkeella EP4 kohdassa "etäisyys 
referenssipisteestä" (liite 9: runkojäkälien peittävyyslomake). 

Mittanauha sijoitetaan rungolle siten, että sen 0-kohta asetetaan pohjoiseen ja nauhaa 
kierretään niin, että sen luvut suurenevat suuntaan pohjoinen-itä-etelä-länsi (kuva 5). 
Mittanauha kiinnitetään runkoon karttaneuloilla. Kaarnan lohkeilua on varottava. 
Mittanauhan reunaan tulee olla merkittynä millimetriasteikko, esim. tavallinen 
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ompelumitta on tarkoitukseen sopiva. Linjojen paikkoja ei merkitä runkoon pysyvästi, 
vaan linjojen paikkoja osoittavat karttaneulat poistetaan mittausten jälkeen. 120 cm:n 
linjan paikkaa osoittavien karttaneulojen on kuitenkin syytä antaa olla paikoillaan siihen 
asti, kunnes jäkälien valokuvaus on suoritettu (ks. luku 2.6.2). 

Linjojen pituus 

Näytepuun rungon kunkin linjan pituus (kokonaisympärysmitta) ilmoitetaan millimetrin 
tarkkuudella. Pituus on luettava samalla kerralla, kun mittanauha on asetettu rungon 
ympärille jäkälien mittausta varten. 

Rungon hilseilevyys 

Rungon hilseilevyys on ohuen kuoren liuskojen irtoilemista rungolta. Hilseilevyys 
kunkin linjan kohdalla ilmoitetaan seuraavasti: 

1 Ei hilseilyä 
2 Hilseilyä esiintyy 

Jäkälien peittävyys 

Jäkälien esiintyminen mitataan mittanauhan yläreunan kohdalta. Kunkin jäkälälajin (ja 
sammallajin) tai taksonin esiintymisen millimetriväli kirjataan ylös maastolomakkeelle 
EP4 (liite 9: runkojäkälien peittävyyslomake). Mittanauhaa katsotaan vaakatasosta. 
Millimetrivälinä ilmoitetaan aina se väli, jonka sisään jäkälä tai jäkälänosa jää 
kokonaan (kuva 6, ks. erityisesti kohta b). 

Mikäli kaksi selvästi eri yksilöiksi (sekovarsiksi) erotettavaa saman lajinjäkälää kasvaa 
niin vieretysten, ettei niiden väliin jää tyhjää millimetriä, ilmoitetaan tällöin kuitenkin 
yhden yhtenäisen esiintymisvälin sijasta erikseen kaksi millimetriväliä. Se millimetrivä-
Ii, jonka sisällä on molempien yksilöiden sekovartta tulee tällöin ilmoittaa kaksi kertaa 
(kuva 6, kohdat g ja h). Yksilöiden ilmoittamistapa on näin vastaava, kuin jos ne 
kasvaisivat selvästi toisistaan erillään. Ilmoittamalla nämä toisissaan lähes kiinni 
kasvavat yksilöt kahtena erillisenä millimetrivälinä yhden yhtenäisen välin sijasta, 
saadaan samalla tietoa lajien keskimääräisestä yksilökoosta. 

Naavamaisten lajien esiintyminen ilmoitetaan kuitenkin niin, että mikäli yksilö esiintyy 
siten, että sekovarren eri haarojen väliin jää tyhjä millimetriväli, ilmoitetaan kyseinen 
yksilö kahtena tai useampana erillisenä millimetrivälinä (kuva 6, kohta f). Näin ei saada 
tietoa naavamaisten yksilöiden sekovarren "leveydeltä", mutta naavamaisilla lajeilla 
merkityksellisempi yksilökoon mitta onkin sekovarren pituus, joka mitataan erikseen. 

Mikäli mittanauhan 0-kohdassa kasvaa jäkälä, jonka sekovarsi ulotuu 0-kohdan 
molemmin puolin, on tärkeää, että kyseisen yksilön alkamispiste ilmoitetaan 
miinusmerkkisenä, esim. -3, jos sekovarsi jatkuu 3 mm 0-kohdasta vastapäivään (kuva 
6, kohta a). Tämä sen vuoksi, että yhtenäinen sekovarsi ei pilkkoudu keinotekoisesti 
ueampaan yksilöön. Linjan lopussa on muistettava, ettei kyseistä yksilöä lueta 
uudelleen. 

Mikäli linjalla samalla millimetrivälillä kasvaa useampia yksilöitä päällekkäin (eri lajit 
tai saman lajin yksilöt) ilmoitetaan nämä molemmat millimetrivälit normaalisti 
kyseisten yksilöiden peittäminä millimetriväleinä (kuva 6, kohdat c, d ja e). 
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4,  

a):-8-8 f):843-848 ja 	i:44-55 
b):19-30 852 - 860 ja 	j:56-69 
c):46-69 861-862 	k:74-85 
d):54-59 g): 14-25 	1:85-97 
e): 64 - 77 h): 24 - 34 

Kuva 6. Jäkälien esiintymisen (sekovarsien "leveyden") ilmoittaminen mittanauha-
menetelmässä. 
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Kaikki linjalla kasvavat lajit erotetaan mahdollisimman tarkasti. Ainakin kaikki 
makrojäkälälajit tulisi tunnistaa lajilleen. Tunnistamattomat taksonit (makrojäkälistä) 
tulee koodata työnimillä ja pyrkiä ottamaan muualta rungolta näyte myöhempää 
lajinmääritystä varten. Mikäli jäkälää ei pystytä tunnistamaan lajilleen (lähinnä muut 
kuin makrojäkälät), on se ilmoitettava lajiryhmä- tai sukutasolle tai vieläkin yleisem-
min, esim. rupijäkälät. Pienet, ja sen vuoksi vielä tunnistamattomat sekovarren alut, 
jäkälämurut ilmoitetaan nimellä "jäkälämuru". On tärkeää, että kaikki pienetkin 
jäkälämurut ilmoitetaan, sillä ne voivat vaikuttaa merkittävästi jäkälien kokonaispeittä-
vyyteen rungolla. Rungolla kasvavat viherlevät (tavallisimmin lajina Pleurococcus 
vulgaris) ja vihersukkulajäkälä (Scoliciosporum chlorococcum) ilmoitetaan yhdessä 
nimellä "viherlevä". 

On huomattava, että samat lajit tulisi erottaa ja huomioida johdonmukaisesti eri 
mittauskerroilla. Täten uusintamittauksissa aikaisempi lajilista on oltava tiedossa. 
Liitteessä 4 on luettelo nykyisillä seuranta-alueilla tavatuista lajeista sekä käytetyistä 
lajiryhmä- ja sukutason tai vielä laajemmista yksiköistä. Luettelossa on mainittu lajin 
suomenkielisen ja tieteellisen nimen lisäksi myös lajin RUBIN-koodi. Maastolomak-
keella EP4 (liite 9: runkojäkälien peittävyyslomake) on ilmoitettava, mikäli joltakin 
linjalta jäkälät puuttuvat kokonaan. 

Määritysvaikeuksissa linjojen ulkopuolelta voi ottaa pienen näytteen lajinmäärityksen 
tarkistamista varten. Näyte tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa alle 50 cm tai yli 200 
cm korkeudelta, sillä väliltä 50-200 cm laaditaan erikseen myös lajiluettelo. Poronhoito-
alueella tulee näytteenottoa välttää lisäksi 200-300 cm korkeudelta, sillä myös tältä 
väliltä laaditaan lajiluettelo (ks. luku 2.4.1). Tiedot näytteenotosta on kirjattava 
maastolomakkeelle EP3 (liite 8: runkojäkälien näytepuulomake, mäntynäytepuun 
mittaukset) kohtaan "lisätiedot". Turhaa näytteenottoa on vältettävä. 

2.5 Jäkälien seurantamittaukset tunturikoivulla 

2.5.1 Jäkälien vauriot 

Jäkälien vaurioita tunturikoivujen rungolla välillä 50-200 cm seurataan Suomen 
Standardisoimisliiton standardin "Ilmansuojelu. Bioindikaatio. Jäkäläkartoitus, SFS 
5670" (Suomen Standardisoimisliitto 1990) mukaisesti. Menetelmä ja mittaukset ovat 
samat kuin arvioitaessa jäkälien vaurioita mäntynäytepuilla ja ne on esitetty yksityis-
kohtaisesti luvussa 2.4.3. Erikseen arvioidaan yleinen, kaikista lajeista katsottava 
vaurioaste sekä sormipaisukarpeen (Hypogymnia physodes) vaurioaste. 

2.5.2 Jäkälien tutkimuskorkeudet 

Jäkälälajisto tutkitaan tunturikoivulla neljältä eri tutkimuskorkeudelta, sillä männyillä 
käytettävä linjamenetelmä ei sovellu moni- ja mutkarunkoisille tunturikoivuille. 
Korkeudet, joilla jäkäliä seurataan ovat 50-100 cm, 100-150 cm, 150-200 cm ja 200-
250 cm. Tutkimuskorkeudet paikannetaan pystysuorana etäisyytenä puun syntymäpis-
teestä (kuva 7). Etäisyyttä ei pidä mitata runkoa pitkin, sillä se saattaa aiheuttaa 
huomattavan virheen suhteessa todelliseen korkeuteen runkojen mutkaisuuden vuoksi. 



200-250 cm 

150 - 200 cm 

100-150cm 

50 - 100 cm 

referenssipiste 50 cm 

Kuva 7. Tutkimuskorkeudet tunturikoivunäytepuun rungolla. 

Rungon hilseilevyys 

Rungon hilseilevyys on ohuen tuohen irtoilemista rungolta. Hilseilevyys kullakin 
tutkimuskorkeudella ilmoitetaan seuraavasti: 

1 Ei hilseilyä 
2 Hilseilyä esiintyy 

Lajien esiintyminen tutkimuskorkeuksilla 

Tunturikoivujen jäkälälajistoa seurataan laatimalla lajilista runkolajistosta erikseen 
neljältä, edellä mainitulta tutkimuskorkeudelta (50-100 cm, 100-150 cm, 150-200 cm, 
200-250 cm). Lajisto ilmoitetaan maastolomakkeella EP5 (liite 10: runkojäkälien 
näytepuulomake, tunturikoivunäytepuun mittaukset). Kaikki lajit erotetaan mahdollisim-
man tarkasti. Ainakin kaikki makrojäkälälajit tulisi tunnistaa lajilleen. Tunnistamattomat 
taksonit (makrojäkälistä) tulee koodata työnimilläja pyrkiä ottamaan muualta rungolta 
näyte myöhempää lajinmääritystä varten. Mikäli jäkälää ei pystytä tunnistamaan 
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lajilleen (lähinnä muut kuin makrojäkälät), on se ilmoitettava lajiryhmä- tai sukutasolle 
tai vieläkin yleisemmin, esim. rupijäkälät. Myös mahdolliset viherlevän esiintymät tulee 
ilmoittaa. On huomattava, että samat lajit tulisi erottaaja huomioida johdonmukaisesti 
eri seurantakerroilla. Täten uusintamittauksissa aikaisempi lajilista on oltava tiedossa. 
Liitteessä 4 on luettelo nykyisillä seuranta-alueilla tavatuista lajeista sekä käytetyistä 
lajiryhmä- ja sukutason tai vielä laajemmista taksoneista. 

Määritysvaikeuksissa voi mieluiten tutkimuskorkeuksien ulkopuolelta ottaa pienen 
näytteen lajinmäärityksen tarkistamista varten. Tiedot näytteenotosta on kirjattava 
maastolomakkeelle EP5 (liite 10: runkojäkälien näytepuulomake, tunturikoivunäytepuun 
mittaukset) kohtaan "lisätiedot". Turhaa näytteenottoa on vältettävä. 

2.6 Valokuvaus 

2.6.1 Intensi.ivialojen yleiskuvaus 

Runkojäkälien intensiivialoista tulee ottaa yleiskuvia siten, että koko intensiivialasta ja 
sen kasvillisuudesta ja puustosta saadaan yleisnäkemys. Kuvat otetaan intensiivialalta 
eri ilmansuunnista kohti intensiivialan keskipistepaalua. Kuvaus tulee tehdä diafilmille 
käyttäen normaali- tai laajakulmaobjektiivia ja mielellään myös jalustaa. Kuvista 
laaditaan kuvaluettelo (Tuominen 1997), josta ilmenee seuranta-alue, intensiiviala ja 
kuvan suunta ja etäisyys intensiivialan keskipistepaalusta sekä kuvausaika. Kehitetyt 
kuvat laitetaan lasisiin diakehyksiin ja sijoitetaan muovitaskuihin. Dian kehyksiin on 
myös merkittävä edellä mainitut kuvaustiedot. 

2.6.2 Jäkälien kuvaus 

Jäkälänäytepuitaja niiden lajistoa seurataan myös valokuvien avulla. Jokaisesta puusta 
otetaan kaksi pystykuvaa. Kuvat otetaan sekä rungon etelä- että pohjoispuolelta siten, 
että kuvan keskipisteenä on 120 cm:n linjaa osoittava, valkoinen karttaneula. 
Tunturikoivulla karttaneula sijoitetaan myös ko. pisteeseen, vaikkei koivulla mitatakaan 
linjoja. 

Kuvat otetaan 100 ASA:n diafilmille käyttäen normaaliobjektiivia (50 mm). 
Kuvausetäisyyden kameran rungosta puuhun tulee olla noin 60 cm. Kuvattaessa tulee 
käyttää jalustaa. Onnistuneen valotuksen varmistamiseksi kannattaa kuvia ottaa 
useampia. 

Kuvausalueen alalaitaan kiinnitetään siisti, mahdollisimman pieni, harmaa tai 
harmahtava paperilappu tai pahvinpala, johon kirjoitetaan selvästi mustalla huopakynäl-
lä seuraavat tiedot: 

seuranta-alueen numero / runkojäkälien intensiivialan numero 
näytepuun numero 
kuvausilmansuunta (S tai N) 
päivämäärä 
mittakaavajana 
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esim. 

FI03 / EP2 
puu 8 
S 
15.8.1996 
1--J 1 cm 

Varmista, että tiedot näkyvät myös lopullisessa kuvassa. Lasikehyksin kehystetyt diat 
arkistoidaan muovisiin diataskuihin. Kehyksiin tulee kirjoittaa samat kuvaustiedot kuin 
puuhun kiinnitettävään pahviin. Lisäksi laaditaan erillinen kuvaluettelo, johon merkitään 
kaikki kuvaustiedot (Tuominen 1997). 

3 PIENTEN KUUSTEN NEULASTEN VIHERLEVIEN JA OKSA-
JÄKÄLIEN SEURANTA 

3.1 Yleistä 

Viherlevien esiintymisen on katsottu indikoivan typpilaskeuman määrää siten, että mitä 
suurempi typpilaskeuma on, sitä paksumpi leväpeite kasvaa kuusten neulasilla ja sitä 
nopeampaa on levien leviäminen nuorille neulasvuosikerroille. Viherlevien esiintyminen 
on sidoksissa myös luontaisiin ympäristötekijöihin. Ne viihtyvät parhaiten kosteassa 
ilmastossa varjoisilla paikoilla. Viherleviä seurattaessa on tämän vuoksi mitattava myös 
näitä ympäristötekijöitä kuvaavia muuttujia ja niissä mahdollisesti tapahtuvia 
muutoksia. 

Viherlevien seuranta toteutetaan yhdennetyn seurannan ohjelmassa neulasten viherlevät 
-alaohjelman (Aerial Green Algae, AL) mukaan. Mitattavat muuttujat on esitelty 
kansainvälisessä ohjelmakäsikirjassa (Environment Data Centre 1993), mutta ohjeet 
mittausten toteuttamiseksi ovat varsin yleisluontoisia. 

Kansainvälisen ohjeiston mukaan viherlevien seurantaa varten suositellaan seuranta-
alueelle perustettavaksi vähintään yksi seuranta-ala, jolta on mahdollisuus valita 15-20 
toistena läheisyydessä sijaitsevaa pientä kuusta (Picea abies) seurantaan. Jos seuranta-
alueelta ei löydy aloja, joissa olisi riittävästi seurantaan sopivia puita, suositellaan 
perustettavaksi useampia seuranta-aloja, joilta seurantaan valitaan vähemmän puita. 
Seurantaan valittavien puiden tulisi kasvaa suhteellisen avoimessa asemassaja mieluiten 
havupuustossa. Erityisesti tulisi välttää sellaisten puiden valintaa, joiden yllä on 
lehtipuustoa. Kustakin näytepuusta seurattaviksi valitaan kolme, noin silmien 
korkeudella sijaitsevaa oksaa. 

Viherlevien esiintymistä seurataan 1-5 vuoden. välein. Havainnointi tulisi tehdä heinä-
syyskuussa hyvissä valaistusolosuhteissa neulasten ollessa kuivia. 

Edellä kuvattujen ohjeiden lisäksi ei mittauksista kansainvälisellä tasolla anneta 
tarkempia suosituksia. Ohjelmakäsikirjan liitteissä (Environment Data Centre 1993, 
liitteet 4 ja 5) kehotetaan kuitenkin seuraamaan ja antamaan lisätietoja mm. olosuhteis-
ta, jotka mahdollisesti vaikuttavat mittauksiin ja joilla voidaan ajatella olevan 
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merkitystä tulosten ja niiden tulkinnan kannalta. Näiden lisätietojen valinta ja mittaus 
jäävät kansallisesti päätettäviksi. 

Ohjelmakäsikirjan mukaan tulee vähintään seuraavat muuttujat mitata ja tiedot niistä 
toimittaa ohjelman kansainväliseen tietorekisteriin: 

• leväpeitteen paksuusluokka 
• nuorin neulasvuosikerta, jonka neulasilla kasvaa leviä 
• neulasvuosikertojen lukumäärä, joissa yli 50 % neulasista on jäljellä 
• neulasvuosikertojen lukumäärä, joissa yli 5 % neulasista on jäljellä 
• seurattavien puiden keskimääräinen rinnankorkeusympärysmitta 

Neulasten viherlevien seurannan alaohjelma erotettiin omaksi alaohjelmakseen 
yhdennetyn seurannan pilottivaiheen jälkeen vuodesta 1993 alkaen. Siihen asti 
viherlevien mittaukset kuuluivat osana jäkälien (epifyyttien) seurannan alaohjelman 
laajempaan mittausohjelmaan (Epiphytes, Extended programme, Aerial green algae of 
spruce needles; Environment Data Centre 1989). 

Suomessa viherlevien seuranta aloitettiin vuonna 1 99 1 Pesosjärven alueella. Vuonna 
1992 mitattiin Valkea-Kotisella ja Hietajärvellä (taulukko 2). Vuonna 1993 ohjelman 
pilottivaiheen jälkeen päätettiin siirtyä joka toinen vuosi tapahtuvasta mittauksesta 
kolmen vuoden välein, kaikilla seuranta-alueilla samanaikaisesti tapahtuvaan 
mittaukseen samoin kuin runkojäkälien alaohjelmassa (ks. luku 2.1) ja vuonna 1994 
mittaukset tehtiin kaikilla alueilla. Seuranta toteutetaan samanaikaisesti runkojäkälien 
seurantamittausten kanssa. Seuraavat mittausvuodet ovat 1997 ja 2000. Vuoskojärvellä 
ei viherleviä seurata, sillä kuusta ei tavata siellä alueen pohjoisen sijainnin vuoksi. 

Eri mittausvuosina on tehty runsaasti tarkennuksia käytettyyn menetelmään, mitattavien 
ympäristömuuttujien joukkoon sekä tarkistuksia käytettyihin asteikkoihin ja luokituk-
siin. Nämä seikat on otettava huomioon tulosten tarkastelussa. 

Taulukko 2. Pienten kuusten neulasten viherlevien ja oksajäkälien seurantakerrat eri 
seuranta-alueilla vuosina 1991-1994. Vuoskojärven alueella ei seurata viherleviä. 

Alue/Vuosi 	1991 	1992 	1993 	1994 

Valkea-Kotinen 	- 	 X 	 - 	 X 
Hietajärvi 	 - 	 X 	 - 	 X 
Pesosjärvi 	 X 	 - 	 - 	 X 

Suomessa viherlevien seuranta-aloilla tehdään kaikki kansainvälisen ohjelmakäsikirjan 
edellyttämät mittaukset. Monilta osin mittaukset suoritetaan vaadittua yksityiskohtai-
semmin. Lisäksi mitataan joukko tulosten tulkinnan kannalta merkityksellisiksi 
katsottuja ympäristömuuttujia. Mitattavat muuttujat, aloille ja seurattaville puille ja 
oksille asetettavat vaatimukset ja muut seurannan maastotyön toteuttamiseen tarvittavat 
ohjeet esitetään edempänä yksityiskohtaisesti. 
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3.2 Seuranta-alat 

Viherlevien seuranta-ala on ns. näytepuuseuranta-ala eli se muodostuu ryhmästä 
seurattavia puita. Seuranta-ala, jolta ilmoitetaan koko seuranta-alaa kuvaavat tunnukset, 
on ympyräala, joka sulkee sisäänsä seurantaan valitut puut. Seuranta-alasta käytetään 
nimeä viherlevien intensiiviala (station) ja seurantaan valitut puut ovat näytepuita 
(sample trees) (kuva 8). Näytepuut ovat nuoria kuusia (Picea abies). 

Viherlevien intensiivialoja perustetaan 2-3 seuranta-aluetta kohti. Intensiivialan tulee 
sijaita mahdollisimman lähellä yhdennetyn seurannan muiden alaohjelmien, erityisesti 
puuston kuntomittausten (neulasnäyte- ja harsuuntumispuut) sekä runkojäkälien, mutta 
myös puuston, runkovalunnan ja lehvästösadannan aloja. Näytepuiksi ei kuitenkaan saa 
valita kasvillisuus- ja puustoalalla sijaitsevia puita, eikä minkään muun alaohjelman 
näytepuita. Jos muiden alaohjelmien alojen läheisyydestä ei löydy sopivaa, viherlevien 
intensiivialalle asetettuja vaatimuksia täyttävää alaa, voi alan perustaa myös muualle 
seuranta-alueelle tai sen välittömään läheisyyteen. 

3.2.1 Intensiivialoille asetettavat vaatimukset 

Viherlevien intensiivialat sijoitetaan kasvillisuudeltaan ja puustoltaan yhtenäiselle 
kivennäismaa-alueelle siten, että yksittäisten puiden välinen etäisyys on korkeintaan 100 
m (kuva 8). Intensiivialaksi aiotulla alueella tulee olla vähintään 10 näytepuuksi 
kelpaavaa kuusta, joista seurantaan valitaan 7-8 puuta. Näytepuina tulee suosia pieniä 
puita, joiden mittauksia voidaan jatkaa pitkään. Lisäksi valitaan mieluiten sellaisia 
puita, joiden ympärillä on mahdollisimman vähän pensaita tai muita pieniä puita. 

Viherlevien intensiivialan tulee täyttää seuraavat vaatimukset: 
- Alan tulee olla ympäristöoloiltaan, kasvillisuudeltaan ja puustoltaan yhtenäinen 
kivennäismaa-alue ja sen kasvupaikkaolojen tulee olla seurattavalle puulajille 
tyypillisiä. Alan sisällä voi olla pienialaista vaihtelua, esim. soistunut painanne, 
mutta näytepuiden tulee sijaita vallitsevalla, yhtenäisellä alueella. 

- Alan ympärillä tulee olla noin 10-20 m levyinen vaippa, joka vastaa 
puustoltaan ja kasvillisuudeltaan intensiivialaa. Toisin sanoen intensiivialan 
välittömässä läheisyydessä ei saa olla hakkuualoja, avosoita, suuria tuulenkaato-
aukkoja tms. alueita, jotka selvästi vaikuttaisivat valaistusolosuhteisiin ja 
mikroilmastoon jollakin intensiivialan osalla. 

- Riittävä määrä näytepuiksi kelpaavia puita tulee sijaita halkaisijaltaan 100-
metrisen ympyräalan sisällä. 

- Intensiivialat tulee sijoittaa taimikoihin tai muille sellaisille metsikkökuvioille, 
joissa näytepuut kasvavat vapaassa latvusasemassa. Koska ainakin nykyiset 
seuranta-alueet ovat pääsääntöisesti vanhoja metsiä, ei alueilla välttämättä ole 
taimikkoa tai muita nuoria metsäkuvioita. Tällöin viherlevien seurantaan voidaan 
valita myös alikasvosasemassa kasvavia kuusia. Jollei seuranta-alueella ole 
lainkaan taimikkoa, voidaan yksi taimikkoala, jos mahdollista, perustaa myös 
seuranta-alueen ulkopuolelle. Seuranta-alueelle tulee tällöin perustaa kaksi 
intensiivialaa alikasvoskuusikkoon. 

- Rinteen kaltevuus 20 m:n matkalla saa olla enintään 3 m. 
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a) näytepuu 
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	 alan vaippa 

intensiiviala 	 keskipistepaalu 	 10-20 m 

max. 100 m 

Kuva 8. Viherlevien intensiiviala a) taimikossa b) varttuneessa tai vanhassa metsässä, 
jossa näytepuut ovat alikasvosasemassa. Näytepuiden lisäksi alalla on oltava 
vähintään kolme potentiaalista näytepuuta, jotka täyttävät näytepuille asetettavat 
vaatimukset. 
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Intensiivialan, jossa seurattavat kuuset ovat alikasvosasemassa tulee täyttää seuraavat 
lisävaatimukset: 

- Valtapuuston latvuspeittävyyden tulee olla alle 70 %. 

- Seurantaan valittavien alikasvoskuusten tulee sijaita latvusaukoissa, eivätkä ne 
saa olla suurempien puiden latvustojen vaikutuspiirissä. Erityisesti on vältettävä 
lehtipuiden latvustojen läheisyyttä. 

Poikkeamat edellä esitetyistä vaatimuksista ovat mahdollisia, mikäli seuranta-alueelta 
ei löydy kaikkia vaatimuksia täyttävää aluetta eikä poikkeamien katsota oleellisesti 
vaikuttavan viherlevien esiintymiseen. Poikkeamista on aina ilmoitettava maastolomak-
keella ALI (liite 11: viherlevien intensiivialalomake, alan perustamismittaukset, 
lisätiedot) ja kuvattava vallitseva tilanne mahdollisimman tarkasti. Jos ala joudutaan 
perustamaan seuranta-alueen ulkopuolelle, on erikseen selvitettävä maanomistus- ja 
lupakysymykset. 

3.2.2 Intensiivialojen merkintä 

Intensiivialat merkitään näytepuuryhmän keskelle sijoitettavalla keskipistepaalulla (kuva 
8). Paalun tulee olla mieluiten lehtikuusta (paksuudeltaan noin 5 cm x 5 cm). Paalu 
työnnetään maahan niin, että siitäjää vähintään 0.5 m vallitsevan kenttäkerroskasvilli-
suuden yläpuolelle ja se on helposti nähtävissä melko kaukaakin. Paalun yläpää 
maalataan noin 3-4 cm:n korkeudelta keltaiseksi (myrkyttömällä maalilla). Paaluun 
merkitään seuranta-alueen ja intensiivialan koodit toisistaan kauttaviivalla erotettuina. 

Nykyisten seuranta-alueiden koodit ovat: 
FI01 Valkea-Kotinen 	FI04 Pesosjärvi 
F102 Musta-Kotinen 	 FI06 Storträsket 
FI03 Hietajärvi 

Mahdollisten uusien alueiden koodit muodostetaan maatunnuksesta (FI) ja 
seuranta-alueen juoksevasta numerosta. Seuraava vapaa numero on 07. 

Intensiivialan koodi: 
Intensiivialan koodi merkitään alaohjelman lyhenteellä ja sitä seuraavalla 
intensiivialan numerolla. Neulasten viherlevien alaohjelman lyhenne on AL, 
jolloin intensiivialan koodi voi olla esim. AL2 

Keskipistepaalun merkintä voi siten olla esim. FI01/AL2 
(= Valkea-Kotisen seuranta-alueella sijaitseva viherlevien intensiiviala 2). 

3.2.3 Intensiivialojen perustamismittaukset 

Intensiivialaa perustettaessa siltä tehdäänjoukko yleisiä, lähinnä alan sijaintia ja asemaa 
kuvaavia mittauksia, joita ei tarvitse toistaa seurantamittauksissa. Mikäli seurantamit-
tauksissa näytepuitajoudutaan hylkäämään siten, että myös nämä intensiivialan pysyvät 
ominaisuudet muuttuvat huomattavasti, uusitaan myös nämä mittaukset. Uuden alan 
mittauksissa täytetään lomake ALI (liite I1: viherlevien intensiivialalomake, alan 
perustamismittaukset). 
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Uutta alaa perustettaessa on tehtävä myös ne koko alaa kuvaavat mittaukset, jotka 
toistetaan kaikilla seurantakerroilla. Nämä mittaukset on kuvattu luvussa 3.2.4 ja ne 
kirjataan lomakkeelle AL2 (liite 12: viherlevien intensiivialalomake, seurantamittauk-
set). 

Intensiivialojen perustamismittauksia ovat alan sijainnin, aseman, kasvillisuuden ja 
maaperän mittaukset. Näiden muuttujien tarkat mittausohjeet on kuvattu luvussa 2.2.3. 

Sijaintitiedot: 
Sijaintitietoina ilmoitetaan intensiivialan keskipistepaalun suunta ja etäisyys 
lähimmästä yhtenäiskoordinaattipisteverkoston paalusta sekä alan korkeus 
merenpinnasta (ks. luku 2.2.3). 

Mikäli viherlevien intensiiviala sijoitetaan seuranta-alueen ulkopuolelle siten, 
että sitä ei voida kiinnittää seuranta-alueelle merkittyyn yhtenäiskoordinaattipis-
teverkostoon, ilmoitetaan intensiivialan keskipistepaalun sijainti (suunta ja 
etäisyys) jostakin maastossa helposti ja yksiselitteisesti havaittavasta kohteesta, 
suuresta kivestä tms. Tämä kohde merkitään 1: 5000 mittakaavaiselle kartalle 
ja kyseinen kohde kuvaillaan mahdollisimman tarkasti maastolomakkeen ALI 
'I lisätiedot" -kohdassa. 

Asematiedot: 
Asematietoina ilmoitetaan intensiivialan topografinen asema, rinteen kaltevuus 
ja rinteen suunta (ks. luku 2.2.3). 

Kasvillisuustiedot: 
Kasvillisuustietoina ilmoitetaan intensiivialan kasvillisuustyyppi ja kasvillisuus-
tyypin lisämääre (ks. luku 2.2.3). 

Maaperätiedot: 
Maaperätietoina ilmoitetaan maan laatu (ks. luku 2.2.3). 

Lisätiedot: 
Lisätiedoissa ilmoitetaan kaikki sellaiset tekijät intensiivialalla tai sen lähiympä-
ristössä, joilla voidaan katsoa olevan vaikutusta alan luonteeseen ja viherlevien 
kasvupaikkatekijöihin, ja jotka muuten eivät tule kirjattua. 

Erityisesti on tarkistettava ja ilmoitettava alalla mahdollisesti tehdyt metsätalous-
toimet. Metsätaloustoimia ovat maanmuokkaus-, ojitus- ja hakkuutoimet. Näiden 
esiintymisestä intensiivialalla on ilmoitettava liitteessä 1 esitettyjen luokitusten 
mukaisesti. 

Mikäli intensiiviala on perustettu seuranta-alueen ulkopuolelle niin, ettei sitä 
voida kiinnittää seuranta-alueen yhtenäiskoordinaattipisteverkostoon, ilmoitetaan 
ja kuvataan tässä intensiivialan kiintopisteet. 

3.2.4 Intensiivialojen seurantamittaukset 

Seurantakäynneillä mitataan joukko intensiivialaa yleisesti kuvaavia taustamuuttujia, 
joilla voidaan katsoa olevan vaikutusta myös viherlevien esiintymiseen. Tällaisia 
taustamuuttujia ovat erityisesti puuston määrään ja laatuun liittyvät tunnukset. Nämä 
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mittaukset on tehtävä jokaisella seurantakerralla, sillä niissä tapahtuvat muutokset 
voivat selittää myös mahdollisia muutoksia viherlevien runsaudessa. Tiedot kirjataan 
lomakkeelle AL2 (liite 12: viherlevien intensiivialalomake, seurantamittaukset). 

Puustotiedot: 
Puustotietoina ilmoitetaan puulajeittain sekä elävän että kuolleen puuston 
pohjapinta-alat. Pohjapinta-alat mitataan relaskopoimalla kolmesta eri paikasta 
intensiivialalla. Lisäksi ilmoitetaan puuston valtapituus, valtapuiden keskiläpimit-
ta, puuston kokonaislatvuspeittävyys sekä kehitysvaihe. Kaikki puustotiedot 
mitataan samoin kuin runkojäkälien intensiivialalla ja muuttujien yksityis-
kohtainen kuvaus ja mittaustapa on esitetty luvussa 2.2.4. Puuston kehitysvai-
heiden yksityiskohtaiset kuvaukset ovat liitteessä 2. 

Intensiivialalta, jossa seurattavat kuuset ovat alikasvosasemassa ilmoitetaan lisäksi: 

- Alikasvoskuusten keskikorkeus 
Valitaan alikasvoskuusia keskimäärin edustava puu/puita ja mitataan 
korkeus mittaseipäällä tai hypsometrillä puolen metrin tarkkuudella. 
Ilmoitetaan korkeus näiden mittausten keskiarvona 0.5 m tarkkuudella. 

- Alikasvoskuusten keskiläpimitta 
Valitaan alikasvoskuusia keskimäärin edustava puu/puita ja mitataan 
läpimitta kaulaimella rinnankorkeudelta (d13). Rinnankorkeus määritetään 
puun syntymäpisteestä (kuva 9). Ilmoitetaan keskiläpimitta näiden 
mittausten keskiarvona 1.0 cm tarkkuudella. 

Lisätiedot: 
Lisätiedoissa ilmoitetaan kaikki sellaiset tekijät intensiivialalla tai sen ympäris-
tössä, joilla voidaan katsoa olevan vaikutusta viherlevien esiintymiseen ja 
runsauteen intensiivialalla kyseisellä mittauskerralla ja jotka muuten eivät tule 
kirjattua. 

Erityisesti on tarkistettava ja ilmoitettava mahdolliset puuston tuhot ja vauriot 
ja niiden arvioidut vaikutusasteet. Tuhoja ja vaurioita ovat mm. neulas- tai 
lehtikato, värivikaisuus ja latvus- tai runkovaurio. Tuhojen ja vaurioiden 
esiintymisestä on ilmoitettava liitteessä 3 esitettyjen luokitusten mukaisesti. 

3.3 Näytepuut 

Näytepuuna on kuusi. Yhdellä intensiivialalla seurattavia kuusia tulee olla vähintään 
seitsemän kappaletta. Näytepuut valitaan arpomalla sopivista näytepuista. 

3.3.1 Näytepuille asetettavat vaatimukset 

Näytepuiden tulee täyttää jäljempänä esitettävät vaatimukset. Seurantamittauksissa 
vanha näytepuu joudutaan hylkäämään, jos se ei enää täytä kyseisiä vaatimuksia. 
Hylätyn puun tilalle arvotaan uusi puu ja annetaan sille uusi, aiemmin käyttämätön 
numero (juokseva numerointi). Maastolomakkeella AL2 (liite 12: viherlevien 
intensiivialalomake, seurantamittaukset) ilmoitetaan seurattavien näytepuiden numerot, 
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erikseen mainitaan uudet, kyseisenä vuonna valitut näytepuut sekä seurannasta hylätyt 
näytepuut. Hylättyä puuta ei enää mitata kyseisellä seurantakerralla. 

Mikäli 50 m:n säteellä intensiivialan keskipisteestä ei löydy sopivia uusia näytepuita, 
voidaan puita valita myös kauempaa. Jollei sopivia näytepuita kuitenkaan ole riittävästi 
100 m:n säteellä intensiivialan keskipisteestä on koko ala hylättävä ja perustettava uusi 
ala muualle seuranta-alueelle tai sen välittömään läheisyyteen. 

Vanhoja puita hylättäessä ja uusia valittaessa on muistettava, että samalla myös 
intensiivialan rajaus muuttuu. Mikäli uuden puun valitseminen aiheuttaa merkittäviä 
muutoksia koko intensiivialaa kuvaaviin tunnuksiin, on myös alan perustamismittaukset 
tehtäväja tiedot ilmoitettava maastolomakkeella AL 1 (liite 11). Lomakkeen "lisätiedot"-
kohdassa on mainittava syyt lomakkeen täytölle. 

Näytepuiden tulee täyttää seuraavat vaatimukset: 

- Seurantaan valittavien kuusten tulee olla korkeudeltaan 4-7 m. 

- Näytepuun tulee kunnoltaan vastata intensiivialan muita, vastaavankokoisia 
kuusia. 

- Näytepuussa tulee olla vähintään kolme, noin silmien korkeudella (1.3-1.8 m) 
latvuston eri puolilla sijaitsevaa oksaa. Oksien tulee olla niin vanhoja, että 
vanhimmat eli runkoa lähinnä olevat vuosikasvaimet ovat neulasettomia. 

- Näytepuun tulee kasvaa vapaassa latvusasemassa, eikä se saa olla isompien 
puiden latvusten alla. Tämä toteutuu vain, mikäli intensiivialaksi löydetään 
taimikko tai nuori metsikkö. Alikasvosasemassa kasvavien näytekuusten 
valinnassa on huomioitava, ettei suoraan niiden yläpuolella saa olla valtapuuston 
latvuksia, ei ainakaan lehtipuustoa. 

3.3.2 Näytepuiden merkintä 

Näytepuut merkitään keltaisella maalitäplällä rungon tyvelle noin 20 cm:n korkeudelle 
maasta. Maalitäplä sijoitetaan runkoon intensiivialan keskipistepaalun puolelle, jolloin 
näytepuut on helppo löytää alan keskipisteestä suunnan ja etäisyyden avulla. 
Maalitäplän tulee olla halkaisijaltaan noin 2-3 cm. Maalaamiseen käytetään keltaista, 
ulkomaalaukseen soveltuvaa, myrkytöntä maalia. 

Myös näyteoksat merkitään maalimerkiIlä kunkin oksan alapuolelle runkoon (ks. 
tarkemmin luku 3.4.2). 

Seurantamittauksissa kaikkien näytepuiden maalimerkit on tarkistettava ja kuluneet ja 
huonosti näkyvät merkit on maalattava uudelleen. 

3.3.3 Näytepuiden ja niiden ympäristön mittaukset 

Näytepuista mitataan tai arvioidaan joukko puun ominaisuuksia kuvaavia tunnuksia, 
jotka ovat tärkeitä taustatietoja viherlevien seurannalle. Näytepuutiedoista täytetään 
maastolomake AL3 (liite 13:viherlevien näytepuulomake, näytepuumittaukset). 
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Sijaintitiedot ilmoitetaan vain ensimmäisellä kerralla puuta mitattaessa, muut tiedot 
ilmoitetaan jokaisella mittauskerralla. 

Sijaintitiedot: 

Sijaintitietojen avulla pyritään varmistamaan näytepuun yksiselitteinen paikantaminen 
eri mittauskerroilla. Näytepuun sijainti ilmoitetaan intensiivialan keskipistepaalusta 
seuraavasti: 

- Näytepuun suunta (360-asteisella suuntakompassilla puolen asteen tarkkuudel-
la). Suuntina käytetään korjaamattomia kompassisuuntia. 

- Näytepuun etäisyys (0.1 m:n tarkkuudella). 

Näytepuutiedot: 

- Rinnankorkeusympärysmitta 
Rinnankorkeus (1.3 m) määritetään puun syntymäpisteestä jaympärysmit- 
ta mitataan mittanauhalla 0.5 cm:n tarkkuudella (kuva 9). 

- Korkeus 
Mitataan hypsometrillä tai mittaseipäällä 0.5 m:n tarkkuudella (kuva 9). 

- Neulaskato 
Arvioidaan silmämääräisesti neulaskadon osuus prosentteina normaalista 
neulasbiomassasta 10 %:n luokissa. Arvioinnissa tarkastellaan koko 
elävää latvusta. Arvioinnissa käytetään seuraavaa asteikkoa: 

	

1 	Neulaskato 0-10 % normaalista neulasbiomassasta 

	

2 	Neulaskato 1 1 -20 % normaalista neulasbiomassasta 

	

3 	Neulaskato 21-30 % normaalista neulasbiomassasta 
jne. 

	

9 	Neulaskato 81-90 % normaalista neulasbiomassasta 
10 Neulaskato 91-100 % normaalista neulasbiomassasta 

- Värivikaisuus 
Arvioidaan silmämääräisesti normaalin värisistä poikkeavien neulasten 
osuutta prosentteina neulasbiomassasta 10 %:n luokissa. Arvioinnissa 
tarkastellaan koko elävää latvusta. Arvioinnissa käytetään seuraavaa 
asteikkoa: 

	

1 	Värivikaisuutta 0-10 %:]la neulasista 

	

2 	Värivikaisuutta 11-20 %:lla neulasista 

	

3 	Värivikaisuutta 21-30 %:lla neulasista 
jne. 

	

9 	Värivikaisuutta 81-90 %:Ila neulasista 

	

10 	Värivikaisuutta 91-100 %:lla neulasista 
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korkeus 

rinnankorkeus-
ympärysmitta 

- syntymäpiste 

1,3 m 

Kuva 9. Pienten kuusten näytepuutiedot ja syntymäpisteen määrittäminen. 

Näytepuun ympäristö 5 m:n säteellä puun ympärillä: 

- Alikasvoksen kokonaislatvuspeittävyys 
Arvioidaan alikasvoksen kokonaislatvuspeittävyys silmämääräisesti 
asteikolla 5, 10, 15, 20, 25,..., 90, 95, 100 %. Asteikon arvot ovat 
luokkakeskiarvoja eli esim. 10 % tarkoittaa peittävyysarvoja 7.5 %:sta 
12.4 %:iin. 

- Alikasvoksen lajeittaiset latvuspeittävyydet 
Arvioidaan aliskasvokseen kuuluvien puiden lajeittaiset latvuspeittävyy-
det. asteikolla 5, 10, 15, 20, 25,..., 90, 95, 100 %. Asteikon arvot ovat 
luokkakeskiarvoja eli esim. 10 % tarkoittaa peittävyysarvoja 7.5 %:sta 
12.4 %:iin. Lajeittaisten latvuspeittävyyksien summa voi olla suurempi 
kuin kokonaislatvuspeittävyys. 

- Vallitsevan puustojakson kokonaislatvuspeittävyys 
Arvioidaan vallitsevaan puustojaksoon kuuluvien puiden kokonaislatvus-
peittävyys. Vallitsevan puustojakson kaikki puustokerrokset (valta-, väli-
ja aluspuut) luetaan mukaan latvuspeittävyyden arviointiin. Latvuspeittä-
vyys arvioidaan silmämääräisesti asteikolla 5, 10, 15, 20, 25,..., 90, 95, 



100 %. Asteikon arvot ovat luokkakeskiarvoja eli esim. 10 % tarkoittaa 
peittävyysarvoja 7.5 %:sta 12.4 %:iin. 

-Vallitsevan puustojakson puiden lajeittaiset latvuspeittävyydet 
Arvioidaan vallitsevaan puustojaksoon kuuluvien puiden lajeittaiset 
latvuspeittävyydet. Vallitsevan puustojakson kaikki puustokerrokset 
(valta-, väli- ja aluspuut) luetaan mukaan latvuspeittävyyden arviointiin. 
Latvuspeittävyys arvioidaan silmämääräisesti asteikolla 5, 10, 15, 20, 
25,..., 90, 95, 100 %. Asteikon arvot ovat luokkakeskiarvoja eli esim. 10 
% tarkoittaa peittävyysarvoja 7.5 %:sta 12.4 %:iin. Vallitsevaan puusto-
jaksoon kuuluvien puiden lajeittaisen latvuspeittävyyksien summa voi olla 
suurempi kuin kokonaislatvuspeittävyys. 

3.4 Näyteoksat 

Jokaisesta näytepuusta valitaan kolme oksaa, joiden neulasilla esiintyviä viherleviä ja 
jäkäliä sekä neulasten määrää neulasvuosikerroilla seurataan. 

3.4.1 Näyteoksille asetettavat vaatimukset 

Näyteoksien tulee täyttää seuraavat vaatimukset: 

- Oksien tyven tulee sijaita silmien korkeudella (noin 1.3-1.8 m) näytepuun 
latvuksen eri puolilla. Oksien tulee olla niin vanhoja, että vanhimmat eli runkoa 
lähinnä olevat vuosikasvaimet ovat neulasettomia (ks. luku 3.3.1). 

- Oksien tulee olla mahdollisimman vaakatasoisia, eivätkä niiden kärjet saa 
laskeutua alle metrin korkeudelle maasta. 

- Oksat eivät saa olla merkittävästi muiden oksien piiskausvaikutuksen alaisia. 

3.4.2 Näyteoksien numerointi ja merkintä 

Näyteoksien numerointi aloitetaan pohjoisesta ja jatketaan myötäpäivään, jolloin 
lähimpänä pohjoista olevan oksan numeroksi tulee 1 jne. Näyteoksat merkitään 
maalaamalla runkoon aivan seurattavan oksan tyven alapuolelle alekkain oksan 
numeron (1-3) mukainen määrä, halkaisijaltaan noin 0.5 cm:n suuruisia, keltaisia täpliä. 
Maalaus tulee suorittaa myrkyttömällä maalilla. 

3.4.3 Näyteoksien mittaukset 

Näyteoksista mitataan joukko oksan ominaisuuksia kuvaavia tunnuksia, jotka ovat 
tärkeitä taustatietoja viherlevien ja oksajäkälien seurannalle. Näyteoksien mittaustiedot 
täytetään maastolomakkeelle AL4 (liite 14: viherlevien näytepuulomake, oksatunnusten, 
neulasten viherlevien ja oksajäkälien runsauden sekä neulasten määrän mittaukset). 
Näyteoksatunnukset mitataan jokaisella seurantakerralla. 

Jokaisesta näyteoksasta mitataan seuraavat tunnukset: 
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- Oksan sijainti-ilmansuunta 

Ilmoitetaan, mihin ilmansuuntaan oksa kasvaa. Suunta ilmoitetaan 360-
asteisella suuntakompassilla asteen tarkkuudella. 

- Oksan korkeus maasta 
Ilmoitetaan oksan tyven korkeus maasta 1.0 cm tarkkuudella. Korkeus 
mitataan pystysuorana etäisyytenä maanpinnan tasosta. 

- Oksan pituus oksan päärankaa pitkin 
Mitataan mittanauhalla ja ilmoitetaan 1.0 cm tarkkuudella. 

- Oksan kärjen etäisyys rungosta 
Mitataan mittanauhalla oksan kärjen suorana etäisyytenä rungosta ja 
ilmoitetaan 1.0 cm tarkkuudella. 

- Oksan ikä 
Lasketaan neulasvuosikertojen määrä oksan päärangalla (kuva 10). Mikäli 
vuosikertojen määrää ei pystytä varmuudella selvittämään, ilmoitetaan 
oksan ikä selvästi erotettujen vuosikertojen määränä ja lisätään luvun 
perään "+" -merkki. 

Kuva 10. Neulasvuosikertojen erottaminen näytekuusen oksalla. Nuolella merkitty 
vuosikertojen rajat. 
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3.5 Neulasten viherlevien ja oksajäkälien runsauden sekä neulasten-
määrän mittaukset 

3.5.1 Viherlevien runsaus näyteoksilla 

Viherlevien runsautena näyteoksilla ilmoitetaan paksuin havaittu leväpeite näyteoksan 
päärangan neulasilla. Näyteoksaa tarkastellaan kokonaisuutena ja ilmoitetaan paksuin 
neulasilla havaittu leväpeite seuraavalla asteikolla: 

0 	Viherlevä puuttuu 
1 	Yksittäisiä levätäpliä 
2 	Ohut leväpeite 
3 	Runsauksien 2 ja 4 väliltä 
4 	Paksu, yhtenäinen leväpeite 

On huomattava, että vaikka paksuin havaittu leväpeite tavattaisiin vain yhdellä 
neulasella, ilmoitetaan aina tämä runsain arvo. 

Pääasiallisesti esiintyvänä lajina on Pleurococcus vulgaris. Mukana saattaa olla myös 
viherkuprujäkälää (Scoliciosporum chlorococcum), joka luetaan mukaan arvioihin. Vi-
herlevien tarkastelun apuna voi käyttää luppia, mutta leväpeite näkyy myös paljaalla 
silmällä. 

3.5.2 Viherlevien runsaus neulasvuosikerroilla 

Viherlevien keskimääräinen runsaus arvioidaan erikseen näyteoksan päärangan 
jokaisella neulasvuosikerralla (kuva 10). Huomio kiinnitetään aina kyseisen vuosikerran 
päärangan kaikkiin neulasiin ja ilmoitetaan viherleväpeitteen paksuus keskimäärin 
kyseisellä neulasvuosikerralla seuraavalla asteikolla: 

0 	Viherlevä puuttuu 
1 	Yksittäisiä levätäpliä 
2 	Ohut leväpeite 
3 	Runsauksien 2 ja 4 väliltä 
4 	Paksu, yhtenäinen leväpeite 

Pääasiallisesti esiintyvänä lajina on Pleurococcus vulgaris. Mukana saattaa olla myös 
viherkupruj äkälää (Scoliciosporum chlorococcum), joka luetaan mukaan arvioihin. Vi-
herlevien tarkastelun apuna voi käyttää luppia, mutta leväpeite näkyy myös paljaalla 
silmällä. 

Neulasvuosikertojen numeroinnisssa on muistettava, että 1. vuosikerta on kuluvan 
kasvukauden vuosikerta, 2. vuosikerta on edellisen vuoden vuosikerta jne. (kuva 10). 

3.5.3 Oksajäkälien runsaus neulasvuosikerroilla 

Oksajäkälien runsautta arvioidaan erikseen näyteoksan päärangan jokaisen vuosikasvun 
alueella. Jäkälien runsauden arviointi tulee tehdä samaan aikaan kuin leväpeitteen 
runsauden arviointi neulasvuosikerroilla (luku 3.5.2), jotta varmistutaan neulasvuosiker- 
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tojen yhdenmukaisesta numeroinnista (kuva 10). Oksajäkälien runsauden arvioinnissa 
käytetään seuraavaa asteikkoa: 

0 	Jäkälät puuttuvat 
1 	Yksittäisiä, pieniä yksilöitä, jotka peittävät < 10 % oksan päärangan 

pituudesta kyseisen vuosikasvun alueella 
2 	Jäkälät peittävät 10-50 % oksan päärangan pituudesta kyseisen vuosikasvun 

alueella 
3 	Jäkäliä on runsaasti ja ne peittävät yli 50 % kyseisen vuosikasvun 

päärangan pituudesta. 

3.5.4 Neulasten määrä neulasvuosikerroilla 

Neulasten määrää tarkastellaan erikseen näyteoksan päärangan jokaisella vuosikasvulla 
(kuva 10). Tarkastelu tulee tehdä yhtäaikaisesti leväpeitteen runsauden ja oksajäkälien 
runsauden arvioinnin kanssa (luvut 3.5.2 ja 3.5.3). Neulasten määrä kullakin 
neulasvuosikerralla ilmoitetaan seuraavasti: 

0 	Vuosikasvu neulaseton 
1 	Vuosikasvun neulasista jäljellä < 5 
2 	Vuosikasvun neulasista jäljellä 5-50 % 
3 	Vuosikasvun neulasista jäljellä > 50 % 

3.6 Valokuvaus 

Viherlevien intensiivialoista tulee ottaa yleiskuvia siten, että koko intensiivialasta ja sen 
kasvillisuudesta ja puustosta saadaan yleisnäkemys. Kuvat otetaan intensiivialalta eri 
ilmansuunnista kohti intensiivialan keskipistepaalua. Lisäksi seurattavat näytepuut ja 
osa näyteoksista tulee kuvata. 

Kuvaus tulee tehdä diafilmille käyttäen normaali- tai laajakulmaobjektiiviaja mielellään 
myösjalustaa. Kuvista laaditaan kuvaluettelo (Tuominen 1997),josta ilmenee seuranta-
alue, intensiiviala ja kuvausaika. Intensiivialan yleiskuvissa tulee lisäksi mainita kuvan 
suunta ja etäisyys intensiivialan keskipistepaalusta ja näytepuu- ja näyteoksakuvissa 
puun ja oksan numerot. Kehitetyt kuvat laitetaan lasisiin diakehyksiin ja sijoitetaan 
muovitaskuihin. Dian kehyksiin on myös merkittävä edellä mainitut kuvaustiedot. 
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45 	 LIITE 1 

METSÄTALOUSTOIMET INTENSIIVIALALLA 

Ilmoitetaan maanmuokkaus-, ojitus- ja hakkuutoimet seuraavasti: 

Maanmuokkaustoimet: 
1 	Ei näkyvää maanmuokkaustoimintaa 
2 	Kevyt auraus tai äestys 

Maanpinta rikottu niin, että kivennäismaa on tullut näkyviin, mutta 
varsinaisia reunapalteisia ojia ei ole 

Varsinainen auraus 
Maanpinta aurattu niin, että on muodostunut reunapalteisia syviä 
vakoja 

4 	Mahdollinen maanpinnan muokkaus 

Oj itustoimet: 
1 	Ei merkkejä vesitaloutta muuttavista toimista 
2 	Alan ympäristössä tehty ojitus, jolla ei selvää kuivattavaa vaikutusta 

seuranta-alan vesitalouteen 
3 	Alan ympäristössä tehty ojitus, jolla selvä kuivattava vaikutus seuranta- 

alan vesitalouteen 
4 	Alan ympäristössä tehty ojitus, jolla selvä kosteuttava vaikutus seuranta- 

alan vesitalouteen 

Hakkuutoimet: 
1 	Ei näkyviä hakkuutoimia 
2 	Taimikon harvennus/perkuu 

Intensiivialalla kantoja, joiden läpimitta alle 10 cm. Myös 
alikasvospuuston perkuu 

3 	Varsinainen harvennushakkuu 
Intensiivialalla kantoja, joiden läpimitta 10-20 cm 

4 	Siemen- tai suojuspuuasentoon hakkuu 
5 	Vallitsevaan puustojaksoon kohdistunut hakkuu, jolla ei kohtien 

1-3 mukaista tarkoitusta, esim. kotitarvehakkuu 
6 	Ylispuustoon kohdistunut poimintahakkuu 

Kaikki intensiivialalla havaitut, sen vallitsevan puuston tai alikasvoksen 
kehitykseen vaikuttaneet hakkuut on ilmoitettava. Jos hakkuita on useita, 
ilmoitetaan niiden koodit peräkkäin toisistaan pilkulla erotettuina. 



LIITE 2 

PUUSTON KEHITYSVAIHE 

Kehitysvaiheella kuvataan intensiivialan puuston sukkessiovaihetta ja jakautumista eri 
puustojaksoihin. Sukkessiokierrolla (kehitysvaiheet 8 ja 9) tarkoitetaan, että puustossa on 
nähtävissä selvä kehitys taimikosta vanhaksi metsäksi. Sukkessiokierto tapahtuu lähinnä 
kivennäismailla ja hyväkasvuisilla puustoisilla soilla (metsäsuot). 

Erotetaan kehitysvaiheet 1-9 seuraavasti: 

Aukea ala 

Avohakkuuala, jolla ei vielä kenttäkerroksesta erottuvaa puustoa. 

Puustojaksoja I 

2 	Taimikko. Puiden keskikorkeus alle 1.3 m. 
3 	Varttuva metsä. Puiden keskikorkeus yli 1.3 m. 
4 	Varttunut metsä. Puusto on eriytynyt omaksi kerroksekseen ja puuston järeys ja korkeus 

on saavuttanut kasvupaikalle tyypillisen puuston järeyden ja korkeuden (vertailu 100-
vuotiaan puuston järeyteen ja korkeuteen). 

5 	Vanha metsä. Puusto on saavuttanut kasvupaikalle tyypillisen järeyden ja korkeuden (vertailu 
100-vuotiaan puuston järeyteen ja korkeuteen) ja siinä on näkyvissä puiden 
ikääntymisen aiheuttamia kasvun taantumia, kuten kuolleita valtapuita, lakkapäisiä 
mäntyjä tms. Puiden kaatumisen seurauksena latvusto on aukkoistaja nouseva alikasvos 
on aukkopaikoissa elinvoimaista, mutta ei niin runsasta, että se erotettaisiin omaksi 
jaksokseen. Suojuspuustoasentoon hakatut uudistettavat metsät luetaan tähän 
vaiheeseen. 

Puustojaksoja 2 

Puustossa kaksi selvästi toisistaan iän ja koon perusteella erotettavaa puustoryhmää. Kummankin ryhmän 
puiden eli puustojakson runsaus vähintään 0.5 m2/ha tai puita yli 5 kappaletta 10 m -säteisellä ympyräalalla. 

Alikasvospuustoinen varttunut tai vanha metsä. Runsaampi puustojakso kehitysvaihetta 4 tai 5 
ja vähäisempi puustojakso kehitysvaihetta 2 tai 3. 

Ylispuustoinen taimikko tai varttuva metsä. Runsaampi puustojakso kehitysvaihetta 2 ta 3 ja 
vähäisempi puustojakso kehitysvaihetta 4 tai 5. 

Puustojaksoja 3 tai puustoa ei voida luokitella edellä kuvattuihin vaiheisiin 

Selkeästi toisistaan koon tai iän perusteella erotettavia puustojaksoja ei ole ja alalla/kuviolla esiintyy sekä 
nuoria puita että vanhoja puita tai puiden jakautumista eri ikäluokkiin ei voida arvioida. Jälkimmäisessä 
tilanteessa kyse on kallio-, suo- tai muusta kitupuustosta. 

Määrittelemätön, mutta kasvupaikalla tapahtuu sukkessiokiertoa. Eri-ikäinen puusto. 

Määrittelemätön, eikä kasvupaikalla tapahdu sukkessiokiertoa. Puuston ikäjakautuminen 
määrittelemätön. 



47 	 LIITE 3 

PUUSTON TUHOT JA VAURIOT INTENSIIVIALALLA 

Ilmoitetaan puuston tuhon tai vaurion ilmenemismuoto ja vaikutusaste seuraavasti: 

Ilmenemismuodot: 

1 	Neulas- tai lehtikato tai kuolleet neulaset tai lehdet 
2 	Värivikaisuus 
3 	Latvusvaurio 

Latvusvaurioita ovat puiden oksistoon kohdistuneet 
tuhot kuten oksien katkeaminen, karsiutumimen ja 
kuoleminen 

4 	Runkovaurio 
Runkovaurioita ovat puun päärangan katkeamiset ja 
erilaiset runkoon kohdistuneet vauriot, männyllä myös 
latvanvaihto eli päärangan vaihto (tunturikoivulla ei) 

Vaikutusasteet: 

1 	Ei vaikutusta puuston kasvuun ja kehitykseen 
2 	Näkyvä vaikutus, jolla ei todennäköisesti suurta 

merkitystä puuston tulevalle kehitykselle 
3 	Näkyvä vaikutus, jolla todennäköisesti suuri merkitys 

puuston tulevalle kehitykselle. Puita kuolee tai niillä on 
merkittävä kasvunopeuden taantuma 

Mikäli alalla on useampia tuhoja tai vaurioita, ilmoitetaan ne kaikki. Ensin 
ilmoitetaan aina tuho, jonka vaikutus arvioidaan merkityksellisimmäksi. 



LIITE 4/1 
RUNKOJÄKÄLÄNÄYTEPUILLA TAVATTU LAJISTO 
Ilmoitettu tavatut lajit ja erotetut, lajilleen tunnistamattomat lajiryhmät ja taksonit 

1) MANTYNAYTEPUIDEN LAJISTO 

Tieteellinen nimi Auktori Suomenkielinen 
nimi 

Rubin-koodi 

Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach. Korpiluppo ALE SARM 
Bryoria capillaris (Ach.) Brodo & D. Hawksw. Harmaaluppo BRY CAPI 
Bryoria fremontii (Tuck.) Brado & D. Hawksw. Kanadanluppo BRY FREM 
Bryoria furcellata (Fr.) Brodo & D. Hawksw. Tupsuluppo BRY FURC 
Bryoria fuscescens (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw. Tummaluppo BRY FUSE 
Bryoria 
fuscescens/capillaris 

Harmaa/tummaluppo BRYORIAZ 

Bryoria simplicior (Vain.) Brodo & D. Hawksw. Lapinluppo BRY SIMP 
Bryoria sp. Tummalupot BRYORIAZ 
Calicium spp. Nuppijäkälät CALICIUZ 
Cladonia digitata (L.) Hoffm. Kantotorvijäkälä CLA DIGI 
Cladonia sp. Torvijäkälät CLADONIZ 
Hypocenomyce scalaris (Ach.) M. Choisy Seinäsuomujäkälä HYP SCAL 
Hypogymnia farinacea Zopf Jauhepaisukarve HYP FART 
Hypogymnia physodes (L.) Nyl. Sormipaisukarve HYP PHYS 
Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav. Kärsäpaisukarve HYP TUBU 
Imshaugia aleurites (Ach.) S. L. F. Meyer Tuhkakarve IMS ALEU 
Lecidea spp. Nystyjäkälät LECIDEAZ 
Lepraria spp. Jauhejäkälät LEPRARIZ 
Melanelia olivacea (L.) Essl. Koivunruskokarve MEL OLIV 
Mycoblastus saoguinarius (L.) Norman Isoverijäkälä MYC SANG 
Ochrolechia androgyna (Hoffin.) Arnold Jauhekermajäkälä OCH ANDR 
Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl. Keltatyvikarve PAR AMBI 
Parmeliopsis hyperopta (Ach.) Arnold Harmaatyvikarve PAR HYPE 
Platismatia glauca (L.) W. L. Culb. & C. F. Culb. Harmaaröyhelö PLA GLAU 
Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf Hankakarve PSE FURF 
Tuckermannopsis 
chlorophylls 

(Willd.) Hale Ruskoröyhelö CET CHLO 

Usnea filipendula 
Usnea hirta 

Stirt. 
(L.) F. H. Wigg. 

Riippunaava 
Tupsunaava 

USN FILI 
USN HIRT 

Usnea sp. Naavat USNEA Z 
Usnea subfloridana Stirt. Tukkanaava USN SUBF 
Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattson & 

M. J. Lai 
Keltaröyhelö CET PINA 

Ptilidium ciliare (L.) Hampe Isokorallisammal PTIL CIL 

"Jäkälämuru" Jäkälämuru 
Rupij äkälä Rupij äkälä 
Viherlevä Viherlevä 



LIITE 4/2 
2) TUNTURIKOIVUNAYTEPUIDEN LAJISTO 

Tieteellinen nimi Auktori Suomenkielinen 
nimi 

Rubin-koodi 

Bryoria simplicior (Vain.) Brodo & D. Hawksw. Lapinluppo BRY SIMP 
Bryoria sp. Tummalupot BRYORIAZ 
Hypogymnia physodes (L.) Nyl. Sormipaisukarve HYP PHYS 
Lecidea spp. Nystyjäkälät LECIDEAZ 
Melanelia olivacea (L.) Essi. Koivunruskokarve MEL OLIV 
Parmelia sulcata Taylor Raidanisokarve PAR SULC 
Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl. Keltatyvikarve PAR AMBI 
Parmeliopsis hyperopta (Ach.) Arnold Harmaatyvikarve PAR HYPE 
Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattson & 

M. J. Lai 
Keltaröyhelö CET PINA 

Rupij äkälä Rupij äkälä 
Viherlevä Viherlevä 



50 	
LIITE 5/1 

EPIFYYTTIEN SEURANNASSA TARVITTAVA MITTAUSVÄLINEISTÖ 
JA MUU MATERIAALI 

1) Runkojäkälien seurannan alaohjelmassa (EP) tarvittava välineistö 

- ohjeet ja maastolomakkeet 
- muistiinpanovälineet 
- säänkestävää paperia 

- alan keskipistepaalu (vain alaa perustettaessa) 
- keltaista myrkytöntä maalia + pensseli 
- musta vedenkestävä huopakynä 
- suuntakompassi (bussoli) 3600  
- 50 m mitta 
- 20 m mitta 
- alueen peruskartta 
- kasvillisuustyypin määrittämisessä tarvittavat oppaat 
- suorassi 
- puukko 
- sapluuna näytepuiden maalausmerkitsemistä varten 

- relaskooppi ja relaskoopin varsi (1 m) 
- hypsometri + latta 
- kaulain 
- kiikari 
- mittaseiväs 
- mittanauha jäkälälinjojen mittaukseen esim. ompelumitta 
- luppi 
- jäkälien määritysoppaita 
- karttaneuloja 
- näytepusseja 
- viivotin / rullamitta 
- SFS standardi 5670 

- kamera 
- väridiafilmiä 
- jalusta 
- harmaita "valokuvauslappuja" kuvaustietojen merkitsemistä varten 
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2) Neulasten viherlevien seurannan alaohjelmassa (AL) tarvittava väineistö 

- ohjeet ja maastolomakkeet 
- muistiinpanovälineet 
- säänkestävää paperia 

- alan keskipistepaalu (vain alaa perustettaessa) 
- keltaista myrkytöntä maalia + pensseli 
- musta vedenkestävä huopakynä 
- suuntakompassi (bussoli) 3600  . 
- 50 m mitta 
- 20 m mitta 
- alueen peruskartta 
- kasvillisuustyypin määrittämisessä tarvittavat oppaat 

- relaskooppi ja relaskoopin varsi (lm) 
- hypsometri + latta 
- kaulain 
- kiikari 
- mittaseiväs 
- 2 m tai 3 m rullamitta 
- näytepusseja 
- luppi 

- kamera 
- väridiafilmiä 
- jalusta 



52 
Ympäristöm yhdennetty seuranta / Kasvillisuusseurannat / Lomake EP1, 29.1.1997 

	 LIITE 6 

RUNKOJAKÄLIEN INTENSIIVIALAL®MAKE 
ALAN PERUSTAMISMITTAUKSET 

Anna ensimmäiselle viivalle muuttujan arvo ja kauttaviivanjälkeen muuttujaan liittyvä 
kommentti. Muuttujan jälkeen suluissa ilmoitettu käytettävä mittaustarkkuus tai asteikko. 

Alue / Intensiiviala 
FI 	/ 

Puulaj i 

Pvm /_ 
Tekijä 

Sijaintija asema 

Intensiivialan keskipistepaalun sijainti yhtenäiskoordinaatistopisteverkoston paalusta (x/y) 

/ 

Suunta (0.5°/ 360°) 
	

/ 

Etäisyys (0.1 m) 
	

/ 

Korkeus merenpinnasta (5 m) 
	

/ 

Topografinen asema (1-6) 
	

/ 

Rinteen kaltevuus (0.5 m) 
	

/ 

Rinteen suunta (1-10) 
	

/ 

Kasvillisuus 

Kasvillisuustyyppi 	 / 

Kasvillisuustyypin lisämääre 	 / 

Maaperä 

Maan laatu (1-4) 	 / 

Suon peruspinta (1-3) 	 / 

Turpeen keskim. paksuus (lo cm) 	 / 

Li, ätiedot (jatka tarvittaessa kääntöpuolelle) 

• Ilmoita mahdolliset poikkeamat imtensiivialan vaatimuksista. 
• Tarkista, onko alalla tehty metsätaloustoimia. Kiinmitä huomiota mahdollisiim maanmuokkaus-, ojitus-ja hakkuutoimiim 

ja ilmoita niidem luonme käyttäen liitteessä 1 esitettyjä luokituksia. 
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Ympäristön yhdennetty seuranta / Kasvillisuusseurannat 1 Lomake EP2, 29.1.1997 

RUNKOJÄKÄLIEN INTENSIIVIALALOMAKE 
SEURANTAMITTAUKSET 

Anna ensimmäiselle viivalle muuttujan arvoja kauttaviivanjälkeen muuttujaan liittyvä 
kommentti. Muuttujan jälkeen suluissa ilmoitettu käytettävä mittaustarkkuus tai asteikko 

LIITE 7 

Alue / Intensiiviala 
FI 	/ 

Puulaji 

Pvm / 
Tekij ä 

Puusto 

Kokonaispohjapinta-ala ja puulajeittaiset pohjapinta-alat 
Relaskopoimalla: E = elävät, K = kuolleet 

Relaskopointipaikan sijainti ilmoitetaan paa-ja väli-ilmansuuntinaja etäisyytenä 
imtensiivialan keskipistepaalusta (suunta/etäisyys) 

Relaskopointi- 
paikan sijainti 

I 2 3 Keskiarvo 
/ / / - 

E K E K E K E K 

Mänty 

Kuusi 

Koivu 

Haapa 

Yhteensä 

Valtapituus (0.5 m) 

Valtapuiden keskiläpimitta (1.0 cm) 	 / 

Kokonaislatvuspeittävyys (5 %) 

Kehitysvaihe (1-9) 

Näytepuut 

Näytepuiden numerot 

Uusien valittujen näytepuiden 

Hylättyjen näytepuiden numerot 

Lisätiedot (jatka tarvittaessa kääntöpuolelle) 

• Tarkista, että imtensiivialaa koskevat, alaa perustettaessa anmetut tiedot ovat säilyneet muuttumattomina. Mikäli merkittäviä 

muutoksia on tapahtunut, täytä myös lomake EPI (runkojäkälien intensiivialalomake, uuden alan mittaukset). 

• Tarkista puuston kunto. Jos tuhoja tai vaurioita esiintyy, ilmoita vaurion laatuja oletettu vaikutus käyttäen liitteessä 3 

esitettyjä luokituksia. 
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Ympäristön yhdennetty seuranta / Kasvi IIisuusseurannat / Lomake EP3, sivu 1/2, 29.1.1997 

	 LIITE 8/1 

RUNKOJÄKÄLIEN NÄYTEPUULOMAKE 
MÄNTYNÄYTEPUUN MITTAUKSET 

Anna ensimmäiselle viivalle muuttujan arvoja kauttaviivan jälkeen muuttujaan liittyvä 
kommentti. Muuttujan jälkeen suluissa ilmoitettu käytettävä mittaustarkkuus tai asteikko. 

Alue / Intensiiviala 
FI 	/ 

Puun numero 
Peittävyyslomakkeiden 
lukumäärä 

Pvm / 
Tekijä_ 

Puun sijainti (ilmoitetaan vaim ensimmäisellä mittauskerralla) 

Puun sijainti intensiivialan keskipistepaalusta 

Suunta (0.50/3600) 	 / 

Etäisyys (0.1 m) 	 / 

Ndytepuutiedot 

Rinnankorkeusympärysmitta (0.5 cm) 

Puun korkeus (0.5 m) 

Elävän latvuksen alaraja (0.5 m) 

Latvuksen leveys (0.1 m) 

N 	 / 
	

/ 

S 
	

W 
	

/ 

Neulaskato (1-10) 	 / 

Värivikaisuus (1-10) 	 / 

Neulasvuosikertojen määrä 	 / 

Näytepuun ympäristö 5 m:n säteellä puun ympärillä 

Alikasvoksen kokonaislatvuspeittävyys (5 %) 	 1 

Vallitsevan puustojakson kokonaislatvuspeittävyys (5 %) 	 / 

Vallitsevan puustojakson lajeittaiset latvuspeittävyydet (5 %) 

Mänty 	 / 	 Kuusi 	 / 

Haapa 	 / 	 Koivu 	 / 

Kokonaislajisto 

Kaikki rungolla korkeudella 50-200 cm tavattavat lajit (myös linjojen lajit) ja lajilleen tunnista-
mattomat ylemmät taksonit, sekä poronhoitoalueella lisäksi korkeudella 200-300 cm tavattavat lajit 
(myös linjojen lajit) ja ylemmät taksonit ilmoitetaan. Ilmoita lajin täydellinen tieteellinen nimi. 

Lajit/taksonit korkeudella 50-200 cm 	 Lajit/taksonit korkeudella 200-300 cm. 

JATKA KÄÄNTÖPUOLELLE 	 JATKA KAANTOPUOLELLE 



55 
Ympäristön yhdennetty seuranta ! Kasvillisuusseurannat I Lomake EP3, sivu 2/2, 29.1.1997 	 LIITE 8/2 

Alue / Intensiiviala 
FI 	/ 

Puun numero 

Pvm / 

Kokonaislajisto (jatkoa) 

Lajit/taksonit korkeudella 50-200 cm 	 Lajit/taksonit korkeudella 200-300 cm 

Naavamaisten jäkälien pituus 

Kunkin naavamaisen jäkäläsuvun viiden pisimmän yksilön pituus rungolla korkeudella 50-200 cm. 
Ilmoita yksilöiden pituudet puolirungoittain 0.5 cm:n tarkkuudella. Tarkasteltavat rungon osat ovat 
länsi-pohjoinen-itä (pohjoinen eli nollakohta keskipisteenä) ja itä-etelä-länsi (etelä keskipisteenä). 

Suku Pituudet keskipisteenä pohjoinen Pituudet keskipisteenä etelä 

Alectoria 

Bryoria 

Usnea 

Poronhoitoalueella ilmoita kunkin naavamaisen jäkäläsuvun viiden pisimmän yksilön pituus rungolla 
korkeudella 200-300 cm. Ilmoita yksilöiden pituudet puolirungoittain 0.5 cm:n tarkkuudella. 
Tarkasteltavat rungon osat ovat länsi-pohjoinen-itä (pohjoinen eli nollakohta keskipisteenä) ja itä-
etelä-länsi (etelä keskipisteenä). 

Suku Pituudet keskipisteenä pohjoinen Pituudet keskipisteenä etelä 

Alectoria 

Bryoria 

Usnea 

Jäkähien vauriot 

Jäkälien vauriot rungolla 50-200 cm korkeudella 

Yleinen vaurioaste ([-v) 

Sormipaisukarpeen vaurioaste (I-V) 

Lisätiedot 
• Ilmoita mahdollisesta näytteenotosta näytepuun rungolta. 
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Ympäristön yhdennetty seuranta / Kasvillisuusseurannat / Lomake EP4, sivu 1/2, 29.1.1997 

	
LIITE 9/1 

R>(JNKOJÄKÄLIEN PEITTÄVYYSLOMAKE 

Merkitse jäkälien esiintymisen millimetriväli sarakkeistoon. Jokaisem linjan ja lajin tiedot tulee 
merkitä omaan lohkoonsa. 

Linja 	 Jälcäliä Don 	Dej ole 	Laji 
Etäisyys referenssipisteestä (mm) 
Linjan pituus (mm) 	 alku 	loppu 
Rungon hilseilevyys (1-2) 

Laji 	 Laji 

Alue / Intensiiviala 
FI 	/ 

Puun numero 

Pvm_ / 
Tekijä 

Laji 

alku 	loppu 

alku 	loppu 	alku 

Linja 	 Jäkäliä Don 	❑ei ole 	Laji 	 Laji 
Etäisyys referenssipisteestä (mm) 
Linjan pituus (mm) 	 alku 	loppu 	alku 	loppu 
Rungon hilseilevyys (1-2) 

Laji 	 Laji 

allcu 

KÄÄNNÄ 



57 
Ympäristön yhdennetty seuranta / Kasviltisuusseuramnat / Lomake EP4, sivu 2/2, 29.1.1997 	 LIITE 9/2 

Alue / Intensiiviala 
FI 	/ 

Puun numero 

Pvm / 

Linja 	 Jäkäliä ❑on 	❑ei ole 
Etäisyys referenssipisteestä (mm) 
Linjan pituus (mm) 
Rungon hilseilevyys (1-2) 

Laji 	 Laj 

Laji 	 Laj 

alku 

alku 	 alku 

Linja 	 Jäkäliä 	on 	❑ei ole Laji 	 Laji 
Etäisyys referenssipisteestä (mm) 
Linjan pituus (mm) 	 alku 	loppu 	alku 	loppu 
Rungon hilseilevyys (1-2) 

Laji 	 Laji 

alku 	loppu 
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Ympäristön yhdemnetty seuranta / Kasvillisuusseurannat / Lomake EP5, sivu 1/2, 29.1.1997 

RUNKOJÄKÄLIEN NÄYTEPUULOMAKE 
TUNTURIKOIVUNÄYTEPUUN MITTAUKSET 

Anna ensimmäiselle viivalle muuttujan arvo ja kauttaviivan jälkeen muuttujaan liittyvä 

LIITE 10/1 

Alue / Intensiiviala 
Fl/ 

Puun numero 

Pvm / 
Tekij ä 

kommentti. MuuttuJanJälkeen suluissa Ilmoitettu kdytettävä mittaustarkkuus tai asteikko. 

Puun sijainti (ilmoitetaan vain ensimmäisellä mittauskerralla) 

Puun sijainti intensiivialan keskipistepaalusta 

Suunta (0.50/3600) / 

Etäisyys (0.1 m) / 

Näytepuutiedot 

Rinnankorkeusympärysmitta (0.5 cm) / 

Puun korkeus (0.5 m) / 

Elävän latvuksen alaraja (0.5 m) / 

Latvuksen leveys (0.1 m) 

N 	 / 	 E / 

S 	 / 	 W / 

Lehtikato (1-10) / 

Värivikaisuus (1-10) / 

Näytepuun ympäristö 5 m:n säteellä puun ympärillä 

Alikasvoksen kokonaislatvuspeittävyys 	(5 %) / 

Vallitsevan puustojakson kokonaislatvuspeittävyys (5 %) / 

Vallitsevan puustojakson lajeittaiset latvuspeittävyydet (5 %) 

Mänty 	 / 	 Kuusi / 

Haapa 	 / 	 Koivu / 

Rungon hilseilevyys 

50-100 cm 	 / 	 100-150 cm 	 / 
150-200 cm 	 / 	 200-250 cm / 

Jäkälien vauriot 

Jäkälien vauriot rungolla 50-200 cm korkeudella 

Yleinen vaurioaste (1-v) / 

Sormipaisukarpeen vaurioaste (i-v) / 



59 
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Alue / Intensiiviala 
Fl 	/ 

Puun numero 

Pvm / 

Lajien esiintyminen tutkimuskorkeuksilla 

Jäkälien. esiintyminen rungolla eri korkeuksilla. Ilmoita lajin / taksonin tieteellinen nimi ja merkitse 
rasti sarakkeeseen. 

Laji 50-100 cm 100-150 cm 150-200 cm 200-250 cm 

Bryoria 

Bryoria 

Biyorla 

Hypogymnia physodes 

Melanelia olivacea 

Parmelia sulcata 

Parmeliopsis ambigua 

Parmeliopsis hyperopta 

Usnea 

Usnea 

Vulpicida pinastri 

"Viherlevä" 

Lisddedot 
• Ilmoita mahdollisesta näytteenotosta näytepuun rungolta. 

• Ilmoita mahdollisesta hankauksesta näytepuun rungolla. 



60 
Ympäristön yhdennetty seuranta / Kasvillisuusseurannat / Lomake ALI, 29.1.1997 

	
LIITE 11 

VIHERLEVIEN INTENSIIVIALALOMAKE 
ALAN PERUSTAMISMITTAUKSET 

Anna ensimmäiselle viivalle muuttujan arvoja kauttaviivan jälkeen muuttujaan lii ttyvä 
kommentti. Muuttujanjälkeen suluissa ilmoitettu käytettävä mittaustarkkuus tai asteikko. 

Alue / Intensiiviala 
FI 	/ 

Pvm / 

Tekijä 

Sijainti ja asema 

Intensiivialan keskipistepaalun sijainti yhtenäiskoordinaatistopisteverkoston paalusta (x/y) 

Suunta (0.50/3600) 

Etäisyys (0.1 m) 

Korkeus merenpinnasta (5 m) 

Topografinen asema (1-6) 

Rinteen kaltevuus (0.5 m) 

Rinteen suunta (1-10) 

Kasvillisuus 

Kasvillisuustyyppi 	 / 

Kasvillisuustyypin lisämääre 	 / 

Maaperä 

Maan laatu (1-4) 

LlslItledOt (jatka tarvittaessa kääntöpuo1elle) 

• Mikäli intensiiviala sijaitsee seuranta-alueen ulkopuolella, selvitä kiintopisteen laatuja sijainti. 

• Ilmoita mahdolliset poikkeamat intensiivialan vaatimuksista. 

• Tarkista, onko alalla tehty metsätaloustoimenpiteitA. Kiinnitä huomiota mahdollisiin maanmuokkaus-, ojitus-ja hakkuutoimiim 

ja ilmoita niiden luonne käyttäen liitteessä I esitettyjä luokituksia. 
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LIITE 12 

VIHERLEVIEN INTENSIIVIALALOMAKE 
SEURANTAMITTAUKSET 

Anna ensimmäiselle viivalle muuttujan arvoja kauttaviivan jälkeen muuttujaan liittyvä 
kommemtti. Muuttujan jälkeen suluissa ilmoitettu käytettävä mittaustarkkuus tai asteikko. 

Alue / Intensiiviala 
FI 	/ 

Pvm / 
Tekijä 

Puusto 
Kokonaispohjapinta-ala ja puulajeittaiset pohjapinta-alat 

Relaskopoimalla: E = elävät, K = kuolleet 
Relaskopointipaikan sijainti ilmoitetaan pää- ja väli-ilmansuuntima ja etäisyytenä 
intensiivialan keskipistepaalusta (suuntaletäisyys) 

Relaskopointi- 
paikan sijainti 

1 2 3 Keskiarvo 
/ / / - 

E K E K E K E K 

Mänty 

Kuusi 

Koivu 

Haapa 

Yhteensä 

Valtapituus (0.5 m) 	 / 

Valtapuiden keskiläpimitta (1.0 cm) 	 / 

Kokonaislatvuspeittävyys (5 %) 	 / 

Kehitysvaihe (1-9) 	 / 

Alalla jossa näytepuut alikasvosasemassa lisäksi: 

Alikasvoskuusten keskikorkeus (0.5 m) 	 / 

Alikasvoskuusten keskiläpimitta (1.0 cm) 	 / 

Ndytepuut 

Näytepuiden numerot 

Uusien valittujen näytepuiden nt 

Hylättyjen näytepuiden numerot 

Llsätiedot (jatka tarvittaessa kääntöpuolelle) 

• Tarkista, että intensiivialaa koskevat, alaa perustettaessa annetut tiedot ovat säilymeet muuttumattomina. Mikäli merkittäviä 

muutoksia on tapahtunut, täytä myös lomake ALI (viherlevien intensiivialalomake, uuden alan mittaukset). 

• Tarkista puuston kunto. Jos tuhoja tai vaurioita esiintyy, ilmoita vaurion laatu ja oletettu vaikutus käyttäen liitteessä 3 

esitettyjä l uoki tuks ia. 



62 
Ympäristön yhdennetty seuranta / Kasvillisuusseurannat / Lomake AL3, 29.1.997 

	
LIITE 13 

VIHERLEVIEN NÄVTEPUULOMAKE 
NÄYTEPUUMITTAUKSET 

Anna ensimmäiselle viivalle muuttujan arvo ja kauttaviivan jälkeen muuttujaan liittyvä 
kommemtti. Muuttujan jälkeem suluissa ilmoitettu käytettävä mittaustarkkuus tai asteikko. 

Alue / Intensiiviala 
FI 	/ 

Puun numero 

Pvm / 
Tekijä 

Puun sijainti (ilmoitetaan vain ensimmäisellä mittauskerralla) 

Puun sijainti intensiivialan keskipistepaalusta 

Suunta (0.5°/360°) / 

Etäisyys (0. 1 m) / 

Näytepuutiedot 

Rinnankorkeusympärysmitta (0.5 cm) / 

Puun korkeus (0.5 m) / 

Neulaskato (1-10) / 

Värivikaisuus (1-10) / 

Näytepuun ympäristö 5 m:n säteellä puun ympärillä 

Alikasvoksen kokonaislatvuspeittävyys (5 %) 	 / 

Alikasvoksen lajeittaiset latvuspeittävyydet (5 %) 

Mänty 	 / 	 Kuusi 	 / 

Haapa 	 / 	 Koivu 	 / 

/ 	 / 

Vallitsevan puustojakson kokonaislatvuspeittävyys (5 %) 	 / 

Vallitsevan puustojakson lajeittaiset latvuspeittävyydet (5 %) 

Mänty 	 / 	 Kuusi 	 / 

Haapa 	 / 	 Koivu 	 / 

Lisdtiedot (jatka tarvittaessa kdflntöpuolel le) 
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	 LIITE 14 

VIHERLEVIEN NÄYTEPUULOMAKE 
OKSATUNNUSTEN, NEULASTEN VIHERLEVIEN JA 
OKSAJÄKÄLIEN RUNSAUDEN SEKÄ NEULASTEN 
MÄÄRÄN MITTAUKSET 

Anna ensimmäiselle viivalle muuttujam arvoja kauttaviivam jälkeen muuttujaan liittyvä 
kommentti. Muuttujan jälkeen suluissa ilmoitettu käytettävä mittaustarkkuus tai asteikko. 

Alue / Intensiiviala 
FI 	/ 

Puun numero 

Pvm / 
Tekijä 

Nkyteoksat 

Oksan numero 1 2 3 

Oksan sijainti-ilmansuunta (1.00/3600) / / / 
Oksan korkeus maasta (l.o cm) / / / 
Oksan pituus päärankaa pitkin (1.o cm) / / / 
Oksan kärjen etäisyys rungosta (1.0 cm) / / / 
Oksan ikä (n tai n+) / / / 

Paksuin viherleväpeite nayleoksilla 

Paksuin leväpeite näyteoksan päärangan neulasilla (0-4) 
Oksa 1 	 Oksa 2 

	
Oksa 3 

Viherlevien ja oksajäkälien runsaus sekä neulasten määrä neulasvuosikerroilla 

Viherlevien runsaus (0-4), oksajäkälien runsaus (0-3) ja neulasten määrä (0-3) neulasvuosikerroilla 

'tx.  
• • • 

,;. 	. 

Is 

Lisätiedot (jatka tarvittaessa kääntöpuolelle) 
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