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Raitiotien päävarikon asemakaava-alueella Her-

vanta-Ruskon teollisuusalueella on yksi raidan-

keuhkojälälän (Lobaria pulmonaria) kasvusto, jo-
ka tulisi tuhoutumaan varikon rakentamisen

seurauksena. Sen välttämiseksi kokeillaan si irtää

jäkälä turvaan uudelle alueelle.

Raidankeuhkojäkälän si irroista ei ole Suomessa

juurikaan kokemuksia, joten jäkälän si irtäminen

varikkoalueelta turvaan Makkarajärvi-Vi itasten-

perän suojelualueelle tuottaa arvokasta tietoa

jäkälien si irtoih in li ittyen. Kokeellisuuden ja uu-

tuusarvonsa takia seurannalla on erityistä merki-

tystä si irtojen toteutuksessa. Koska raidankeuh-

kojäkälän kasvusto varikkoalueella tulisi

tuhoutumaan rakentamisen seurauksena joka ta-

pauksessa, on jäkälän si irtäminen käytännössä

riskitöntä, vaikka si irrot epäonnistu isivatkin ja

si irretty raidankeuhkojäkälä menehtyisi myö-

hemmin.

Raidankeuhkojäkälä on ruusukkeinen, kuoppai-

nen ja verkkoharju inen jäkälä (Stenroos ym. 201 1 ,

262), joka muistuttaa jossain määrin keuhkorak-

kuloita. Raidankeuhkojäkälä on kuivana kellertä-

vän ruskea tai oli ivinruskea, kosteana vihertyvä.

Jäkälä on löyhästi ki inni alustassaan.

Raidankeuhkojäkälä kasvaa yleensä vanhojen

raitojen ja haapojen rungoilla lehdoissa ja tuo-

reilla kankailla. Toisinaan raidankeuhkojäkälä

kasvaa muiden vanhojen lehtipuiden rungoilla

tai kuusten oksilla.

Raidankeuhkojäkälä on vanhojen metsien epi-

fyyttinen indikaattorilaj i (Stenroos ym. 201 1 , 43).

Raidankeuhkojäkälä on harvinaistunut koko Suo-

messa, varsinkin talousmetsissä (Stenroos ym.

201 1 , 263). Raidankeuhkojäkälä suosi i kosteaa

pienilmastoa ja kärsi i äkillisistä muutoksista, ku-

ten hakkuista kasvupaikkojensa läheisyydessä

(Stenroos ym. 201 1 , 263).

Raidankeuhkojäkälä on Suomessa luokiteltu

vuonna 2010 silmälläpidettäväksi (Near Threate-

ned, NT) (Rassi ym. 2010). Raidankeuhkojäkälän

uhanalaisuuden syyt ja uhkatekijät ovat metsien

puulaj isuhteiden muutokset sekä vanhojen met-

sien ja kookkaiden puiden väheneminen (Rassi

ym. 2010, 298). Vuonna 2000 raidankeuhkojäkälä

luokitelti in vielä elinvoimaiseksi laj iksi (Least

Concern, LC) (Rassi 2010, 298).

Raidankeuhkojäkälä on alueellisesti uhanalainen

(Regionally Threatened, RT) Etelä-Suomessa Ah-

venanmaalla, Lounaisella rannikkomaalla, Lou-

naismaalla ja Pohjanmaan rannikoilla sekä Poh-

jois-Suomessa Metsä- ja Tunturi-Lapissa.
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Raitiotievarikon esiintymä

Raitiotien päävarikolle varattu asemakaava-alue

(Kaava 8600) si jaitsee Hervanta-Ruskon teolli-

suusalueella. Asemakaava-alueen etelärajalla on

yksi raidankeuhkojäkälän kasvupaikka järeän

haavan rungolla.

Varikon rakentamisen yhteydessä raidankeuhko-

jäkälän kasvupaikka tullaan hävittämään. Rai-

dankeuhkojäkäläkasvuston alustana oleva haapa

kasvaa aivan asemakaava-alueen rajalla. Vaikka

haapa pyrittäisi in säästämään varikon vieressä,

on ilmeistä, että äkillisille mikroilmaston muu-

toksille erityisen herkkä raidankeuhkojäkälä tuli-

si tuhoutumaan hyvin todennäköisesti .

Siirtojen kohde Makkarajärvi-Viitastenperän
suojelualueella

Makkarajärvi-Vi itastenperän suojelualue si jaitsee

Kaakkois-Tampereella Hervantajärven koillispuo-

lella. Suojelualueen pinta-ala 83,48 hehtaaria.

Makkarajärvi-Vi itastenperän suojelualueen met-

sä on rehevää ja paikoitellen vanhapuustoista.

Siellä kasvaa runsaasti raidankeuhkojäkälän kas-

vualustaksi soveltuvia isoja haapoja jäkälälle

suotuisassa mikroilmastossa.

Tampereen kaupungin luonnonsuojeluohjelmas-

sa 2012-2020 (Tampereen kaupunki , ympäristön-

suojelun julkaisu ja 1/2013) alueen erääksi suoje-

luperusteeksi mainitaan alueella kasvava

raidankeuhkojäkälä. Raidankeuhkojäkälän tun-

netut esi intymät alueella si jaitsevat koordinaa-

teissa (KKJ ) 6817605:3334167 ja 6817584:3333975.

Luonnonsuojelulailla perustettava suojelualue

sopii si irtojen kohteeksi , koska silloin ei ole ris-

kiä, että raidankeuhkojäkälän uusi kasvuympä-

ristö tuhoutuisi myöhemmin maankäytön muu-

toksien seurauksena.
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Suomessa ei ole juuri dokumentoitu ja tapauksia

raidankeuhkojäkälän si irtoistutuksista. Eräässä

tunnetussa tapauksessa biologian ja maantiedon

lehtori Heikki Tiainen si irsi Korpilahdelta raidan-

keuhkojäkäliä Virroille uuteen isäntäpuuhun.

Raitiotievarikon raidankeuhkojäkälän si irrossa

huomioidaan kyseisessä tapauksessa muodostu-

neet kokemukset.

Korpilahdella metsänhakkuun seurauksena run-

sas raidankeuhkojäkälän kasvusto altistu i voi-

makkaasti haitalliselle mikroilmaston muutok-

selle. Sen seurauksena Tiainen si irsi pihlajasta

turvaan raidankeuhkojäkälää metsään Virroille.

Raidankeuhkojäkälän si irrot Korpilahden pihla-

jasta uuteen isäntäpuuhun Virroille tehti in vuon-

na 1993. Tiainen irrotti pihlajasta puukolla neljä

suurta jäkäläliuskaa. Osassa irrotettu ja jäkäliä oli

kuorta mukana, mutta osa si irretti in pelkkinä jä-

käläkasvustoina. I rrotetut liuskat olivat suureh-

koja, noin nyrkin kokoisia. Puukolla irrottamisen

yhteydessä aiemmat laajat ja yhtenäiset kasvus-

tot leikatti in toisistaan erillisi in osi in .

Tiainen kiinnitti jäkälät Virroilla isoon raitaan

naulojen avulla. Naulat kuitenkin ruostu ivat ei-

vätkä pitäneet jäkäliä ki inni kovin hyvin . Siten

hän vaihtoi ki innityksen pakkausnaruun, joka

toimi melko hyvin . Pakkausnaru kuitenkin haper-

tu i ja irtoili aikojen kuluessa ja Tiainen toisinaan

lisäsi narua kiinnityksen ylläpitämiseksi .

Tiainen kävi tarkistamassa Korpilahden pihlajan

vielä uudestaan vuonna 1997, jolloin hän irroitti

jonkin verran jäljellä olevia raidankeuhkojäkälän

kasvustoja. Hän kiinnitti ne samaan raitaan Vir-

roilla. Korpilahden alkuperäinen kasvusto oli

heikentynyt mikroilmaston muuttumisen seu-

rauksena.

Si irretyt raidankeuhkojälälät ki innittyivät uuteen

isäntäpuuhun muutamassa vuodessa. Tiaisen

mukaan jäkälät olivat luotettavasti ki inni uudes-

sa isäntäpuussa reilun vi iden vuoden jälkeen.

Hän kuitenkin piti narua jäkälien ympärillä var-

muuden vuoksi 15-20 vuoden ajan. Sen jälkeen

jäkälät ovat pysyneet isäntäpuussa kiinni i lman

erillistä ki innitystä. Si irtoistutetut jäkäläkasvus-

tot laajenivat vähitellen ja kasvoivat osittain toi-

si insa kiinni .

Si irretyt raidankeuhkojäkälät alkoivat tuottaa

uuden isäntäpuun runkoon uusia, si irretyistä

kasvustoista erillisiä uusia kasvustoja 15-20 vuo-

den jälkeen. Ne si jaitsivat rungossa pääosin ki in-

nitettyjen kasvustojen alapuolella, mutta jonkin

verran myös yläpuolella, jonne jäkäläkasvustoja

olivat ilmeisesti si irrelleet hyönteiset.

Koska si irretyt jälkäläkasvustot laajenivat onnis-

tuneesti uudella isäntäpuulla, Tiainen si irsi rai-

dan laajentuneesta kasvustosta kolme jäkälä-

liuskaa uuteen kasvualustaan vuonna 2005. Hän

valitsi isäntäpuuksi raidan lähistöllä kasvavan
RRaaiiddaallllee 11999933 ssiiiirrrreettyytt kkaassvvuussttoott kkuuvvaattttuu

mmaarrrraasskkuuuussssaa 22001122
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ison haavan. Myös haapaan si irretyt jäkälät me-

nestyivät hyvin , ja myös ne laajenivat ja muodos-

tivat uusia kasvustoja. Vuonna 1993 si irretty jäkä-

lä menestyi hyvin si itä huolimatta, että si itä

irrotetti in kolme isoa osaa.

Tiaisen kokemuksien mukaan raidankeuhkojäkä-

lä ki innittyi paremmin haapaan kuin raitaan. Mo-

lemmat si irtojen kohteena olevat puut oli valittu

raidankeuhkojälälälle suotuisan varjoisan ja kos-

teahkon mikroilmaston perusteella. Kasvustot

ki innitetti in uusi in isäntäpuihin varjon puolelle.

Molemmat si irrot toteutetti in kesällä. Tiaisen ko-

kemuksien mukaan raidankeuhkojäkälän voi-

makkain kasvuvaihe on syksyllä.

Molemmat Heikki Tiaisen toteuttamat si irrot on-

nistu ivat hyvin . Hän kuitenkin peräänkuuluttaa

vastaavien si irtojen toteuttajalta kärsivällisyyttä,

sillä raidankeuhkojäkälän kiinnittyminen uuteen

isäntäpuuhun, kasvustojen laajeneminen ja

uusien kasvustojen muodostuminen on hidasta. VVuuoonnnnaa 22000055 hhaaaavvaallllee ssiiiirrrreettyytt kkaassvvuussttoott kkuuvvaattttuu mmaarrrraasskkuuuussssaa 22001122



Varikkoalueen raidankeuhkojäkälä irrotetaan ny-

kyisestä kasvualustastaan puukolla. Mukana voi

olla jonkin verran kuorta. Käytännön toteutus

ratkaisee, kuinka monessa osassa jäkäläkasvusto

saadaan irrotettua haavasta.

I rrotettu kasvusto si irretään välittömästi irrotta-

misen jälkeen Makkarajärvi-Vi itastenperän suo-

jelualueelle, jossa se kiinnitetään uuteen kas-

vualustaan. Ki in itysmateriaalina käytetään

muovilla päällystettyä rautalankaa, joka kestää

useamman vuoden ja jota ei tarvitse vaihtaa en-

nen jäkälän todennäköistä ki innittymistä.

Si irtojen kohteeksi ja uudeksi kasvualustaksi va-

litaan iso haapa, koska Heikki Tiaisen mukaan

si irretyt jäkälät ki innittyivät paremmin haapaan

kuin raitaan. Haapa on perusteltua myös siksi ,

koska nykyisen varikkoalueen kasvuston kasvua-

lustana on haapa. Haapa valitaan sellaiselta pai-

kalta, että sen mikroilmasto vastaa raidankeuh-

kojäkälän edellytyksiä. Kasvusto kiinnitetään

puuhun siten, että jäkälä ei altistu li ialliselle au-

ringonvalolle.

Välittömästi si irtojen jälkeen kasvustot kastel-

laan vedellä sumutepulloa käyttäen. Jos sää si ir-

tojen jälkeen on pitkään kuivaa, käydään jäkälää

sumuttamassa vielä uudestaan.

Seuranta

Kokeellinen luonteensa takia seurannalla on

merkittävä rooli raidankeuhkojäkälän kasvusto-

jen si irrossa. Si irto tuottaa uutta tietoa raidan-

keuhkojälälien si irtämisen edellytyksistä. Si ir-

roissa toteutetut toimenpiteet kuvataan tekstin

ja valokuvien avulla. Si irtojen toteutumisesta ja

onnistumisesta raportoidaan julkisesti .

Seurannassa kuvataan si irrettävä jäkäläkasvusto

alkuperäisellä varikon asemakaava-alueella sekä

si irretyt jäkäläkasvustot Makkarajärvi-Vi itasten-

perän suojelualueella. Seurannassa tutkitaan

si irretyn raidankeuhkojäkälän ja sen kasvustojen

elinvoimaisuutta, kasvua, lisääntymistä ja esi in-

tymän runsautta.

Jäkäläkasvustoa seurataan maastokäynneillä vä-

hintään kerran vuodessa vähintään seuraavan 20

vuoden tai si ihen asti kun raidankeuhkojäkälän

kasvustot menehtyvät aiemmin. Maastokäyn-

neillä si irretty raidankeuhkojäkälä ja sen kas-

vustot valokuvataan, jotta kasvustojen muutok-

sista voidaan tehdä digitaaliseen

valokuva-aineistoon perustuvia vertailu ja.

Seurannan tuloksena muodostetaan suosituksia

raidankeuhkojäkälien kasvustojen si irtämiseen.
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