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MIKÄ ON SUO?
Suot ovat kosteikkoja, joilla veden pinta on lähellä maanpintaa ja ne
muodostavat oman kasvualustansa, turpeen. Geologisessa luokittelussa soilla on vähintään 30 cm paksu turvekerros, mutta biologisilla soilla
turvekerros voi olla ohuempi.
Suot ovat monimuotoisia ekosysteemejä, joilla elää niille tyypillisiä lajeja. Soiden esiintymiseen, kasvillisuuteen ja pinnanmuotoihin vaikuttavat ennen kaikkea ilmasto, kallioperä ja maastonmuodot.

POHJOISTEN SOIDEN LYHYT HISTORIA
Noin 20-6 miljoonaa vuotta sitten elettiin mioseeniksi kutsuttua maailmankautta, jonka
alkuvaiheessa havumetsävyöhykettä ei vielä ollut. Myöskään sellaisia soita, jotka nykyään
ovat tyypillisiä Euraasian tai Pohjois-Amerikan pohjoisosille, ei ollut olemassa.
Mioseenin aikana ilmasto viileni huomattavasti, jonka seurauksena trooppinen ja subtrooppinen kasvillisuus sai väistyä pohjoisessa. Pohjoisten soiden tärkeimmät lajit, rahkasammalet, lajiutuivat samanaikaisesti. Ilmiöstä käytetään nimitystä adaptiivinen radiaatio,
eli lajiryhmän huomattava monipuolistuminen lyhyessä ajassa. Soiden rahkasammalet
ovat evolutiivisesti hyvin nuoria, sillä kaikkien nykyisin elävien rahkasammalien (Sphagnum) yhteinen kantamuoto kehittyi vasta 20–7 miljoonaa vuotta sitten. Pohjoisten soiden historia on siis geologisessa mittakaavassa hyvin lyhyt. Siitä huolimatta suot kattavat
nykyisin 3,5 miljoonaa neliökilometriä boreaalisesta ja arktisesta vyöhykkeestä ja niihin
on sitoutunut 30% maapallon maaperässä olevasta hiilestä.

Kaikki nykyisin elävät
rahkasammalet ovat
kehittyneet melko
hiljattain, sillä niiden
yhteinen kantamuoto
eli n. 20—7 miljoonaa
vuotta sitten.
Kuva: Jukka Salmela.
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MITEN SUOMEN SUOT OVAT SYNTYNEET JA KEHITTYNEET?
Pleistoseenin (2,6 milj.–11 500 vuotta sitten) aikana mannerjäätiköt peittivät useita kertoja Pohjois-Euroopan alleen. Viimeisin jääkausi päättyi osassa eteläistä Suomea noin
11 000 vuotta sitten ja vanhimmat suomme ovat yhtä vanhoja. Suomen soista suurin osa,
noin 90 %, on muodostunut jääkauden jälkeisten kahdeksan vuosituhannen aikana. Tänä
aikana soistuminen ei ole edennyt tasaisesti, vaan sen nopeus on riippunut vallitsevasta
ilmastosta. Soistumista ei Suomessa enää tapahdu muualla kuin maankohoamisrannikolla, sillä sopivat alueet ovat jo kehittyneet soiksi ja topografiset tekijät estävät soiden
leviämisen mineraalimaille.

KOLME TAPAA SOISTUA
Suokasvillisuus voi esiintyä vain riittävän kostealla alustalla. Suomi sijaitsee ilmastollisesti
soiden synnylle suotuisalla alueella: täällä on riittävän märkää ja viileää. Lisäksi Suomen
korkokuva on pääosin matala, joten maaperä on altis vettymiselle.
• Suon kehitys voi alkaa ns. primaarina soistumisena suoraan jään alta paljastuneelle
maalle tai maankohoamisrannikolle. Primaaria soistumista tapahtuu Itämerellä Perämeren pohjukassa, jossa maa edelleen kohoaa viimeisimmän jäätiköitymisen jäljiltä.
• Melko yleisesti myös vesistöjen umpeenkasvu on ollut syy soistumiselle.
• Kolmas syy on metsämaan soistuminen. Metsämaan soistuminen on johtunut pohjaveden pinnan noususta, joka on ollut seurausta esimerkiksi muuttuneesta ilmastosta
tai metsäpalosta, jonka seurauksena kasvillisuus on hävinnyt ja haihdunta on vähentynyt.

SOIDEN LUONTAINEN KEHITYS
Suo muodostaa itse oman kasvualustansa. Suon pinta on hapekas, mutta pian pinnan
alla alkaa hapeton kerros, jossa hajotustoiminta on hyvin hidasta. Osa suon tuottamasta biomassasta jää hajoamatta ja se muodostaa eloperäisen maaperän, turpeen. Koska
turpeesta pystyy määrittämään vallitsevan kasvillisuustyypin ja iän, siitä on mahdollista
myös selvittää suon kehitysvaiheet.
Mikäli suo on muodostunut vesistön umpeenkasvun myötä, on suon pohjalla savista
järvisedimenttiä, sen päällä saraturvetta (minerotrofinen vaihe, jolloin suo on saanut ravinteita läheisiltä mineraalimailta) ja viimeisimpänä rahkaturvetta (ombrotrofinen vaihe,
jolloin ravinteita on tullut vain sadevedestä).
Yleisesti ottaen eteläisessä Suomessa kaikki suot ovat olleet alkujaan minerotrofisia
aapasoita, mutta ne ovat rahkoittumisen eli rahkasammalien kasvun myötä kehittyneet
ombrotrofisiksi. Eteläisessä Suomessa sadevesivarainen keidassuo on soiden pääasiallinen kliimaksityyppi, eli eräänlainen tasapainotila. Pohjoisessa vastaavasti rimpien ja jänteiden kuvioima aapasuo on ilmaston määräämä kliimaksityyppi, jonka ominaispiirteitä
pitävät yllä kylmä ilmasto ja keväiset tulvavedet.
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Aapasuon maisemaa Sodankylässä Viiankiaavalla. Kuva: Jukka Suvilehto.

ETELÄSSÄ KEITAITA, POHJOISESSA AAPOJA
Suomen suot kuuluvat kahteen suoyhdistymätyyppiin, keidassoihin ja aapasoihin.
Eteläisessä Suomessa vallitsevat keidassuot eli kohosuot, jotka ovat määritelmänsä mukaisesti ombrotrofisia eli sadevesivaraisia. Näiden soiden keskusta kasvaa laiteita korkeammaksi ja ne eivät saa ravinnelisäystä ympäröiviltä mineraalimailta. Keidassoiden
keskusosa voi olla kilpimäinen, laakiomainen tai viettävä, ja tällä keskusosalla on kaksi
vallitsevaa pinnanmuotoa, kermit ja kuljut. Kermeillä eli mätäspinnoilla kasvaa rämekasvillisuutta, kuten ruskorahkasammalta (Sphagnum fuscum), vaivaiskoivua (Betula nana) ja
kitukasvuisia mäntyjä (Pinus sylvestris). Kuljut ovat kasvittomia tai rahkasammalen peittämiä vetisiä allikoita. Ombrotrofinen suotyyppi on erittäin karu, eli ravinteita on vähän ja
pH on alhainen, jopa alle 4.
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Kartta: Seppo Tuominen.
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Suomen suot ja niiden luonnontilaisuus
Mires of Finland and their state
of naturalness

Keidassoita esiintyy Lapissakin, mutta täällä tavanomaisia ovat aapasuot. Aapasuovyöhykkeen eteläraja kulkee suunnilleen keskiboreaalisen kasvillisuusvyöhykkeen mukaisesti,
eli alueen vuotuinen keskilämpötila on kaksi celsiusastetta tai vähemmän, ja kesäaikainen
haihdunta on valuntaa pienempi. Aapasuot ovat minerotrofisia, eli ne saavat ravinteita
sekä sadevedestä että ympäröiviltä mineraalimailta. Toisin kuin keidassoilla, aapasoiden
keskusosat ovat reunaosia matalammalla. Aapasoille tunnusomaista on vetisten rimpien
ja kapeiden jänteiden vuorottelu; jänteet esiintyvät poikittain vesien virtaussuuntaan nähden. Pohjoisilla alueilla lumet sulavat myöhään huhti-toukokuussa ja keväiset tulvat tuovat suolle ravinteita ja huuhtovat pois pH-arvoa alentavia humushappoja. Koska kasvukausi on lyhyt ja viileä, ovat aapasuot hyvin märkiä läpi kesän. Aapasoiden pH-arvo on
suhteellisen korkea, 4—6.
Aapasoiden paikallisia muunnelmia ovat rinnesuot ja palsasuot. Rinnesoita esiintyy
kosteudellisesti mereisillä alueilla, joilla kesäaikainen valunta on suurempi kuin haihdunta.
Rinnesoita esiintyy korkeilla alueilla, kuten Itä-Suomen vaaroilla, Kuusamossa ja tuntureilla.

Mätäspintainen jänne halkoo aapasuon märkää rimpeä. Kuva: Mauri Lähdesmäki.
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Palsasuo Tunturi-Lapissa. Kuva: Mauri Lähdesmäki.

Palsasuot ovat pohjoisimman Tunturi-Lapin soita. Palsat ovat turvekumpuja, joiden
sisällä on ikiroutaa. Palsat voivat kasvaa jopa seitsemän metriä korkeiksi, mutta lopulta ne
romahtavat, sulavat ja muodostavat paikalle vetisen rimmen. Palsoja muodostuu soille,
joilta talviaikaiset tuulet pyyhkivät pääosan lumesta pois. Lisäksi Tunturi-Lapin paljakkasuot voidaan erottaa omana ryhmänään. Niille tyypillisiä ominaisuuksia ovat lähteisyys,
sulamisvesivaikutus ja ohutturpeisuus. Paljakkasuot ovat usein lettoisia, koska lähteet ja
sulamisvedet takaavat hyvän ravinteiden saatavuuden.
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SATA ERILAISTA SUOTYYPPIÄ
Siinä missä suoyhdistymätyypit kuvaavat soiden muotoja ja hydrologiaa suuressa mittakaavassa, voi yksittäisillä soilla olla useita eri suotyyppejä. Suomessa on neljä soiden
päätyyppiä: rämeet, nevat letot ja korvet, lisäksi soihin luetaan myös luhdat, lähdesuot
ja arokosteikot. Koska suotyypit vaihtuvat toisiinsa asteittaisesti, on mahdollista erottaa
myös yhdistelmätyyppejä, kuten lettoräme tai sarakorpi, jossa on sekä nevan että korven
piirteitä.
Erilaisia suotyyppejä on Suomessa käytössä noin sata, mutta oleellista on ymmärtää,
että suotyypittely on ennen kaikkea väline jonka avulla voi ymmärtää soihin vaikuttavia
ympäristömuuttujia. Soiden tyypittely mahdollistaa myös kommunikoinnin eri toimijoiden välillä ja sen avulla voidaan myös arvioida erilaisten soiden esiintymistä ja uhanalaisuutta. Suomen sata suotyyppiä heijastavat maan ilmastollisten ja geologisten olosuhteiden vaihtelevuutta.
Suotyypit tunnistetaan
kasvillisuuden perusteella:
• Rämeillä kasvaa kitukasvuista mäntyä sekä monia varpuja,
kuten juolukkaa (Vaccinium uliginosum) tai suopursua (Rhododendron tomentosum), paikoin valkolatvainen tupasvilla
(Eriophorum vaginatum) on
näkyvin laji. Rämekasvillisuus
on mätäspintaista, eli rämeillä
ei ole avovesiallikoita.
Suopursu on tavallinen rämekasvi. Kuva: Jukka Salmela.

• Nevat ovat avoimia soita, joilla väli- tai rimpipinta ovat vallitsevia kosteustasoja, eli pohjaveden pinta sijaitsee lähellä suon pintaa. Nevat ovat sarakasvien ja rahkasammalten
valtakuntaa, ja tavallisia kasveja ovat useiden eri sarojen lisäksi leväkkö (Scheuchzeria palustris), luhtavilla (Eriophorum angustifolium), ruostevilla (E. russeolum) ja valkopiirtoheinä
(Rhynchospora alba).
• Letot ovat avosoita, joilla on korkea pH ja niitä esiintyy pääasiassa alueilla, joilla on
emäksisiä kivilajeja kallioperässä (erityisesti Lapin kolmio, Kuusamo, Keski-Lapin vihreäkivivyöhyke). Letot ovat sammal- ja putkilokasvilajistoltaan kaikkein monimuotoisimpia soita ja niillä tavataan useita harvinaisia ja uhanalaisia lajeja. Letoilla on myös niille tyypillisiä
rahkasammalia, mutta monilla letoilla pohjakerroksen muodostavat ns. ruskosammalet,
eli muut sammalet kuin rahkasammalet. Lettojen putkilokasveja ovat useat kämmekät,
sarat ja ruohot.
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• Korvissa on ohut turvekerros ja monet kasvit pääsevät
juuriensa avulla ottamaan
ravinteita kivennäismaasta.
Korpien pääpuulaji on kuusi,
mutta niissä voi kasvaa myös
koivua. Korpien tyypillisiä
kasveja ovat mm. metsäkorte (Equisetum sylvaticum),
monet eri saniaiset, suokeltto (Crepis paludosa) ja Pohjois-Suomessa pohjansinivalvatti (Cicerbita alpina).
Pallopäärahkasammal ja lapinleinikki ovat pohjoisia lajeja,
joita Suomessa tavataan etenkin korpisoilla.
Kuva: Jukka Salmela.

• Luhdat sijaitsevat vesistöjen äärellä ja ne eroavat rantakasvillisuudesta turvekerroksen
vuoksi. Luhdilla kasvaa tyypillisesti korkeita saroja ja heiniä, pensaita (suomyrtti, pajut) tai
puita (tervaleppä, hieskoivu).
• Lähteillä pohjavesi purkautuu maanpinnalle joko
tihkupintana tai avovetenä (lähdelampi, lähdepuro).
Lähdevesi on tasalämpöistä läpi vuoden, ollen Etelä-Suomessa 4—5 asteista, Lapissa 2—3 asteista. Lähteet erottuvat kasvillisuutensa perusteella muista soista, tosin lähteillä ja letoilla on osittain samaa lajistoa.
Tyyppillisiä lähdelajeja ovat lähdesammalet (Philonotis
spp), hetevarstasammal (Pohlia wahlenbergii), hetehiirensammal (Bryum weigelii) ja useat eri horsmat (Epilobium spp). Eräiden eteläisten lajien pohjoisimmat
havainnot ovat lähteiltä, koska ne ovat talvella roudattomia, vastaavasti eräiden pohjoisten lajien eteläisimmät esiintymät ovat lähteillä, koska ne tarjoavat viileät
kesäaikaiset olosuhteet.

Rassisammal on tyypillinen lettojen lehtisammal.
Kuva: Mauri Lähdesmäki.
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Hetevarstasammal (kellertävä) ja
hetehiirensammal (punainen) ovat
lähteisyyden osoittajia.
Kuva: Jukka Salmela.

• Vasta melko hiljattain on erotettu omaksi tyypikseen arokosteikot, jotka ovat kausikuivia, ohutturpeisia suotyyppejä.
Ne sijaitsevat mailla, joiden vedenläpäisevyys on hyvä.

POHJOISTEN SOIDEN
LAJISTOLLINEN MONIMUOTOISUUS
Suot ovat ääreviä elinympäristöjä. Suovesi voi olla hyvin hapanta tai se voi kalkkialueilla olla jopa emäksistä. Avosuo voi kesällä olla yhtä aikaa sekä paahteinen että märkä, ja lämpötilaerot päivän ja yön välillä voivat olla suuret. Suon pinnan alapuolella
on hapeton kerros, joka vaikeuttaa kasvien juurten hapen saantia. Toisaalta suot ovat
erittäin vakaita ja ennustettavia elinympäristöjä, jotka pysyvät maisematasolla lähes
muuttumattomina useita satoja vuosia. Soilla elää omintakeinen eliöyhteisö, jonka jäsenet ovat sopeutuneet soiden olosuhteisiin.
Soilla elävät lajit voidaan karkeasti jakaa kolmeen luokkaan, vain soilla eläviin, soita suosiviin ja laaja-alaisiin kosteikkolajeihin, jotka esiintyvät muuallakin kuin soilla. Esimerkiksi
yökkösmäisiin perhosiin kuuluva suovenhokas (Nola karelica) elää vain karuilla soilla, sen
ravintokasveja ovat suokukka ja hilla. Toisaalta pikkukuovi on tyypillinen avosoiden pesimälintu, joka kuitenkin Metsä-Lapissa pesii myös harvapuustoisilla hakkuuaukeilla. Lisäksi
soilla elää harvinaisia jäänne eli reliktilajeja, jotka ovat jäänteitä aikaisemmilta ilmastokausilta. Esimerkiksi lämpimän ilmastovaiheen relikti on kellokanerva (Erica tetralix), joka
Suomessa esiintyy vain yhdellä suolla Kuhmossa; lajilla on laaja levinneisyys Euroopan
ilmastollisesti mereisillä alueilla.
Soiden elämän perusta on yhteyttämisessä ja kasvillisuudessa. Humuspitoisten allikoiden ja rimpien ravintoketjun pohjalla on liuennut orgaaninen aines eli humus ja sitä
hajottavat bakteerit. Useimpien soiden valtalajeja, rahkasammalia, ei syö juuri mikään
laji, mutta rahkasammalet ja muut sammalet tarjoavat elinympäristön huikealle määrälle
hyönteistoukkia, muita selkärangattomia eläimiä, alkueläimiä (Protozoa), leviä ja mikrosieniä.
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MÄTTÄÄLTÄ MÄTTÄÄLLE
Suomesta tunnetaan 41 rahkasammallajia (Sphagnum). Rahkasammalet elävät kaikenlaisilla soilla ja kosteuspinnoilla (rimpi, väli- ja mätäspinta), mutta ne puuttuvat kaikkein
kalkkipitoisimpien soiden rimmistä.
Rahkasammalet ovat useimpien soiden valtalajeja, jotka muodostavat pääosan soiden
biomassasta. Rahkasammalet ovat myös ns. ekosysteemi-insinöörejä, koska ne muuttavat elinympäristönsä märäksi ja happamaksi. Rahkasammalten menestys soilla perustuu
erinomaiseen vedensitomiskykyyn sekä kykyyn ottaa ravinteita ravinneköyhästä suovedestä ja pidättää niitä versossaan. Yhdellä 10 x 10 cm alalla voi olla yhdestä kymmeneen
erilaista rahkasammallajia.

Okarahkasammal on yksi Suomen kymmenistä rahkasammallajeista.
Kuva: Jukka Salmela.

Muita lehtisammalia voi soilla elää 90 lajia. Koska sammalilla ei ole juuria, ottavat ne tarvitsemansa veden ja ravinteet suoraan solukkonsa läpi. Soiden pH-gradientin neutraalissa tai jopa emäksisessä päässä tavataan ns. ruskosammalia, joilla tarkoitetaan muita
sammalia kuin rahkasammalia. Joillakin letoilla voi elää jopa kolmisenkymmentä ruskosammallajia. Kolmas soilla elävä sammalryhmä on maksasammalet, joista soilla eläviä on
26 lajia.
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SOIDEN KASVEJA
Suomen soilla elää yhteensä noin 290 eri kasvilajia. Erityisesti saramaiset kasvit ja varvut ovat useimpien suotyyppien peruslajistoa. Äärikaruilla ja happamilla, vain sadeveden
ravinteiden varassa olevilla keidassoilla lajikirjo on melko pieni, koostuen mm. leväköstä,
mutasarasta, valkopiirtoheinästä ja pitkälehtikihokista. Karuilla, mutta minerotrofisilla nevoilla kasvaa useita saroja, kuten jouhisara (Carex lasiocarpa), juurtosara (C. chordorrhiza),
rahkasara (C. pauciflora) ja pohjoisilla soilla aapasara (C. rotundata). Karuilla nevoilla usein
tavattavia lajeja ovat myös luhta- ja ruostevilla (Eriophorum angustifolium, E. russeolum)
sekä tupasluikka (Trichophorum cespitosum).
Keskiravinteisilla nevoilla ravinteita on melko hyvin kasvien saatavilla ja näillä soilla putkilokasvien lajikirjo kasvaa entisestään. Sinertävän vihreä vaaleasara (Carex livida) on tyypillinen rimpilaji, ja muita lajeja ovat mm. liereäsara (C. diandra), tähtisara (C. echinata),
hoikkavilla (Eriophorum gracile), villapääluikka (Trichophorum alpinum), siniheinä (Molinia
caerulea), suohorsma (Epilobium palustre), järvikorte (Equisetum fluviatile) ja hentosuolake (Triglochin palustris).
Puustoisista soista rämeillä kasvaa paljon varpuja, kuten juolukka (Vaccinium uliginosum), vaivero (Chamaedaphne calyculata) ja suopursu (Rhododendron tomentosum)
sekä muutamia ruohovartisia kasveja kuten tupasvilla (Eriophorum vaginatum) tai hilla
(Rubus chamaemorus). Rämemättäiden eräänlainen erikoisuus on pienikokoinen ja vaikeasti havaittava villayökönlehti (Pinguicula villosa). Muiden yökönlehtien tapaan laji on
hyönteissyöjä: pienet hyönteiset tarttuvat kiinni lehden yläpintaan ja kasvi sulattaa saaliistaan tarvitsemiaan ravinteita.
Pohjoisessa on ylävillä mailla rääseikköjä eli pallosaravaltaisia rahkaisia rämeitä, joilla kuusi on pääpuulaji. Korvet voivat kasvillisuudeltaan vaihdella melko karuista muurainkorvista reheviin lehtokorpiin. Ravinteisissa korvissa kasvaa osittain samoja lajeja kuin
lehdoissakin, kuten sudenmarjaa
(Paris quadrifolia), kotkansiipeä
(Matteuccia sthuriopteris) ja näsiää (Daphne mezereum).
Kalkkivaikutteisilla
lettosoilla suovesi on korkeintaan lievästi
hapanta tai jopa emäksistä. Suoveden sähkönjohtokyky voi olla
korkea, koska vedessä on paljon
kalsium- tai magnesiumioneja.
Kalkkivaikutteisilla soilla tärkeä
ravinne fosfori sitoutuu kalsiumfosfaatiksi ja on tällöin huonosti
kasvien saatavilla. Lisäksi kalsiuLääte on pohjoisten lettosoiden putkilokasvi. Kuva: Mauri Lähdesmäki.
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mia päätyy ravinteiden ottamisen yhteydessä ylenmäärin kasveihin, joten liiallinen kalsium on monille kasveille myrkyllistä.
Lettokasveilla on erityisiä kalvorakenteita juuristossa, joiden avulla ne välttävät liiallisen kalsiumionien imeytymisen solukkoonsa. Lisäksi ne kykenevät erityisten happojen avulla ottamaan tarvitsemansa määrät fosforia, kalia ja rautaa niiden alentuneesta
liukoisuudesta huolimatta. Lettojen putkilokasveja ovat monet kämmekät, kuten kirkiruoho (Gymnadenia conopsea), suoneidonvaippa (Epipactis palustris), sääskenvalkku
(Malaxis monophyllos) ja lapinkämmekkä (Dactylorhiza majalis subsp. lapponica). Muita
ruohovartisia lettokasveja ovat mm. punakko (Bartsia alpina), lääte (Saussurea alpina),
hentokorte (Equisetum scirpoides) ja valkoyökönlehti (Pinguicula alpina). Puuvartisista
kasveista lettopaju (Salix myrsinites) esiintyy pohjoisessa, samoin erittäin harvinainen
talvikkipaju (Salix pyrolifolia), joka tunnetaan luonnonvaraisena vain Tervolasta ja Kuusamosta. On myös harvinaisia lettotyyppejä, koivulettoja, joilla on runsaasti rautaa ja
fosforia, kalkkivaikutuksen ollessa vähäinen. Koivuletoilla tyypillinen kasvi on lettorikko
(Saxifraga hirculus), joka on helppo tunnistaa myöhäisen kukkimisajankohdan ja suurehkojen keltaisten kukintojensa perusteella.

SIENTEN JA KASVIEN ELINTÄRKEÄ KUMPPANUUS
Suot eivät ole sienilajistoltaan mitään varsinaisia “kuumia pisteitä”, mutta helttasienet ja
tatit ovat soilla tärkeitä lahottajia ja kasvien sienijuurikumppaneita, eli ne auttavat kasveja
ravinteiden ottamisessa ja saavat vastalahjaksi yhteyttämistuotteita. On myös kotelosieniin
kuuluvia mikrosieniä, jotka elävät rahkasammalten sisällä; monet näistä on kuvattu tieteelle
uusina vasta hiljattain, kuten 2009 Suomesta nimetty Trizodia acrobia. Rahkakynsikäs
(Lyophyllum palustre) on yksi harvoista soilla elävistä loisivista suursienistä, jotka voivat
aiheuttaa elävän rahkasammalverson kuoleman.
Helttasienten ja tattien kannalta monimuotoisimpia ovat puustoiset suot, erityisesti
korvet. Nevojen ja lettojen lajisto on melko vähäinen, mutta niillä elää eräitä harvinaisia
sieniä kuten nevamesisieni (Armillaria ectypa), lettotuhkelo (Bovista paludosa) ja lettorisakas (Inocybe hirculus).

Lettotuhkelo on harvinainen soilla elävä
sieni, jota tavataan
vain kalkkipitoiselta
alustalta.
Kuva: Jukka Salmela.
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MILJOONA SELKÄRANGATONTA NELIÖMETRILLÄ
Eteläsuomalaisella rämeellä on laskettu olevan yli miljoona selkärangatonta eläintä neliömetrillä, eniten näistä sukkulamatoja, punkkeja ja hyppyhäntäisiä. Perhoset ja muut
kasvinsyöjät ovat riippuvaisia mm. hillasta, suokukasta, tupasvillasta ja vaivaiskoivusta,
jotka ovat tärkeitä ravintokasveja. Rimpien ja suoallikoiden vesihyönteiset, kuten vesiperhoset ja surviaissääsket, käyttävät ravintonaan rimpien omaa levätuotantoa, hajoavaa
orgaanista ainesta tai muita selkärangattomia (vesikirppuja, hankajalkaisia, rataseläimiä,
alkueläimiä). Laiduntavat vesihyönteiset ovat petohyönteisten, hämähäkkien ja soiden
pesimälintujen ravintoa. Muuttohaukka ja sinisuohaukka ovat soiden huippupetoja, jotka
saalistavat muita lintuja tai jyrsijöitä.
Soiden rimpien ravintoverkon pohjalla on liuennut orgaaninen aineis ja sitä hajottavat bakteerit, toki
myös yhteyttävät levät. Bakteereja, detritusta ja levää syövät mm. alkueläimet, vesikirput ja surviaissääsket. Sudenkorennot, sulkahyttyset ja sukeltajakuoriaisten toukat ovat rimpien tärkeimpiä petoja. Märillä
sammalpinnoilla elää runsaslukuinen joukko mm. vaaksiaisten toukkia ja ne syövät detritusta. Kuivemmilla mätäspinnoilla elää mm. hyppyhäntäisiä, muurahaisia ja hämähäkkejä. Aikuiset hyönteiset ovat
lintujen ravintoa ja hyönteissyöjälinnut ovat edelleen petolintujen (mm. muuttohaukka) ravintoa. Sienet
toimivat lahottajina ja kasvien sienijuurikumppaneina. Soilla tavataan myös ”petokasveja”, kuten rimpivesihernettä, yökönlehtiä ja kihokkeja. Grafiikka: Ulla Etto.
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VERKONKUTOJIA JA
JUOKSIJOITA
Suomen hämähäkkieläimistä 99 lajia elää
ensisijaisesti soilla, toki monet näistä myös
rannoilla tai tuntureilla. Soilla elää runsaasti sekä verkonkutojia, kuten riippuhämähäkkejä (Linyphidae), että petoja, jotka
juoksevat saaliinsa kiinni (juoksuhämähäkit, Lycosidae). Vuotoksen suoalueelta on havaittu 24 juoksuhämähäkkilajia,
joukossa vain suolla elävistä lajeista mm.
Arctosa alpigena, Pardosa sphagnicola ja
Pirata insularis. Suomesta on kuvattu yksi
tieteelle uusi juoksuhämähäkkilaji, aapasusihämähäkki (Pardosa maisa), joka elää
Suomessa vain soilla ja etelämpänä Euroopassa myös muilla kosteikoilla. Lajia
on Lapissa havaittu ainakin Tervolan Suuripään alueella.

Juoksuhämähäkit letolla. Kuva: Mauri Lähdesmäki.

SOIDEN KORENNOT
Aapasoilla elää hyönteisiä, joita ei äkkiseltään voisi kuvitella elävän soilla. Päivänkorennot
ja koskikorennot ovat kehityshistoriallisesti vanhoja hyönteisryhmiä, joiden toukat elävät
enimmäkseen virtaavissa vesissä. Päivänkorento Paraleptophlebia strandii on Suomessa
melko tavallinen virtavesilaji, joka puuttuu maan eteläisistä osista. Vasta muutama vuosi
sitten havaittiin, että laji esiintyy myös aapasoilla, ja itse asiassa se voi olla paikallisesti hyvinkin runsas. Lajin lentoaika on loppukesällä, jolloin voi nähdä aapojen rimmikoilla suuria
soidinparvia, joissa on tuhansia koiraita. Koskikorento Amphinemura palmeni oli pitkään
huonosti tunnettu laji, josta oli vain vähän havaintoja pohjoisimmasta Lapista. Tämäkin
laji elää märillä aapasoilla, aikuisia voi nähdä elokuun puolivälin tienoilla.
Sudenkorennot ovat kesäisillä aapasoilla erittäin näkyviä hyönteisiä. Sudenkorennot ovat
hyvin kranttuja sään suhteen, eikä niitä juuri näe
viileinä tai pilvisinä päivinä. Rimmissä ja allikoissa
elää sekä erilaissiipisiä että yhtäläissiipisiä korentoja. Erilaissiipiset ovat aikuisina suurikokoisia ja
nopeita lentäjiä, yhtäläissiipiset taasen pienempiä ja hitaampia lentäjiä. Tyypillisiä soiden lajeja

Erilaissiipisen sudenkorennon toukka ruosteisessa lettorimmessä. Kuva: Mauri Lähdesmäki.
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ovat mm. hoikka- ja aapakiiltokorento (Somatochlora arctica, S. alpestris), jotka ovat tavallisia Lapissa, sen sijaan niiden lähisukuinen tundrakiiltokorento (S. sahlbergi) elää paljakan
suolammissa Tunturi-Lapissa. Pohjoisessa tavallinen suolaji on myös pohjanukokorento
(Aeshna caerulea), joka on soiden ojittamisen vuoksi hävinnyt suurimmasta osasta eteläistä Suomea. Tytönkorennoista taigatytönkorento on ainoa varsinainen suolaji, mutta
myös laajalle levinnyt ja tavallinen keihästytönkorento elää soilla.

SOIDEN SAVUPATSAAT
JA VERENIMIJÄT
Aapasoiden rimmissä ja allikoissa elää
erittäin runsaina surviaissääskien
toukkia. Surviaissääskien toukat syövät leviä, hajoavaa orgaanista aineista
tai ovat petoja.
Aikuiset surviaissääsket ovat runsaita varsinkin alkukesällä, ja koiraiden
soidinparvet voivat olla niin suuria,
että niitä joskus luullaan savuksi. Runsauden ohella surviaissääsket ovat lajistollisesti rikkaita: yhdellä suolla voi
esiintyä jopa yli 100 lajia. Epäilemättä
surviaissääskien runsaus on yksi syy
Surviaissääski (Omisus caledonicus) on
yksi sadoista soilla elävistä sääskilajeista.
siihen, miksi soiden pesimälintujen
Kuva: Sami Karjalainen.
parimäärät sekä lajimäärät ovat suurimmillaan juuri Lapissa.
Sääskien rikkaus aapasoilla ei rajoitu pelkästään surviaissääskiin, sillä myös vaaksiaiset
viihtyvät hyvin pohjoisilla soilla. Vaaksiaiset ovat suuri- tai keskikokoisia hyönteisiä, joilla
on pitkät jalat ja jotka elävät enimmäkseen erilaisilla kosteikoilla. Kuten linnuilla, soilla elävien vaaksiaisten lajimäärä on suurimmillaan Lapissa. Suomen vaaksiaisista 56 lajia, eli 16
% kaikista lajeista, elää ensisijaisesti soilla. Lettosoilla lajimäärä on huipussaan ja parhailla
Lapin rimpi- ja välipintaisilla letoilla voi tavata useampia harvinaisia lajeja.
Kaksisiipisistä tunnetuimpia ovat takuulla räkkähyönteiset eli hyttyset, polttiaiset, mäkärät ja paarmat. Näitä kaikkia verenimijöitä voi esiintyä soilla, vaikka mäkärien toukat
elävät virtaavassa vedessä. Hyttysten toukat elävät enimmäkseen pienissä, kausikuivissa
lampareissa. Aapasoiden isommissa allikoissa ne eivät voi lisääntyä, koska petohyönteiset, erityisesti sulkahyttyset, syövät ne pois. Polttiaisista vain Culicoides-suvun lajit tulevat
nisäkkäiden kimppuun, ja näitä pienen pieniä laikkusiipisiä sääskiä voi esiintyä soilla massiivisia määriä. Soilla elää myös useita muita polttiaisia, joiden naaraat käyvät joko kukilla
tai imevät suurempien hyönteisten hemolymfaa. Paarmojen toukat elävät soilla ja märillä
rannoilla, ja aikuisia paarmoja on haitaksi asti vain kuumina kesäpäivinä.
18

Paarmanaaraan suuosat ovat
kehittyneet veriateriointiin
Kuva: Sami Karjalainen.
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Sulkahyttysen toukka on peto, joka pitää hyttystoukat poissa soiden syvemmistä rimmistä.
Kuva: Sami Karjalainen.

Myös sieni- ja harsosääskiä
esiintyy soilla, vaikka lajiston
enemmistö elää metsäisissä
elinympäristöissä.
Vasta muutaman viime
vuoden aikana on selvinnyt,
että lajistossa on myös pelkästään letoilla eläviä lajeja.
Harsosääskistä
esimerkiksi suurikokoinen ja näyttävä
Sciara-laji elää pelkästään
letoilla; laji on ollut taksono-

Monohelea estonica on soilla
elävä polttiainen, joka ei hyökkää
nisäkkäiden kimppuun.
Kuva: Sami Karjalainen.
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Sienisääski Leia nigricornis on
harvinainen lettosoiden laji.
Kuva: Sami Karjalainen.

mien tiedossa noin 15 vuotta, mutta se on edelleen tieteellistä nimeä vailla. Harvinainen
lettolaji, petosienisääskiin kuuluva Neoplatyura noorae, kuvattiin tieteelle uutena 2014; laji
tunnetaan toistaiseksi vain Lapista. Toinen vain letoilla elävä sienisääski on Leia nigricornis, joka tunnettiin 84 vuotta vain tyyppipaikaltaan Alaskasta. Laji havaittiin Lapista Euraasialle uutena 2012. Pohjoisilla soilla elää monimuotoinen sääskilajisto, josta vain pieni osa
on vertaimeviä räkkähyönteisiä.
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SOIDEN KOVAKUORIAISET, PERHOSET JA VESIPERHOSET
Soilla elävät kovakuoriaiset käyttävät niin ikään elinympäristön tarjoamia resursseja laajasti
hyväkseen. Alkukesällä, sarojen kukkiessa, ruokokuoriaisia kerääntyy sarojen kukinnoille.
Ruokokuoriaiset ovat metallinkiiltoisia hyönteisiä, joiden toukat elävät vesikasvien juurissa.
Kultaruokokuoriainen (Donacia aureocincta) on yksi suvun harvinaisimmista, laji elää aapasoiden rimmissä ja suolampien rannoilla. Kultaruokokuoriaisen kuvasi tieteelle suomalainen
hyönteistutkija John Sahlberg 1921, mikä on suhteellisen suurikokoiselle, eurooppalaiselle
kovakuoriaiselle melko myöhäinen kuvausvuosi. Suoallikoissa elää sukeltajakuoriaisia, joista
eräät ovat erikoistuneet hyttystoukkien saalistukseen. Muita soilla tavattavia kovakuoriaisia
ovat mm. eräät maakiitäjäiset, lyhytsiipiset, sylkikuoriaiset ja kaavikkaat.
Suomen perhosissa on yhteensä n. 200 soilla elävää lajia, joista 58 on ensisijaisia suolajeja. Suoperhosissa on niin näyttäviä ja värikkäitä ns. suurperhosia (esim. päiväperhosia,
mittareita ja yökkösiä) kuin pieniä ja huomaamattomia pikkuperhosia, kuten kääriäisiä ja
koisia. Soilla elävät perhoset ovat poikkeuksetta kasvinsyöjiä. Suurin osa lajeista kelpuuttaa ravinnokseen useampia erilaisia kasveja, mutta joukossa on toukkia, monofageja,
joille kelpaa vain yksi ravintokasvi, muutama laji syö sammalia. Soihin tiukasti sitoutuneita perhosia ovat esimerkiksi rahkahopeatäplä (Boloria frigga), kairanokiperhonen (Erebia
disa), savukirjoyökkönen (Lasionycta skraelingia) ja suovenhokas (Nola karelica), jotka ovat
koko levinneisyysalueellaan vain soilla esiintyviä. Suoperhosten suuri enemmistö käyttää
ravintokasveinaan mätäspintojen varpuja ja ruohoja, kuten vaivaiskoivua, juolukkaa, suopursua, suokukkaa ja hillaa. Lettolajeja on erittäin niukasti, ja ne ovat poikkeuksetta harvinaisia. Esimerkiksi läätekätkökääriäinen (Aethes kyrkii) ja läätepeilikääräinen (Eucosma
saussureana) ovat läätteen (Saussurea alpina) monofageja, vilukkokehrääjäkoi (Kessleria
fasciapennella) elää vain vilukolla (Parnassia palustris) ja lettopetokoi (Scrobipalpopsis petasitis) vain pohjanruttojuurella (Petasites frigidus). Poikkeuksellinen perhonen on myös
kihokkisulkanen (Buckleria paludum), jonka toukan ravintokasvi on hyönteissyöjänä tunnettu pyöreälehtikihokki (Drosera rotundifolia).
Vesiperhoset ovat nimensä mukaisesti vesihyönteisiä, jotka hengittävät veteen liuennutta
happea. Monet lajit voivat esiintyä runsaina rimpisillä soilla. Vesiperhoset voidaan karkeasti
jakaa kahteen ryhmään, putken rakentajiin ja putkettomiin. Soilla elävät putken rakentajat
tekevät kasvimateriaalista itselleen suojakopan, joka kulkee toukan mukana sen liikkuessa rimmen pohjalla tai vesikasvien päällä. Esimerkiksi rimpihiidekäs (Agrypnia picta) on
koko maassa esiintyvä laji, joka lentää usein runsaana rimpien päällä keskikesällä. Pikkusirvikkäiden (Hydroptilidae) viimeisen toukkavaiheen toukilla on läpikuultava, litteä suojakoppa. Pikkusirvikkäät ovat vain parin—kolmen millimetrin mittaisia ja ne imevät kasvien
nesteitä. Soilla varsinkin sarapalkonen (Oxyethira mirabilis) esiintyy usein hyvin runsaana.
Soilla elävät putkettomat vesiperhoset kuuluvat rysäsirvikkäden (Polycentropodidae)
heimoon, ja niiden toukat kutovat itselleen pyyntiverkkoja. Suorimmissä ja
allikoissa voivat esiintyä ainakin aaparysäkäs (Holocentropus insignis)
ja lampirysäkäs (H. dubius), joista edellä mainittua voidaan
pitää varsinaisena suolajina.
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SISILISKOISTA SAMMAKKOELÄIMIIN
Tropiikkiin tai eteläisempään Eurooppaan verrattuna aapasuoalueen matelijoiden ja sammakkoeläinten monimuotoisuus on melko vaatimatonta. Keski- ja pohjoisboreaalisilla
alueilla voi tavata vain seitsemän lajia, mm. ruskosammakon (Rana temporaria), viitasammakon (R. arvalis), sisiliskon (Zootoca vivipara) ja kyyn (Vipera berus). Kyy voi luikerrella
vastaan soiden reunaosilla, mutta mikään varsinainen suolaji se ei ole. Sisiliskon näkee
helpoiten pitkospuiden päällä aurinkoisina päivinä.
Soita lisääntymisympäristönään käyttävät vain sammakkoeläimet, joista yksikään ei kuitenkaan ole sitoutunut soihin. Ainakin viitasammakolle suot voivat olla paikallisesti tärkeitä. Viitasammakko tarvitsee kutupaikakseen suoallikon, joka ei ole kuivumisherkkä. Koiraiden soidinääni on kuin koiran haukahdus tai pulputus, joka kuulostaa siltä kuin tyhjän
pullon laittaisi upoksiin veteen. Soidinäänen perusteella viitasammakon tunnistaminen
on helppoa, mutta kutuajan ulkopuolella viitasammakon erottaminen ruskosammakosta
on vaikeaa.

Aapasoiden rimmet ovat tärkeitä viitasammakon lisääntymisympäristöjä. Kuva: Esa Huhta.
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Metsähanhia. Kuva: Mauri Lähdesmäki.

LINNUT VIIHTYVÄT SUOALUEILLA
Linnut ovat soiden näkyvin ja äänekkäin eläinryhmä, ja varmasti myös parhaiten
tunnettu. Hieman lähteestä riippuen Suomen pesimälinnuista 19–26 luokitellaan
suolajeiksi.
Soiden linnustossa on hyvin erilaisia lajeja, kuten kanalintuihin kuuluva riekko (Lagopus
lagopus), varpuslintuihin kuuluvat lapinsirkku (Calcarius lapponicus) ja keltavästäräkki
(Motacilla flava), sorsalintuihin kuuluva metsähanhi (Anser fabalis), lukuisia kahlaajia kuten liro (Tringa glareola), vesipääsky (Phalaropus lobatus) ja suokukko (Calidris pugnax),
varislintuja (isolepinkäinen, Lanius excubitor) ja haukkoja (sinisuohaukka Circus cyaneus,
muuttohaukka Falco peregrinus). Suopöllö (Asio flammeus) on ainoa avosoihin erikoistunut pöllölaji ja suurikokoinen kurki (Grus grus) on Suomessa heimonsa ainoa edustaja.
Ainoastaan riekko on soiden ympärivuotinen asukas, muut pesimälinnut ovat muuttolintuja.
Soiden runsain pesimälaji on niittykirvinen (Anthus trivialis), jolla arvioidaan olevan
990 000 parin kanta Suomessa; soiden ohella laji pesii myös muilla avomailla. Muita
runsaita suolintuja ovat keltavästäräkki, liro, riekko ja pikkukuovi (Numenius phaeopus).
Suolintujen lajimäärä on korkeimmillaan Lapissa Kittilän, Sodankylän ja eteläisen Inarin
alueella, jossa tavataan käytännössä kaikki soiden pesimälinnut. Monet näistä ovat esiintymisessään melko pohjoisia, kuten vesipääsky, pikkukuovi, mustaviklo (Tringa erythropus),
jänkäkurppa (Lymnocryptes minimus) ja jänkäsirriäinen (Calidris falcinellus), ja parhaita
lintusoita ovat laajat pohjoiset aapasuot, joilla esiintyy niin rimpiä kuin rämereunuksia.
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Lapin isoilla suoalueilla tavataan tietysti paljon muitakin lajeja kuin varsinaisia suolintuja.
Suolammissa voi pesiä useita eri vesilintuja, kuten kaakkureita (Gavia arctica), uiveloita
(Mergellus albellus) tai laulujoutsenia (Cygnus cygnus) ja metsäsaarekkeissa voi tavata
pyyn (Tetrastes bonasia), helmipöllön (Aegolius funereus) tai kuukkelin (Perisoreus infaustus). Esimerkiksi linnustollisesti rikkailta Vuotoksen alueen soilta havaittiin yhden vuoden
aikana peräti 145 lajia, joista 126 oli pesiviä, kokonaisparimäärän ollessa 53 000. Vuotoksen lajeista 18 oli kahlaajia, ja tätä määrää voidaan pitää hyvin korkeana.

Liro on soiden tavallisimpia kahlaajia. Kuva: Timo Helle.

Lapin aapasoiden tärkeä linnustollinen elementti on kahlaajat. Kahlaajista tavallisin ja runsain on liro, harvinaisin ja vähälukuisin on punakuiri (Limosa lapponica). Monille kahlaajille
on tyypillistä, että koiraat kantavat vastuun poikasten hoitamisesta. Esimerkiksi mustaviklolla koiras hautoo suurimman osan noin 20 vuorokauden haudonta-ajasta, ja naaras
lähtee tavallisesti muuttomatkalle ennen kuin poikaset kuoriutuvat. Kahlaajien muninta
tapahtuu tyypillisesti toukokuussa tai kesäkuun alussa, ja poikaset kuoriutuvat kesäkuussa
tai viimeistään heinäkuun alkupuolella. Kahlaajat muuttavat kesän mittaan kohti talvehtimisalueitaan, jotka sijaitsevat Länsi-Euroopan rannikolla, Välimerellä tai Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.
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VIIANKIAAPA
Sodankylän keskustasta noin 15
kilometriä koilliseen sijaitseva
Viiankiaapa on Keski-Lapin edustavimpia soita. Se kuuluu kansalliseen soidensuojeluohjelmaan ja
EU: n Natura 2000-verkostoon.
Pinta-alaltaan 66 neliökilometrin
laajuinen Viiankiaapa muodostuu
muiden aapasoiden tavoin useista eri suotyypeistä. Korvet kapeine ”kynttiläkuusineen” ympäröivät
suota kangasmaiden laidoilla ja
niihin liittyvillä rämeillä valtapuina ovat matalakasvuiset männyt.
Viiankiaavan erikoisuus, rehevät
koivuletot, on mahdollisesti antanut nimen koko suoalueelle, sillä
Viianki on johdettavissa tiheää lehtipuustoa tarkoittavasta viita-sanasta. Valtaosaa suon pinta-alasta
hallitsevat puuttomat nevat.
Viiankiaavan runsasravinteisuus johtuu kallioperän vihreäkivestä, josta vapautuneet alkuaineet nousevat pohjaveden mukana suon lähdealueille. Syntyvät rautayhdisteet (sideriitti ja vivianiitti) alentavat suon happamuutta ja parantavat siten kasvien tarvitsemien
ravinteiden liukoisuutta. Vivianiitin (rautafosfaatti) sisältämällä fosforilla on myös suora
lannoitevaikutus. Ravinteita ja vettä aavalle tuovat lähteiden lisäksi keväiset, laajan valuma-alueen sulamisvedet.
Viiankiaavan kiinnostavin kasvilajisto keskittyy letoille ja lähdealueille. Heinäkuussa kukkivat lettorikko (Saxifraca hirculus) ja lapinleinikki (Ranunculus lapponicus) kuuluvat erityistä suojelua vaativiin lajeihin (Luontodirektiivi, liite II), ja tällaisiksi luokitellaan myös useat
sammaleet, kuten isonuijasammal (Mesia longiseta) sekä kiilto- ja lapinsirppisammal (Hematocaulis vernicosus ja H. lapponicus). Uhanalaisia lajeja on monia muitakin, esimerkiksi
lettosara (Carex heleonastes) sekä neljä liuskakämmekkälajia.
Suurpedoista Viiankiaavalla vierailevat säännöllisesti karhu (Ursus arctos) ja ilves (Lynx
lynx), ahma (Gulo gulo) ja susi (Canis lupus) satunnaisesti. Linnustoltaan alue kuuluu
Keski-Lapin parhaimmistoon, mitattiinpa sitä lajiluvulla, lintutiheydellä tai uhanalaisilla lajien lukumäärällä. Nopeasti uhanalaistuneisiin lajeihin kuuluvat monet kahlaajat, kuten
suokukko (Philomachus pugnax) ja mustaviklo (Tringa erythropus) sekä varpuslinnuista
niittykirvinen (Anthus pratensis) ja keltavästäräkki (Motacilla flava). Vähenemisen syistä ilmeisesti merkittävin on kosteikkoalueiden supistuminen muuttoreitin varrella ja talvehtimisalueella, mikä korostaa luonnontilaisten pesimäalueiden merkitystä lajien suojelussa.
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Viiankiaapa on tärkeä virkistysalue sekä paikallisille että kauempaa tulleille. Suohon
tutustumista helpottavat etelä- ja pohjoispään pitkospuureitit (osa pitkospuista on huonossa kunnossa) lintutorneineen. Lähes silmänkantamattomiin ulottuva aapa tarjoaa
vuodenajan mukaan vaihtelevia elämyksiä: huhtikuun hohtavat hanget, keväisen laulujoutsenten ja kurkien toitotuksen, hillat ja karpalot poimittaviksi ja kaamosajan hämärän.
Poromiehille Viiankiaapa lähitienoineen merkitsee hyviä porojen kevät-, kesä- ja syyslaitumia sekä mahdollisuutta hoitaa poroja rauhallisella ja suhteellisen suppealla alueella
ympäri vuoden.
Ensimmäiset asukkaat asettuivat Viiankiaavan laitamille noin 7000 vuotta sitten. He olivat alkuperältään tuntematonta muinaiskansaa, joka ilmeisesti sulautui noin tuhat vuotta
sitten Järvi-Suomesta pohjoiseen siirtyneisiin saamelaisiin. Muinaiskielen yksittäisiä sanoja esiintyy erityisesti paikannimissä. Viiankiaavan keskellä kohoavan metsäisen Sakattikummun Sakatti-määre voi olla tätä perua. Huomattavasti yleisempiä ovat kuitenkin
1800-luvulla hävinneeseen keminsaameen pohjautuvat paikannimet.
Vanhimpia elinkeinoja olivat metsästys, kalastus ja keräily. Tärkein riistaeläin oli metsäpeura (Rangifer tarandus fennicus), jonka pyyntiin käytettyjä peurakuoppia on Viiankiaavan laitamilla ja metsäsaarekkeissa vieläkin nähtävissä matalina painanteina. Peurojen
hävittyä tilalle tulivat porot ja suomalaiset uudisasukkaat toivat mukanaan maanviljelyn ja
karjatalouden, jotka myös vanha paikallisväestö vähitellen omaksui osaksi entistä erätalouttaan. Kersilön ja Moskuvaaran talolliset tekivät heinää Viiankiaavalla vielä 1950-luvun
alkupuolella.
Viiankiaavan luonnontilaa uhkaavat kaivossuunnitelmat. Suon alta löytynyt merkittävä kupari- ja nikkelimalmio on tarkoitus hyödyntää maanalaisena kaivoksena. Melu- ja
pölyhaitat eivät ole silti vältettävissä ja kallioperän ruhjeiden vuoksi suon vesitasapainon
säilyminen on vaarassa, huolta herättävät myös Kitiseen laskettavat jätevedet. Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto (IUCN) suosittaa, että kaivosyhtiöt vetäytyisivät suojelualueilta
vapaaehtoisesti ja kehottaa samalla maiden hallituksia ryhtymään lainsäädännöllisiin toimiin, jotka kieltävät malminetsinnän suojelualueilla.

Kuva: Jukka Suvilehto.
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IHMISEN MUUTTAMAT SUOT
Suomessa on alunperin ollut soita noin 10 miljoonaa hehtaaria, eli 30 % maapinta-alasta.
Soiden antimia on käytetty kestävästi hyväksi vuosituhansien ajan mm. marjastuksessa,
metsästyksessä ja suomalmin keräämisessä. 1600-luvulta lähtien soita on käytetty hyväksi ennen kaikkea maa- ja metsätaloudessa niiden luonnontilaa muuttamalla. Teollisena aikakautena turvetta on nostettu polttoaineeksi ja soita on hukutettu tekoaltaiden
alle vesivoiman tarpeisiin. Ihmistoiminnan vuoksi monet suotyypit ja soilla elävät lajit ovat
uhanalaisia. Ennallistamisen avulla soita voidaan palauttaa luonnontilaisen kaltaisiksi.

RAVINTEIKKAAT SUOT PELLOIKSI
Ensimmäiset merkinnät soiden käyttämisessä peltoviljelyssä ovat 1600-luvulta. Suota
kuivattamalla ja pintaturvetta polttamalla harjoitettiin niin sanottua kytöviljelyä, johon
liittyi myöhemmin myös kivennäismaan lisäämistä. Suomen Suoviljelysyhdistys kehitti
1920-luvulla soiden viljelemiseen tarkoitetun hyvyysluokituksen, jonka perusteella soita
voitiin kartoittaa ja arvottaa niiden kasvillisuuden perusteella. Parhaita viljelysoita olivat
rehevät korvet ja ruskosammalturpeiset suot eli letot, huonoimpia rahkarämeet. Ravinteisten soiden hyvyys viljelykäytössä oli ihmisillä tiedossa jo tätä ennen, sillä A.K. Cajanderin soiden luokittelua käsittelevässä julkaisussa vuodelta 1913 todetaan, että lettoja on
varsinkin maan eteläosista vaikea löytää, koska niistä suurin osa on peltoina. Yhteensä
Suomen soista on raivattu pelloiksi noin miljoona hehtaaria.
Suosta raivattu pelto, joka viljelyn loputtua on pusikoitumassa. Kuva: Jukka Suvilehto.
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MAAILMAN METSÄOJITETUIN MAA
Vanhimpia soiden metsäojituksia on tehty Suomessa jo 1860-luvulla, tarkoituksena
kasvattaa peltoalaa. Näillä soilla pellonraivaus jäi kesken ja soista muodostui metsänkasvatuspaikkoja. 1800-luvulla soita ojitettiin myös hallan torjumiseksi, koska märkien
soiden uskottiin olevan hallalle alttiita paikkoja. Tosiasiassa ojitetun suon pintakerros
lisää hallariskiä kevätkesän öinä. Samoin soita ojitettiin toisen väärän olettamuksen perusteella, koska haluttiin estää soiden leviäminen läheisille mineraalimaille. Mineraalimaan soistuminen ei kuitenkaan 1800-luvulla ollut enää yleistä, joten nämä “suojeluojat”
olivat jokseenkin turhaa työtä.

Metsäojituksen tarkoituksena on kuivattaa suota ja parantaa metsänkasvua. Harmittavan usein tuloksena on ollut turvemaa, joka ei ollut kunnon metsää eikä suota. Kuva: Jukka Suvilehto.

Ensimmäiset varsinaiset metsäojitukset tehtiin 1900-luvun alussa valtion metsissä.
Metsäojitus yksityismailla käynnistyi 1928 ensimmäisen metsänparannuslain säätämisen
myötä. 1950-luvun alkuun saakka ojitus tehtiin lapiotyönä ja sen jälkeen koneellisesti.
Vuonna 1969 soita ojitettiin peräti 250 000 hehtaaria. Soiden uudisojitus käytännössä
loppui 1990-luvun puolivälissä, johon mennessä Suomen soista oli kaikkiaan ojitettu
6 miljoonaa hehtaaria, suurin osa metsätalouden tarpeisiin. Soiden ojitus kohdistui erityisesti Lapin eteläpuolisille alueille, mutta myös Lounais-Lapin ja eteläisen Lapin suoluonto
on kärsinyt ojituksista. Suomella on hieman kyseenalainen kunnia olla maailman metsäojitetuin maa.
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Entinen Posoaapa, nykyinen Lokan tekojärvi. Taustalla Sompion luonnonpuiston Nattaset.
Kuva: Pauli Laalo, 1972. Lapin maakuntamuseon kokoelmat.

POSOAAPA
- HUKUTETTU SUO
Posoaapa oli 70 km2 laajuisena Euroopan suurin aapasuo. Alueelta tunnettiin useimmat
pohjoisten soiden pesimälinnut ja lintujen tiheys alueella oli poikkeuksellisen suuri. Alueen
erityinen arvo oli suuri pinta-ala, luonnontilaisuus ja lettoisten soiden vallitsevuus. Altaan
alle jäi myös kolme kylää: Mutenia, Korvanen ja Riesto. Posoaapa ja sen lähiympäristö,
yhteensä 300 km2 suota, hukutettiin Lokan tekojärven alle 1967. Tekojärven avulla säädellään Kemijoen voimalaitoksille virtaavan veden määrää.
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TURPEESTA ENERGIAA
Turpeen käytön historia polttoaineena ulottuu Suomessa 1880-luvulle, mutta vasta
1960-luvulla turpeen energiakäyttö tuli laajamittaiseksi. Turvetta käytetään myös kasvualustana ja kuivikkeena, mutta näiden käyttömuotojen merkitys on luonnon monimuotoisuuden kannalta suhteellisen pieni.
Suomessa nostetaan turvetta vuosittain 6–40 miljoonaa kuutiometriä, energiaksi muutettuna 5–35 TWh. Suuret vuosittaiset vaihtelut johtuvat kesäaikaisista olosuhteista, erityisesti sadannasta. Suomessa arvioidaan olevan turpeennostoon teknis-taloudellisesti
soveltuvaa suopinta-alaa noin 1,2 miljoonaa hehtaaria. Suomen turvekenttien pinta-ala
nykyisellään on noin 65 000 hehtaaria, alle 1 % nykyisestä turvemaiden pinta-alasta, mutta ojitukset ovat kuivattaneet ja täten heikentäneet myös turvealueita ympäröiviä soita.
Turpeen osuus kaukolämmön tuotannossa on Suomessa keskimäärin 19 %.
Energiakäyttöön soveltuvan turpeen on täytettävä tietyt laatuvaatimukset mm. lämpöarvon suhteen. Turvekenttien on hyvä sijaita lähellä teitä, jotta turve saadaan kuljetettua polttolaitoksiin kustannustehokkaasti. Turpeen energiakäytön etuna on polttoaineen
kotimaisuus ja syrjäseutuja työllistävä vaikutus. Toisaalta turvetta pidetään fossiilisena
polttoaineena, koska se luonnonvarana uudistuu erittäin hitaasti. Turvekentät aiheuttavat
myös huomattavia vesistöhaittoja, erityisesti liettymistä, vaikka teollisuudenalalla on käytössä laskeutusaltaita ja pintavalutuskenttiä.

Turvesuo Lapin kolmiossa. Kuva: Jukka Suvilehto.
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UHANALAINEN SUOLUONTO
Luonnontilaisten soiden määrä romahti Suomessa 1900-luvulla. Laajemmassa mitassa ojittamattomia soita esiintyy enää vain Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa.
Valitettavasti ympäröivien alueiden ojitukset kuivattavat myös näennäisesti ojittamattomia soita. Muutokset suolle tulevan veden määrässä ja laadussa voivat esimerkiksi
muuttaa minerotrofisen aapasuon karummaksi ombrotrofiseksi suoksi.
Eräitä laajoja soita tai suoalueita on Suomessa suojeltu jo ensimmäisten kansallis- ja luonnonpuistojen perustamisen yhteydessä 1930- ja 1950-luvuilla. Soiden laajamittaisen hävityksen yhteydessä havahduttiin huomaamaan suojellun suoluonnon vähäinen määrä,
ja ensimmäiset valtionmaiden soiden säilytyssuunnitelmat laadittiin 1960-luvulla.
Kansallispuistokomitean laatiman ehdotuksen pohjalta valtioneuvosto päätti 1978 perustaa uusia luonnon- ja kansallispuistoja, joissa olisi myös merkittäviä suoalueita. Varsinainen suojeluväen voimanponnistus oli kuitenkin soidensuojelun perusohjelma (1979,
1981), jonka tärkeimpänä tavoitteena oli eheiden suoyhdistymien suojelu. Myöhemmin
1980– ja 90-luvuilla soita suojeltiin tai varattiin suojeluun lintuvesisuojeluohjelmassa, lehtojensuojeluohjelmassa, Pohjois-Suomen vanhojen metsien suojeluohjelmassa ja erämaalaissa. Eräitä tärkeitä kohteita, kuten Vuotoksen alue Pelkosenniemellä, saatiin suojeltavaksi EU:n Natura-2000 verkoston avulla 2000-luvun alussa. Lisäksi 1997 voimaan
tulleet luonnonsuojelulaki ja metsälaki vaikuttivat pienialaisten suokohteiden säilymiseen
tai soilla elävien erityisesti suojeltavien lajien elinympäristöjen suojeluun.
Kaikkiaan 13 %, eli 1,13 miljoonaa hehtaaria Suomen soista on tällä hetkellä suojeltuja. Suojeltujen soiden maantieteellinen sijainti on kuitenkin vinoutunut, sillä suurin osa
suojelluista soista, lähes 750 000 hehtaaria, sijaitsee pohjois-boreaalisella vyöhykkeellä,
eli Lapissa tai Koillismaalla.
Suhteellisen hyvästä suojelutilanteesta huolimatta varsinkin eteläisen Suomen suoluonto on uhanalainen. Monet suotyypit, etenkin korvet, letot ja lähteiköt, on arvioitu valtakunnallisesti uhanalaisiksi, mutta eteläisessä Suomessa myös useat räme- tai nevatyypit
ovat uhanalaisia. Suot ovat 280 punaisen kirjan (https://punainenkirja.laji.fi/) lajin ensisijainen
ja 538 lajin toissijainen elinympäristö. Soiden uhanalaisista lajeista lähes puolet elää letoilla.
Uhanalaisia suolajeja on etenkin perhosissa, kaksisiipisissä, sammalissa ja putkilokasveissa,
sekä myös kymmeniä lajeja mm. nivelkärsäisissä, sienissä, jäkälissä ja linnuissa.
Lajien uhanalaistuminen johtuu elinympäristöjen suoranaisesta häviämisestä ja laadullisesta taantumisesta ojitusten vuoksi, joka ilmenee kuivumisena ja umpeenkasvuna.
Myös ilmastonmuutos saattaa uhata ainakin pohjoisimpia suolajeja tulevaisuudessa.
Soita on Suomessa ennallistettu jo 1970-luvulla, mutta suuremmassa määrin vasta
1990-luvulta lähtien. Soita on ennallistettu yhteensä n. 33 000 hehtaaria, eniten suojelualueilla. Soiden ennallistamisen tavoitteena on palauttaa suolle sen tyypillinen hydrologia, eli veden korkeus ja laatu, ja sen myötä luonnontilaiset ominaispiirteet ja lajisto.
Soiden ennallistamiseen kuuluu tavallisesti ojien tukkiminen ja suolle kasvaneen puuston
poistaminen, mikäli kyseessä on ollut alunperin puuton suo.
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Asindulum nigrum on harvinainen ja uhanalainen petosienisääski, joka tunnetaa Suomesta vain yhdeltä
letolta Torniosta. Aikuiset yksilöt käyvät päiväaikaan erityisesti lettorikon kukilla. Kuva: Jukka Salmela.

HIILINIELUISTA PÄÄSTÖLÄHTEIKSI
Suomen suot ovat vuosituhansien saatossa kehittyneet nykyisiksi keidas- ja aapasoiksi, koska vallitseva ilmasto ja maastonmuodot ovat määrittäneet millaisia soita millekin
alueelle kehittyy. Vaikka Suomen soista on noin 60% ihmisen toimesta muutettu pelloiksi, metsiksi, tekojärviksi tai turvekentiksi, ovat luonnontilaiset suot edelleen tärkeä osa
maisemaa etenkin Pohjanmaalla, Kainuussa ja suurimmassa osassa Lappia.
Koska suot ovat märkiä ja happamia elinympäristöjä, joilla menestyvät vain melko harvat erikoistuneet kosteikkolajit, ei niillä ole toistaiseksi haittaa vieraslajeista, jotka syrjäyttäisivät alkuperäistä luontoa. Vaikka vieraslajit eivät uhkaa suoluontoamme, voi ilmastonmuutos vaikuttaa soiden ominaisuuksiiin.
Pohjoisimman Lapin palsasuot ovat suurimmassa vaarassa hävitä, koska palsasoiden
ilmastollinen esiintymisalue on hyvin kapea. Mahdollisesti lämpenevä ilmasto ja lisääntynyt sadanta voivat hävittää ikiroutaiset palsakummut kuluvan vuosisadan aikana. Lapin
aapasuot eivät todennäköisesti häviä, mutta suuremmat sademäärät saattavat muuttaa
pohjoisia aapasoita rimpisemmiksi. Aapasuovyöhykkeen eteläosan välipintaiset nevat todennäköisesti rahkoittuvat ja muuttuvat keidassoiksi, joten keidassoiden vyöhyke laajenee Suomessa. Kesäaikainen kuivuus suosii tiettyjä rahkasammalia, ja etenkin paakkurahkasammal (Sphagnum compactum) saattaa muodostua vallitsevaksi lajiksi kausikuivilla
nevoilla. Suurempi kuivuus ja lämpö kiihdyttävät eloperäisen aineksen hajotusta ja suot
voivat muuttua hiilinieluista CO2-päästölähteiksi.
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Heinäntekijöitä ruokailemassa Aatsinkijoella, Kuolajärvellä 1934. Kuva: Erkki Mikkola, Museovirasto.

JÄNKÄNIITYLTÄ KARJAN ELO
Suoniityt olivat varsinkin Pohjois-Suomessa tärkeitä heinämaita pitkälle 1900-luvulle.
Nevat erilaisine piensaroineen ovat olleet tavallisimpia suoniittyjämme. Niihin kuuluvilta Peräpohjolan jänkäniityiltä niitettiin kortetta, luhtaheinää ja raatetta rehuksi. Raatetta
pidettiin hyvänä nautakarjan lypsyrehuna, eli maidontuottoa lisäävänä ravintona.
Kaukaisille jänkäniityille lähdettiin loppukesällä heinäntekoon usein koko perheen voimin pidemmäksi aikaa. Heinä niitettiin pitkävartisella siipiviikatteella, joka kokosi harvaan
kasvavan, pehmeän heinän kasoihin. Kuivuttuaan heinä korjattiin kantaen joko selässä
takkavitsan avulla tai paareja muistuttavilla sapilailla. Heinä koottiin yleensä suovaan, eli
kartiomaiseksi ladottuun heinäkekoon, tai latoon, mikäli sellainen oli. Hevosesta ei upottavalla jänkäniityllä ollut apua kuin vasta talvella, jolloin heinä noudettiin sieltä reellä.
Heinänteon asentopaikkana oli esimerkiksi kuusten alle tai niittylatoon sääskisuojaksi
laitettu rankinen, saattoipa joillain olla kotakin jänkäniittynsä laidalla. Eväslaukkuun pakattiin hyvin säilyviä elintarvikkeita, kuten kuivalihaa, suolakalaa, perunoita, leipäjuustoa,
leipää. Voi ja piimä säilyivät viileinä, kun ne upotettiin puuleileissä suohon tai hetteeseen.

JÄNKÄHEINÄÄ KANADASTA
Tervolan Koivun kylässä asui jälleenrakennuskaudella 1950-luvulla pientilalliset Eino ja
Jenni Hietala lapsineen. Perheelle oli osoitettu heinämaaksi rehevä jänkäniitty noin 3 km
päässä talosta, Roiskunojan kahtapuolta. Heinätöihin lähti koko perhe kävellen ja vietti
useita päiviä jänkäniityllä. Paikka oli sen verran kaukana, että eräs kyläläisistä oli todennut:
“Se on niin kaukana kuin Kanadan matkan tekisi.” Näin jänkäniitty ristittiin Kanadaksi, millä
nimellä paikka löytyy nykyäänkin kartoista. Jänkä tosin on ojitettu ja metsitetty kasvamaan kuusia 1990-luvun lopulla.
34

SUOKANSAN KULKU-URAT JA KULKIMET
Suopohjaisia maita on jäätyneiden järvenselkien tavoin käytetty talvikelillä tasaisina ja esteettöminä kulkuväylinä. Kantava hanki ja jääkansi helpottivat huomattavasti kulkua ja
mahdollistivat jo kivikaudella yhteydenpidon kaukaisten alueiden välillä.
Talvisten liikkumisvälineiden - suksien, ahkioiden ja rekien - lisäksi tunnetaan erityisiä
suosuksia, joita voitiin käyttää lumikenkien kaltaisesti kesäaikaan upottavilla soilla liikuttaessa. Suokenkä — heinäantura, vitsakenkä tai risukenkä — voitiin tehdä sitomalla katajavitsaksen keskelle lauta jalanalustimeksi.
Mikäli hevosilla jouduttiin tällaisia alueilla kulkemaan, voitiin kavioihin sitoa vastaavat
kenkäimet.
Tärkeimpien kulkuteiden soiset ylityspaikat pitkostettin tai tehtiin ylitystä varten oikea
pyöröhirsi- tai lankkutie.

Torppariperhe heinätöissä Ylitorniolla vuonna 1921. Kuva: T. H. Itkonen, Museovirasto.
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SUOT MENNEISYYDEN ARKISTONA
Suomen soista on löydetty satoja puisia muinaisesineitä tai sellaisten osia. Suon pinnalla puuesineistö lahoaa nopeasti, hapekkaassa pintaosassa se tummuu, mutta hapettomassa ja happamassa alaosassa orgaaninen aines voi säilyä vuosituhansia lähes muuttumattomana.
Suot sisältävät valtavia määriä kasvien subfossiilisia jäännöksiä, joista voidaan todeta
ihmisen vaikutus luontoon, kuten laiduntaminen, kaskeaminen ja viljely. Löydösten sijainti
suokerroksessa voidaan ajoittaa tarkasti joko radiohiili- tai siitepölyanalyysin avulla.
Kuuluisia suolöytöjä ovat mm. Antrean yli 10 000 vuotta vanha verkkolöytö ja lähes
samanikäinen Heinolan reenjalas. Rovaniemen Lehtojärven puinen hirvenpääveistos
on ajoitettu noin 8 400 vuoden takaiseen aikaan ja Yli-Iin Purkajasuon liistekatiskat yli
5 000 vuotta vanhoiksi. Pohjois-Suomen soista ja kosteikoista on löydetty mm. enemmän tai vähemmän säilyneitä muinaisia suksia, reenjalaksia, ahkioita, veneitä ja vieläpä
yhdet puuluistimet. Harvinaisista löydöistä voidaan mainita Savukoskelta saatu 4 500
vuotta vanha mela ja Kittilän Pälkättivuomasta nostettu yli 3 000-vuotias hirvenpääkoristeinen puulusikka.
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SOIDEN ANTIMIA
HILLA
(RUBUS CHAMAEMORUS)
Hilla eli suomuurain, lakka tai valokki on kaikista suomarjoista halutuin ja arvostetuin.
Hillan maku on erittäin aromikas ja sen C-vitamiinipitoisuus on suuri. Hillan merkitys on
korostunut erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa, eli alueilla joilla ojittamattomia soita on
vielä jäljellä.
Hilla kuuluu ruusukasvien heimoon ja vatukoiden sukuun, ja sen levinneisyys kattaa
sekä Euraasian että Pohjois-Amerikan pohjoiset osat. Euroopassa hilla esiintyy paikoin
Brittein saarilla, Baltiassa, Venäjällä sekä Keski-Euroopan vuoristoissa, ei kuitenkaan Alpeilla. Fennoskandiassa laji esiintyy laajasti, mutta on Tanskassa harvinainen. Hilla kasvaa
karujen soiden mätäspinnoilla, happamilla alustoilla tyypillisesti rahkasammalien ja suovarpujen seassa.
Hilla levittäytyy tehokkaasti rönsyjen avulla ja sen juuret voivat ulottua jopa puolen
metrin syvyydelle turpeeseen. Suvullinen lisääntyminen siemenistä on melko harvinaista. Muista vatukoista poiketen hilla on kaksikotinen, eli sillä on hede- ja emikasvit eri
kukissa. Hilla kukkii alkukesästä ja sen terälehdet, joita on tavallisesti viisi, ovat valkoiset.
Kukka on hyönteispölytteinen ja tärkeitä pölyttäjiä ovat erityisesti kukkakärpäset, sukaskärpäset, tanhukärpäset ja kimalaiset; kärpästen merkitys pölyttäjinä on tärkeä erityisesti
Pohjois-Lapissa. Hillalla ei ole sienijuuria. Hilla on tärkeä ravintokasvi monille perhostoukille, kuten rahkahopeatäplälle (Boloria frigga), suokirjosiivelle (Pyrgus centaureae) ja
suoaamunkoille (Lampronia luzella).

Hillan emikukka vasemmalla ja hedekukka oikealla. Kuvat: Jukka Salmela.
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Hillan marja kypsyy heinäkuun loppuun - elokuun puoliväliin mennessä. Marja on rakenteeltaan kertoluumarja eli yksi marja koostuu monesta siemenestä. Yhdessä marjassa voi
olla yhdestä neljäänkymmeneen siementä. Raaka marja on väriltään punainen, rakenteeltaan kova, eikä se irtoa helposti kukkapohjuksesta. Kypsän marjan tunnistaa mehukkuudestaan, pehmeydestään ja siitä, että se irtoaa helposti poimittaessa.
Hillasato voi vaihdella vuosien välillä suuresti. Parhaat sadot voivat olla 300 kg/ha, joten
hehtaarin tuottaman marjasaalin arvo voi olla poimijalle jopa 3000 EUR. Koska hilla kukkii
jo alkukesästä, on se altis kylmille säille. Emikukat eivät tuota marjoja, jos lämpötila laskee
alle -2 celsiusasteen. Rankat sateet voivat pudottaa hillan terälehdet jolloin pölyttäjien on
vaikea havaita kukkia. Kylmät säät kukinta-aikaan voivat myös vaikuttaa pölyttäjien aktiivisuuteen ja kovakuoriaislaji hillanälvikäs (Galerucella sagittariae) voi tuhota kasvustoja.

Hillan raakile vasemmalla (älä poimi näitä!) ja kypsä hilla oikealla. Kuvat: Jukka Salmela.

KARPALO
(VACCINIUM OXYCOCCOS JA V. MICROCARPUM)
Karpalot ovat kanervakasveja, jotka kuuluvat puolukoiden sukuun. Karpaloiden marjat
ovat happamia, ja ne kypsyvät syötäviksi syksyllä ja säilyvät lumen alla syömäkelvollisina
kevääseen saakka. Karpalo on muiden marjojen ohella terveellinen, ja sitä suositellaan
virtsatieinfektioiden hoitamiseen. Suomessa esiintyy kaksi lähekkäistä lajia, iso- ja pikkukarpalo, joista ainoastaan isokarpalolla on taloudellista merkitystä.
Isokarpalo (V. oxycoccos) esiintyy laajalti pohjoisilla alueilla, sekä Euraasiassa että Pohjois-Amerikassa. Euroopassa lajia tavataan mm. Brittein saarilla, Fennoskandiassa ja Keski-Euroopassa, mutta laji on hävinnyt ainakin Espanjasta, Ranskan Pyreneiltä, Kroatiasta
ja Romaniasta. Isokarpalo kasvaa märillä nevoilla, rämeillä ja rämekorvissa. Karpalo on
myös eräiden suoperhosten ravintokasvi, mutta ilmeisesti vain suohopeatäplä (Boloria
aquilonaris) elää vain karpalolla.
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Isokarpalon kukka.
Kuva: Jukka Salmela.

Isokarpalon hennot, lehdelliset varret suikertavat rahkasammalien päällä, kukkavarret
muodostuvat haarojen kärkiin ja kukkia voi olla useita yhdessä. Terälehdet ovat punaisia
ja taakäänteisiä. Karpalot ovat hyönteispölytteisiä yksikotisia kasveja ja niitä pölyttävät
ilmeisesti vain mesipistiäiset, erityisesti kimalaiset. Emikasvi voi hedelmöittyä myös saman kukan siitepölystä. Koska karpalo kukkii vasta kesä-heinäkuussa, se ei ole niin altis
kylmille säille kuin alkukesän hilla. Sienijuuren avulla, jonka karpalo muodostaa erään
kotelosienen kanssa, kasvi saa paremmin ravinteita karusta kasvualustastaan. Marjat ovat
raakoina vaaleita ja kypsinä tummanpunaisia. Suomen vuosittainen karpalosato on noin
20 miljoonaa kiloa.
Pikkukarpalo (V. microcarpum) on kuten isokarpalo, mutta sen kukat ovat yksittäin ja
marja on pienempi. Lajin levinneisyys on mantereisempi ja pohjoisempi, ja se kasvaa kuivemmilla kasvupaikoilla kuin isokarpalo.
Karpalon raakile vasemmalla, kypsä karpalo oikealla. Kuvat: Jukka Salmela.
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RAHKASAMMALET, TURVE JA SUOPURSU
Rahkasammalet ovat soiden tyypillisimpiä kasveja ja niiden hyötykäytöllä on pitkät perinteet. Rahkasammalet ovat antiseptisiä ja ne estävät sienien ja bakteerien kasvua. Niitä
on käytetty haavasiteinä ja haavojen puhdistukseen. Nämä sammalet ovat myös käypää
tavaraa, mikäli isompi hätä yllättää metsäretkellä ja wc-paperia ei ole saatavilla.
Turve, joka koostuu rahkasammalien ja muiden suokasvien hajoamattomista osista, ei
sovellu pelkästään polttokattilaan vaan myös tekstiiliteollisuuden raaka-aineeksi ja terveyden hoitamiseen. Suomessa on 1990-luvulta lähtien valmistettu turvetekstiileitä ja
Euroopassa tupasvillaturvekuidusta on valmistettu mm. mattoja, peitteitä ja hevosloimia.
Turvekuituvaatteet ovat kevyitä ja lämpimiä, ne imevät ihon eritteitä ja palavat huonosti
kuten villa. Terapeuttisia turvekylpyjä on nautittu jo Rooman valtakunnan aikana. Lämmin,
noin 40 celsiusasteinen turvekylpy auttaa reumasärkyjen ja rasitusvammojen hoidossa, kylmäkylpyjä voidaan käyttää tulehdustilojen hoitamiseen. Kylpyjen vaikutus perustuu turpeen antiseptisiin ja antiviraalisiin ominaksuuksiin. Lisäksi turpeessa on biologisesti
aktiivisia aineisosia, jotka tunkeutuvat ihon lävitse ja mm. vaikuttavat hormonitoimintaan
ja aineenvaihduntaan.

Aaparahkasammal
(S. lindbergii) on
tavallinen nevojen
rahkasammal.
Kuva: Jukka Salmela.

Suopursu on suhteellisen kookas varpukasvi, joka kasvaa rämeillä ja Lapissa myös
kangasmetsissä. Suopursun eteeristen öljyjen on havaittu estävän ainakin kaalikoin
aiheuttamia tuhoja viljelykasveille. Lisäksi kasvista valmistetaan uutteita, joita käytetään homeopatiassa hyönteisten pistojen ja puremien hoidossa. Suopursu on lisäksi
ainesosana kipua lievittävissä hierontaöljyissä.
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