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ykyisen soidensuojeluverkon täydennystä varten
ympäristöministeriö asetti valmistelevan soidensuojelutyöryhmän vuonna 2012. Työryhmän pohjatyön sekä maastokartoitusten tuloksena syntyneen soidensuojelun täydennysohjelmaesityksen (SSTE) avulla
oli tarkoitus parantaa olemassa olevaa soidensuojeluverkkoa. Ehdotuksen toteuttaminen kuitenkin keskeytyi poliittisen tahdon puutteeseen edellisten eduskuntavaalien jälkimainingeissa.
Kymenlaakson kartoitetuista kohteista täydennysehdotukseen valittiin 16. Näiden yhteispinta-ala on
1 206 hehtaaria, mikä on 36,9 % koko Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueelta ehdotukseen valittujen
kohteiden kokonaispinta-alasta (3 264 hehtaaria). Monia arvokkaita kohteita jäi ehdotuksen ulkopuolelle.
Kymenlaakson kohteisiin sisältyy hyvin erityyppisiä
ja erikokoisia soita reunametsineen ja metsäsaarekkeineen. Karun keidassuokasvillisuuden lisäksi kohteilta
löytyy laaja kirjo uhanalaisia suotyyppejä letoista lähteikköihin, luhdista nevoihin sekä korpiin. Valintakriteereissä huomioitiin myös mm. kohteiden luonnontilaisuutta ja eläinlajiston arvoja.
Kaakkois-Suomen suurimpana kohteena ehdotukseen valittiin Kouvolan ja Haminan rajalta Kajasuon
ja Lamminsuon sekayhdistymä, johon kuuluu kaksi
keidassuo-osaa ja yksi aapasoille luonteenomaisen kasvillisuuden hallitsema alue, minkä lisäksi alueeseen
liitettiin vielä pieni Ymmyriäissuo-Kurjensuo. Lehden
yhtenä teemana on esitellä tämän 434,8 hehtaarin suuruisen alueen luontoa ja sen monimuotoisuutta.
Muut täydennysehdotukseen valitut kohteet Kymenlaaksossa ovat Iitin Kunnaslampi (29,5 ha) ja
Lakeassuo (16,1 ha). Kouvolasta valittiin Hallasenlampi-Onkijärvensuo (21,1 ha), Harvia (33,4 ha), Honkalamminsuo (80,3 ha), Juosonsuo ja Musta-Ruhmaan letto (yhteensä 16 ha), Karhunsuo-Saapaslahti

(79,1 ha), Kauriosuo (laajennus 70,0 ha) ja Kähöjärvensuo (54,1 ha). Haminasta valituksi tuli Pahanlamminsuo (45,4 ha), Virolahdelta Ruokolamminsuo-Peltosuo
(112,0 ha) ja Spitaali (46,1 ha). Kotkasta ehdotukseen
sisällytettiin Munasuo-Nälkäsuo-Tuomiojansuon alueita (125,9 ha) sekä yhdessä Pyhtään kanssa Valkmusan kansallispuiston laajennuksia (yhteensä 44,3 ha).
Lehden sisältö valottaa myös monia muita asioita, joita on noussut esille puhuttaessa soiden taloudellisesta
hyväksikäytöstä ja sen mukanaan tuomista ongelmista,
soidensuojelusta sekä sen keinoista. Keväällä on jälleen
eduskuntavaalit. Saa nähdä, löytyykö seuraavalta hallitukselta poliittista tahtoa ratkaista soidensuojeluun liittyviä kysymyksiä tässä ilmastonmuutoksen ja biotalouden soita sekä suometsiä uhkaavassa tilanteessa.
Lopuksi haluan nostaa esille edesmenneen professori
Ilkka Hanskin, kansainvälisesti tunnetun ja arvostetun
tiedemiehen ja populaatioekologian uranuurtajan, sekä hänen perheensä luonnonsuojelun hyväksi tekemän
työn. Heidän aktiivisuutensa ja taloudellisen panoksensa turvin on Virolahdella saatu suojeltua arvokkaita
luontokohteita (mm. soita ja metsiä). Tätä he ovat toteuttaneet mm. vapaaehtoisen METSO-ohjelman avulla sekä osallistumalla ”Luontolahjani satavuotiaalle”
-kampanjaan Suomen täyttäessä 100 vuotta. Luonnon
monimuotoisuuden vähetessä suojelu ja siitä viestiminen on ollut perheen sitoumus Suomen kestävän kehityksen edistämiseksi Sitoumus 2050 -verkkopalvelussa.
Nämä ovat olleet perusteita, kun Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiri myönsi tämän vuoden
ympäristöpalkinnon Ilkka Hanskin perheelle. Se luovutettiin professori Eeva Furmanille Maailman ympäristöpäivänä 5.6.2018.
Iso kiitos artikkelien kirjoittajille ja kaikille muille
lehden tekoon osallistuneille. Erityinen kiitos Pauliinalle artikkelien oikoluvusta.
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IHMINEN JA LUONTO

Soiden suojelun täydentäminen – ojasta allikkoon?
Teksti: Aulikki Alanen
Kuvat: Markku Suoknuuti

S

uomen alkuperäisestä yli 10 miljoonan hehtaarin suoalasta yli puolet on ojitettu, maan eteläosissa yli 75 %.
Puolet suoluontotyypeistämme on uhanalaisia, ja soiden eliölajiston uhanalaistuminen on viime aikoina yhä kiihtynyt. Monien aiemmin yleisten lintujen, kuten suokukon, kannat
ovat huvenneet ja levinneisyysalueet supistuneet. Eniten suoluonnon tilaa ja suolajiston elinmahdollisuuksia heikentävät
vanhojen ojitusten ja kunnostusojitusten aiheuttama soiden
kuivuminen, muu metsätalouskäyttö, turpeenotto sekä pelloksi raivaus. Suojeltujen soiden verkosto kattaa nykyisin noin 1,2
miljoonaa hehtaaria (n. 13 %) maamme suoalasta, mutta suojelu painottuu pohjoisen karuihin avosoihin. Suojelusuoverkoston alueellisessa ja ekologisessa edustavuudessa sekä suolajiston elinvoimaisuuden turvaamisessa on suuria puutteita.
Vasemmalla: Soidensuojelun täydennysohjelman kartoittajat kokoontuivat Seinäjoella 2013.
Oikealla: Haminan Pahanlamminsuo oli ensimmäinen kartoituskohde Kymenlaaksossa. Kuvassa suon kriittisesti (CR)
uhanalaista ja harvinaista reunavaikutteista rimpilettorämettä (ReRiLR).

Soidensuojelun täydennysohjelman valmistelu
Soiden hälyttävän tilan vuoksi ympäristöministeriö asetti syksyllä
2012 soidensuojelun täydennysohjelmaa valmistelevan työryhmän.
Sen toimeksiannon taustalla oli silloinen hallitusohjelma sekä valtioneuvoston 30.8.2012 tekemä periaatepäätös soiden ja turvemaiden
kestävästä ja vastuullisesta käytöstä ja suojelusta. Työryhmän alkuperäisenä tavoitteena oli valmistella luonnonsuojelulain mukainen
suojeluohjelma soidensuojelun täydentämiseksi vuoden 2014 loppuun
mennessä. Tarkastelualueena oli
koko maa lukuun ottamatta pohjoisinta ja parhaiten suojeltua Lappia.
Työryhmä viimeisteli suojeluohjelmaa kuultavaksi Etelä-Suomessa,
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kun syksyllä 2014 ympäristöministeri vaihtui ja otettiin aikalisä.
Työryhmän jatkokaudella 2015 tavoitteeksi tuli tehdä ehdotus valtakunnallisesti arvokkaimmista ja
nykyistä suojelualueverkkoa parhaiten täydentävistä suoalueista sekä niiden suojelun vapaaehtoisista toteutuskeinoista. Lakisääteisen
luonnonsuojeluohjelman valmistelusta luovuttiin.
Työryhmän työ tähtäsi eri kasvillisuusvyöhykkeille ominaisista,
erityyppisistä soista muodostuvan,
edustavan ja toimivan verkoston
turvaamiseen. Tavoitteena oli valittujen arvokkaiden soiden sisältämien luonnonarvojen sekä vesi- ja
ravinnetalouden säilyminen ja tarvittaessa elvyttäminen ennallistamalla. Suojelun ja ennallistamisen
avulla turvataan luontoarvojen li-

säksi soiden ekosysteemipalveluja,
kuten hiilen sidontaa, veden kiertoa, puhdistumista ja pidättymistä
soiden avulla, virtaamien tasaamisvaikutusta, soiden marjasatojen ja
riistakantojen elpymistä sekä metsästyksen ja muiden soiden virkistyskäyttömuotojen jatkumista.
Soidensuojelutyöryhmän ehdotus
täydentää 1970–80 lukujen taitteessa hyväksyttyä, mittavaa soidensuojelun perusohjelmaa. Valmistelussa on otettu huomioon erityisesti
uhanalaisten suoluontotyyppien ja
suolajiston suojelutarpeet sekä tarkasteltavien soiden kytkeytyneisyys
suojelualueisiin. Huomiota on kiinnitetty etenkin niihin seutukuntiin,
joilla suojeltujen soiden määrä sekä
ojittamattomien soiden osuus koko
suoalasta ovat pienet ja soiden tila
yhä heikentyvä.

Kymenlaakso sisältyy eteläboreaalisen metsäkasvillisuusvyöhykkeen lohkoihin 2a Lounaismaa ja 2b
Järvi-Suomi. Lounaismaa on monimuotoinen vyöhykelohko, jota
luonnehtivat suurten järvivesistöjen
alaosien jokilaaksot ja erilaiset piensuot. Kaakkois-Suomen kilpikeitaat
ovat suhteellisen kuivia ja keidasrämevaltaisia. Saaristossa ja rannikolla on nuoria soiden kehitysvaiheita.
Suoyhdistymät, joissa on useamman
kuin yhden eri keidassuotyypin piirteitä tai sekä keidas- että aapasoiden
piirteitä, ovat tavallisia. Edustavia
luhtasuoalueita on mm. rannikon
umpeen kasvavilla merenlahdilla ja
kluuvijärvillä sekä nuorilla soilla, ja
sisämaassa erilaisilla vesistönlaskuja umpeenkasvusoilla sekä jokien
tulvarannoilla.

Järvi-Suomen lohkolle ovat ominaisia laajat järvivesistöt ja virtavedet sekä niiden välisillä vedenjakaja-alueilla sijaitsevat vaihtelevat
suot. Lohkolla on sekä useita erillisiä soiden keskittymiä että yksittäisten soiden harvaa verkostoa
järvialueiden liepeillä. Topografiasta ja soiden pienialaisuudesta sekä
ohutturpeisuudesta johtuen valtaosa lohkon piensoista on puustoisia,
erilaisia korpia ja rämeitä.
Suokartoitukset
Kesäkausina 2013 ja 2014 toteutettiin laajat maastoselvitykset arvokkaiden soiden löytämiseksi.
Tärkeimmät kartoituskohteiden valintakriteerit olivat suon luonnonti-

laisuus ja alueelliset erityispiirteet.
Soiden etsintään käytettiin useita
valtakunnallisia ja alueellisia aineistoja, kuten maakuntaliittojen suoselvityksiä, SYKEn ojittamattomien
soiden kartta- ja ilmakuvatarkasteluja, Metsähallituksen paikkatietoaineistoa, Metsäntutkimuslaitoksen VMI-aineistoja sekä Hertta
Eliölajit -tietojärjestelmän lajihavaintotietoja. Kartoituskohteiden
valintaprosessi oli monivaiheinen
ja siihen kuului niin paikkatietotarkasteluja kuin asiantuntija-arviointejakin. Alustavassa tarkastelussa oli noin 6 300 potentiaalista
suoaluetta (yhteispinta-alaltaan yli
600 000 ha) eri puolilta maata. Tarkimmin potentiaalisia kohteita etsittiin eteläisimpien ELY-keskusten
alueilta, kuten Kaakkois-Suomesta.
Kymenlaakson luonto 2018
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Etsintä kohdistettiin etenkin heikoimman suojelutilanteen alueille sekä uhanalaisten suotyyppien
esiintymisen perusteella.
Kun työryhmä oli hyväksynyt
kartoituskohdelistat, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY)
selvittivät kohteiden maanomistajat
toimialueeltaan kiinteistö- ja väestötietojärjestelmästä tai verottajalta.
Ennen maastotöitä ELY-keskukset
lähettivät yhteensä yli 16 700 kirjettä kartoitettavien noin 1 200 suon
maanomistajalle. Kaakkois-Suomen
ELY-keskuksen alueella maanomistajakirjeitä lähetettiin 2013–14 yhteensä noin 1 600 kpl. Palautetta saatiin 91 maanomistajalta, joista 7 oli
kielteisiä ja 8 maanomistajaa osallistui itse maastokäyntiin.
Maastokartoituksen
tarkkuus
vaihteli jonkin verran kohteiden
laajuuden ja suotyyppien moninaisuuden mukaan. Suunnitteluvaiheessa hyödynnettiin ilmakuva- ja karttatarkastelua ja tehtiin
kartoituskohteiden
esirajaukset
ennakkoon. Myös soiden alueelliset erityispiirteet, lajistotiedot sekä
suoyhdistymätyypit tallennettiin
alustavasti jo ennakkoon. Erityistä
huomiota saivat ne soiden rakennepiirteet, jotka voivat indikoida
uhanalaisten suotyyppien tai lajien
esiintymistä. Siten maastotyö voitiin kohdentaa tärkeimmiksi arvioiduille sekä rajauksen kannalta vaativille suon osille. Maastossa
kerättiin yhtenäisellä tavalla tietoja
soiden luontotyypeistä ja huomionarvoisista lajeista. Pienvesien luontotyypit sekä METSO-kriteerit
täyttävät metsäsaarekkeet kirjattiin
myös. Suot rajattiin sellaisina kokonaisuuksina, että suon vesitalous
voidaan turvata mahdollisen suojelualueen sisällä.
Pääosa kartoituksista toteutui
ELY-keskusten ja Metsähallituksen Luontopalvelujen ohjauksessa.
Maastokartoituksiin osallistui kahden vuoden aikana 80 osaavaa ja
asiaan omistautunutta suokartoit-
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tajaa. Heille annettiin maastokauden aluksi kaksipäiväinen koulutus
ohjelman valinta- ja rajausperusteiden soveltamisesta, maastomenetelmästä ja tietojen tallentamisesta
sekä muuta ohjausta tarpeen mukaan. Kaikkiaan kartoituksiin käytettiin työpanoksia eri ELY-keskuksissa ja Metsähallituksessa noin 24
henkilötyövuoden verran, ja koko
työryhmätyöhön yhteensä noin 44
henkilötyövuotta. Kymenlaakson
osalta resursseja kului ainakin kahden henkilötyövuoden verran.
Valtakunnallisesti arvokkaiden soiden valinta
Soidensuojelutyöryhmän ehdotus
soidensuojelun täydentämiseksi
(SSTE) julkaistiin marraskuussa 2015. Ehdotuksen keskeisimpänä aineistona oli tuore 1 200 suon
maastokartoitus sekä maakuntaliittojen ja kuntien aikaisemmin toteuttamien noin 400 suoalueen selvitysaineisto. Työryhmä valitsi lähes
1 600 suon (noin 300 000 ha) kartoitusaineistosta luonnonarvoiltaan
valtakunnallisesti arvokkaimmiksi ja nykyistä suojelualueverkostoa
parhaiten täydentäviksi kohteiksi
kaikkiaan 747 suota, pinta-alaltaan
noin 117 000 ha. Kokonaisalasta
31 % on valtionmaita, pääosin sekaomistuksena yksityismaiden kanssa. Yksityisomistuksessa olevia
suoalueita on noin 80 000 ha.
Valtakunnallisesti merkittävimpien soiden tunnistamiseksi soidensuojelutyöryhmä tarkasteli sekä soiden yleistä ekologista tilaa ja
merkitystä suoverkostossa että suon
erityisiä luonnonarvoja (suoluontotyyppejä, eliölajeja ja soiden alueellisia erityispiirteitä). Kohteet pisteytettiin niiden luonnonarvojen
mukaisesti. Työryhmä valikoi arvokkaimmat suokohteet luonnontieteellisin perustein, poimimalla ensin
luonnonarvoiltaan nykyistä suojelualueverkostoa parhaiten täydentävät

kohteet matemaattisen Zonationanalyysin tulosten perusteella. Sen
jälkeen kohdejoukkoa täydennettiin kunkin metsäkasvillisuusvyöhykkeen lohkon lisäkohteilla, joilla
oli korkeimmat luonnonarvopisteet.
Alustava kohdejoukko oli arvioitavana työryhmässä, ELY-keskuksissa
ja suoluonnon asiantuntijoilla viimeisiä perusteltuja lisäyksiä ja poistoja varten.
Suojeltaviksi ehdolla olevat suoalueet sisältävät merkittäviä luonnonarvoja ja niiden rajaus on tehty
siten, että suon vesitalous ja luonnonarvot voivat säilyä myös tulevaisuudessa toimivana kokonaisuutena. Suojelu ei vaikuta rajauksen
ulkopuoliseen maankäyttöön, mistä syystä rajauksissa on otettu
huomioon mahdolliset ennallistamistarpeet,
ennallistamisesta
mahdollisesti aiheutuvat vettymishaitat ja muut hydrologiset tekijät.
Suojeluehdotuksen suot edustavat
monipuolisesti suoluonnon eri piirteitä. Suoyhdistymätyypeistä esimerkiksi eteläiset metsäkeitaat olivat
erityisen kiinnostuksen kohteena.
Valituilla kohteilla havaittiin 54 suotyyppiä. Erityisesti etsittiin korpia,
lettoja ja luhtia, joita ei ole aikaisemmin selvitetty yhtä systemaattisesti.
Myös uhanalaisten eliölajien suhteen valittu kohdejoukko on edustava, sisältäen havaintoja kaikkiaan 63
uhanalaisesta ja 175 muusta huomioitavasta lajista, eniten sammalista ja
putkilokasveista. Ensimmäistä kertaa etsittiin ja kartoitettiin laajasti
myös ns. paikallisia suoyhdistymiä
eli piensoita. Näillä on suuri merkitys maan etelä- ja keskiosien puustoisten soiden, letto- ja lähdesoiden,
erilaisten vesistöjen rantasoiden ja
kalliopainannesoiden suojelussa.
Soidensuojelun täydentävät
toimet ja niiden toteutuminen
Soidensuojelutyöryhmä ehdotti välittömiä suojelutoimia ainoastaan

Hoikkavilla (Eriophorum gracile) on harvinainen
Kymenlaakson soilla. Kuva Kouvolan Säärystenjärveltä.

valtion omistamille soille. Työryhmän valitsemien valtionmailla sijaitsevien eteläisten soiden suojelua
edistettiin valtioneuvoston päätöksellä noin 6 000 hehtaarin alalla jo
keväällä 2015. Muiden Metsähallituksen hallinnassa olevien arvokkaimpien soiden suojelusta tehtiin
valtioneuvoston päätös, jolla suojeltiin noin 30 000 hehtaaria työryhmän osoittamia soita, puolet lakisääteisinä suojelualueina ja toinen
puoli Metsähallituksen omilla, pysyvillä suojelupäätöksillä.
Koska soidensuojelun suurin täydennystarve kohdistuu eteläisen
Suomen soihin, työryhmä esitti vapaaehtoisten suojelutoimien kohteeksi ensi vaiheessa 10 eteläisimmän
ELY-keskuksen alueilla sijaitsevia,
valtakunnallisesti arvokkaita yksityisiä soita. Näitä on kaikkiaan 610
suota, kokonaisalaltaan noin 50 000
ha. Olennaisinta suojelun toteutuksessa on huolehtia suon luontaisen
vesitalouden toimivuudesta ja suon
ominaispiirteiden säilymisestä.
Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmäärärahoja pää-

Käyrälehtirahkasammal (Sphagnum contortum) on Suomen
rahkasammallajeista vaateliain lettojen, lähteikköjen ja
luhtien laji. Kuva Haminan Pahanlamminsuolta.

tettiin nykyisen hallitusohjelman
2015–2019 mukaisesti vähentää
vuodesta 2016 alkaen alle puoleen.
Etenkin puustoisia soita pyritään
suojelemaan Etelä-Suomen metsien
suojelua edistävän METSO-toimintaohjelman puitteissa. METSO-toimintaohjelman
valintaperusteet
täyttäviä suokokonaisuuksia on arvioitu olevan työryhmän valitsemilla, Etelä-Suomen valtakunnallisesti arvokkailla yksityismaiden
kohteilla noin 17 000 ha.
Kesään 2018 mennessä SSTEkohteista on suojeltu kaikkiaan
noin 33 % (39 200 ha, pääosin valtion maita) ja yksityisistä soista alle 4 %. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella suojeltuna on vasta
2,7 % kaikista (ja 1,2 % yksityisistä) suokohteista. Kymenlaaksossa
suojeltuina on toistaiseksi valtion
omistama osa Kouvolan Kauriosuosta (noin 50 ha) sekä pieni osa
Haminan Kajasuo-Lamminsuosta
(noin 12 ha). Tällä toteutusvauhdilla soiden täydentävä suojelu vie
satakunta vuotta. Samanaikaisesti
moni arvokas suoalue on hakattu,

kunnostusojitettu tai raivattu pelloksi tai turpeennostoon.
Soidensuojelutyöryhmän
toimenpide-ehdotusten toteutuminen,
erityisesti vapaaehtoisen soidensuojelun eteneminen ja eri suojelukeinojen vaikuttavuus sekä valtionmailla että yksityisillä mailla
arvioidaan 2020. Arvion perusteella harkitaan mahdollisia jatkotoimenpiteitä. Jo nyt on kuitenkin
selvää, että soiden suojelua tulee pikaisesti tehostaa ja ympäristöhallinnon on kiirehdittävä arvokkaimpien suokohteiden suojelua ja siihen
tarvittavien valtion lisämäärärahojen turvaamista. Suojelun lisäksi
tarvitaan lukuisia muitakin keinoja soiden tilan parantamiseksi. Näitä ovat mm. vesien ohjaaminen talouskäytössä olevilta reuna-alueilta
soille, muut suometsien käsittelyn
uudistukset, METSO-ohjelman laajentaminen avosoihin taikka täysin
uusi toimintaohjelma suoluonnon
tilan parantamiseksi. Meitä kaikkia
luonnonsuojelijoita tarvitaan ajamaan aloitteita ainutlaatuisen Suomen suoluonnon hyväksi!
Kymenlaakson luonto 2018
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Metsäojitus eilen, tänään, huomenna – lyhyt oppimäärä
Teksti: FT Harri Vasander, suometsätieteen professori, Helsingin yliopisto, metsätieteiden osasto
Avosuot

Puuttomat nevat ja letot

Sekatyypin suot

Aidot puustoiset suot

Sekatyypin korvet ja rämeet

Aidot korvet ja rämeet

Kuva 1. Suotyyppien luokittelu avosoihin, sekatyyppeihin ja aitoihin puustoisiin tyyppeihin. Avosoilla ja sekatyypin
soilla esiintyy painannepinnoilla nevalajistoa, jota on hyvin niukasti aidoilla puustoisilla tyypeillä. Minerotrofisilla
“pohjavesisoilla” nevalajistoa edustavat esim. pullosara (Carex rostrata) ja jouhisara (C. lasiocarpa). Ombrotrofisilla
“sadevesisoilla” nevalajeja ovat mm. mutasara (C. limosa), leväkkö (Scheuchzeria palustris) ja tupasluikka
(Trichophorum cespitosum). Piirros: Markku Saarinen.
Ojitetun suon tunnistaa ojista ja kasvillisuuden muutoksista.

Eilen –
Metsäojituksen 100-vuotisjuhlaa
vietettiin Metsäntutkimuslaitoksen Jaakkoinsuon koeojitusalueella toukokuussa 2009. Metsähallitus
anoi vuonna 1907 Suomen Senaatilta lupaa palkata kaksi suonkuivausmetsänhoitajaa ojituskoetoiminnan
asiantuntijoiksi (Huikari 2001). Ensimmäisiksi koeojitusalueiksi valittiin vuonna 1908 Vilppulan Jaakkoinsuo ja Ylisenjärven vesijättö
(Lukkala 1929). Metsäojitus valtion
mailla alkoi vuonna 1909. Koetoiminta Jaakkoinsuolla jatkuu edelleen.
Vuonna 1928 säädettiin ensimmäinen
metsänparannuslaki, jolloin ojitus alkoi myös yksityismetsissä.
Varhaisempana
taustana olivat 1860-luvun nälkävuodet, jolloin nälästä hoippuvat
ihmiset laitettiin kaivamaan suoojia. Tarkoituksena oli kasvattaa
peltopinta-alaa soita raivaamalla – eihän suomalaisille laiskoille
suhnille voinut antaa siemenviljaa
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vastikkeetta Venäjän tsaarin viljavarastoista. Suurin osa noista ojituksista ei (tietenkään) johtanut
suopelloilla heilimöiviin viljavainioihin. Metsäntutkijat huomasivat
1800- ja 1900-luvun vaihteessa, että osalle noista alueista – varsinkin
ojien läheisyyteen ja ojamaille – oli
alkanut kasvaa puustoa. Tästä kehittyi ajatus soiden ojituksista metsätalouteen.
Ensimmäisinä ojitusvuosikymmeninä ojitukset tehtiin miestyönä
käsin kaivuna, jolloin lapion lisäksi
olivat käytössä suokuokka ja ojapiilu. Ojitusalueet valittiin huolella ja
piirrettiin tarkat ojakartat maastomittausten jälkeen. Käsin kaivettuja ojia voi vieläkin nähdä erityisesti
soiden reunojen korvissa ja rämeillä. Hyvän kuvan erilaisten suotyyppien ojien tukkeentumisesta ja
umpeenkasvusta saa Karjalankannaksella Raivolan aseman (Roshino) läheisyydessä olevalla Metsolan
palstalla. Koe perustettiin Metlan

suontutkimuksen professorin O.J.
Lukkalan johdolla vuonna 1930
(26 pysyvää koealaa, 80 hehtaarin
alue). Alkuperäiset suotyypit edustivat erilaisia korpia (ruohokorpia
RhK, mustikkakorpia MK, varsinaisia sarakorpia VSK, tupasvillakorpia TK), rämeitä (korpirämeitä
KR, isovarpuisia tupasvillarämeitä
ITR) ja karuja avosoita (lyhytkortisia kalvakkanevoja LkKaN). Ojiin
ei ole koskettu vuoden 1930 jälkeen
ja aluetta on päästy katsomaan ja
tutkimaan Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen (Ahti ym. 2004, Koivisto ja Lampela 2008).
Ojitustahti kiihtyi hitaan alun
jälkeen 1950-luvun lopulla ja oli
suurimmillaan 1960-luvun lopulla.
Silloin kohtasivat tarve ja mahdollisuudet. Metsätaseemme oli alijäämäinen eli vuotuiset hakkuut olivat
vuotuista puuston kasvua suuremmat. Osittain alijäämäisyys aiheutui alueluovutuksista Neuvostoliitolle. Ojituksen kasvun mahdollisti

Valokuvat: Markku Suoknuuti

koneiden kehitys. Ensin tulivat ojaaurat. Ne olivat suuria ja hieman
kömpelöitä, mutta sopivat myös
avosoiden ojittamiseen. Auraojia
näkee vieläkin maastossa. Ne voi
tunnistaa kahden puolen ojaa olevista yhtenäisistä ojapalteista. Aurojen jälkeen tulivat traktorikaivurit ja kaivukoneet, joiden työn
tahti ja jälki olivat auraa parempia. Suurimmillaan metsäojituksen
määrät olivat 1960-luvun lopulla,
jolloin ojitettiin yli 300 000 hehtaaria soita vuodessa. Tällainen oli
mm. Euroopan hullu vuosi 1968.
Monessa Euroopan maassa nuoriso
villiintyi ja kapinoi; meillä se kaivoi
ja kaivautti ennätysmäärän suoojia!
Nyt meillä on yli viisi miljoonaa
hehtaaria metsätalouteen ojitettuja soita. Erkki Tomppo totesi valtakunnan metsien yhdeksännen inventoinnin (VMI9, v. 1996–2003)
tulosten esittelyn yhteydessä, että osa ohutturpeisista soista on
siirtynyt kivennäismaiden luokkaan. Tämän siirtymän arvot ovat
vaihdelleet välillä 510 000–660 000
hehtaaria (Tomppo 1999, Hökkä
ym. 2002). Kun ojitettujen soiden
pinta-ala on pienentynyt VMI9:n
jälkeen vielä 322 000 hehtaarilla,
voidaan arvioida siirtymän soista
kankaisiin tähän mennessä olleen
noin 0,8–1 miljoonaa hehtaaria.
Voidaan arvioida, että metsänparannustoimenpiteillä aikaansaatu metsien kasvun lisäys koko metsäojituksen historian aikana olisi
noin 22 miljoonaa kuutiota. Minkälaiset suometsiköt sen saavat aikaan?

Tänään –

Tyyppikaavio

Turvekankaat

Taustaksi ojitettujen soiden
uudenlainen luokitus
Metsäojitetut suot on perinteisesti
jaettu kolmeen kuivatusvaiheeseen:
ojikko-, muuttuma- ja turvekangasvaiheeseen. Ojikot ovat nuoria tai
epätäydellisesti kehittyneitä ojituksia, joilla alkuperäinen suokasvillisuus on jokseenkin muuttumatonta.
Muuttumat ovat ojitusalueita, joilla
puuston kasvu on selvästi elpynyt tai
avosoilla metsittyminen on jokseenkin täydellistä (Laine ym. 2018).
Ojikko- ja muuttumavaiheessa olevat suot on aiemmin luokiteltu alkuperäisen suotyypin mukaan
(esim. IR ojikko, MK muuttuma) ja
turvekangasvaiheen saavuttaneet
suot omiin turvekangastyyppeihinsä. Luokittelussa on tapahtunut siten
äkillinen muutos, kun suon on katsottu siirtyneen liukuvan muuttuma-turvekangasvaiherajan yli. Tuolloin yli 30 käytännön suotyyppiä on
tiivistynyt 4–5 turvekangastyypiksi
(Laine ym. 2018).
Luokittelun perustana voidaankin pitää kangasmetsätyyppeihin
rinnastettavissa olevia turvekangastyyppejä siten, että ojitettu suokuvio
luokitellaan jo ennen turvekangasvaiheen alkamista siihen turvekangastyyppiin, johon se tulee todennäköisesti kehittymään (Laine ym.
2018).
Nykyisin käytettävät turvekangastyypit eroavat aiemmin esitetyistä lähinnä siinä, että kaikki eri
ravinteisuustasojen
turvekangastyypit on jaettu kahdeksi alatyypiksi (Laine ym. 2018, Kuvat 1 ja 2).

Kuva 2. Turvekangastyypit on esitetty
oheisessa kaaviossa suhteessa tyypin
ravinteisuuteen. Kaaviossa on esitetty myös rinnastus metsätyyppiin ja
oletettu ennen ojitusta vallinnut suotyyppi. Suluissa olevia rinnastuksia pidetään epävarmoina (Laine ym. 2018).

Näin ”syntyperän” aiheuttama
vaihtelu voidaan ottaa paremmin
huomioon muuten yksiulotteisessa turvekangastyyppien sarjassa.
Ns. ”ykköstyyppien” lähtökohtana
ovat olleet aidot, puustoiset suotyypit, ”kakkostyypin” lähtötilanteen
suossa on esiintynyt runsaammin
tai niukemmin nevaisia tai lettoisia piirteitä. Turvekangastyyppien ”syntyperä” näkyy II-tyypeilllä
puustossa (koivun suurempi osuus),
metsänhoidossa (lannoitukset) ja
uudistamisen yhteydessä (kannattaako uudistaa)?
Kymenlaakson luonto 2018

9

Kajasuon keidassuon laiteen uudisojitus vuodelta 2013.
Suotyypit ojitusalueella edustivat karuhkoja saraisia nevoja ja kalvakkanevoja. Paikalle saapuvat mänty ja hieskoivu,
joiden kasvu ilman lannoituksia on vaikeaa jo ensimmäisen
kiertoajan aikana. Ei tällaisia ojituksia pitäisi enää tehdä!

Yleisesti voidaan todeta, että
mitä ravinteisempi turvekangastyyppi, sitä parempi kasvu ja tuotos. Samansuuntaisesti lisääntyvät myös turpeen hajotus ja CO2:n
päästöt ilmakehään. Puusto sitoo
vuosittain n. 15 Tg CO2:ta, kun
maaperän raportoitu vuosittainen
päästö on ollut jopa 10 Tg CO2:ta
Tilastokeskuksen tekemien yhteenvetoraporttien (National…)
mukaan. (Tg, teragramma on 1012
g = 109 kg eli miljoonaa tonnia).
Lisäksi on muistettava suometsätalouden dilemma: mitä karumpi kasvupaikka, sitä pienemmät
päästöt, mutta myös pienemmät
kasvut! Joskus ojitetut karut rämeet ovat ilmaston muutoksen
kannalta jopa parempia kuin luonnontilaiset verrokkinsa: puusto ja
varvut kasvavat hieman paremmin, hajotuksessa ei ole suurta
muutosta, mutta metaanin päästöt ovat pienemmät. Ravinteisissa
ojitusaluemetsissä puuston suurikaan kasvu ei pysty kompensoimaan lisääntyvää turpeen hajoamista. Niihin sisältyy näkymätön
ongelma eli kasvihuonekaasujen
suuret päästöt ja näkyvä puuston
hyvä kasvu ja tuotos.
Toinen totuus suometsissä on
se, että ”ykköstyypin” turvekan-
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Kajasuon eteläreunan uudisojituskohde, jossa alkuperäisinä suotyyppeinä ovat olleet lyhytkortinen neva ja rahkaräme (oikealla) sekä tupasvillaräme (vasemmalla). Ojan
oikea puoli edustaa melko tyypillistä kitukasvuista ojituskohdetta.

kaat ovat helpompia ja yksinkertaisempia hoitaa kuin ”kakkostyypin” turvekankaat. Avosoista
ja sekatyypin soista syntyneet turvekankaat ovat epätasapainoisen
ravinnetaloutensa vuoksi alttiita
ravinnehäiriöille.
Epätasapaino
tarkoittaa typen runsasta tai runsaahkoa määrää suhteessa ns. kivennäisravinteisiin, ennen kaikkea
fosforiin ja kaliumiin. Kaliumin
loppuessa turpeesta suopuusto voi
kuolla parissa vuodessa. Kaikkein
ravinteisimmilla ruohoturvekankailla tätä eroa ei huomaa, koska Ija II-turvekangastyypit ovat joka
tapauksessa hyvin ravinteisia.
Jos ajatellaan, että puuntuotannollisesti hyviä ja kannattavia olisivat ruohoturvekankaat (Rhtkg I
+ II), mustikkaturvekangas (Mtkg
I) ja puolukkaturvekangas (Ptkg I),
niiden pinta-alaosuus on 51 %
VMI10:n mukaan. Tein itselleni yksinkertaistetun laskelman
puuston kasvun osuudesta vastaavilla turvekangastyypeillä ”tupakka-askin kanteen” päätyen 67
prosentin osuuteen. Jos pinta-alalaskelmaan otetaan mukaan kaikki Mtkg II- ja Ptkg II -metsiköt ja
puolet varputurvekankaiden (Vatkg I+II) metsiköistä, päädymme
lukuun 88 % pinta-alasta ja n. 96
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% kasvusta. Yksinkertaistaen voisi siis todeta, että ojitusalastamme n. 50 % on puuntuotannollisesti kannattavaa, mutta niiden
kaasuemissiot ovat osuuttaan paljon suuremmat. Yläraja kannattavuusprosentista määräytyy sen
mukaan, miten suuri osa Mtkg II-,
Ptkg II- ja Vatkg I + II -metsiköistä
lasketaan mukaan!
Epäselvyyksien
torjumiseksi
korostan, että tässä lyhyessä oppimäärässä en käsittele sanallakaan
soiden luontoarvomenetyksiä.

Huomenna –
Suometsätalouden
tulevaisuuden näkymät
Alla oleva pohdinta on sitä mitä
teemme työkavereiden kanssa kokouksissa ja lounailla tai opetuksessa ja
vapaa-ajalla. Siksi siinä ei ole viitteitä.
Huomisen suometsät voidaan jakaa kolmeen ryhmään: metsätaloudessa säilyvät, ”epätasapainoiset” ja
”kitumaan suot”.
Suurin osa suometsistä (n. 4 milj.
ha) voitaneen pitää kannattavan metsätalouden piirissä. Niiden puustoja
ja ojia käsitellään metsänhoitosuositusten mukaisesti. Kunnostusojituksia tehdään mahdollisimman vähän

Kajasuon luoteisosan ojitettua nevaa. Männikkö on istutettu n. 30 vuotta sitten ja luultavasti sitä on myös lannoitettu. Ojat ovat märkänä aikana tukossa, mutta joskus saattaisi riittää tukoksen avaaminen kuokalla ja lapiolla. Puusto
on saavuttanut ainespuun mitat ja sen voisi jo korjata ja
myydä, koska tukkimetsää tästä ei tule. Uudistamista kannattaa harkita kustannusten ja vesistövaikutusten vuoksi.

ja varovasti. Jotta puusto voisi omalla haihdunnallaan pitää vedenpinnan
tason tarpeeksi alhaalla, lisääntyy
jatkuvapeitteinen metsänkasvatus.
Sillä on myös maisemallisia arvoja.
Suometsien kangasmaita suuremmat
korjuu- ja uudistamiskustannukset
ovat syynä siihen, että kaikkia kustannuksia pyritään pienentämään.
Tähän liittyy erityisesti puunkorjuun
teknis-taloudellisten ongelmien ratkaiseminen. Hyvin rehevien ja hyvin
puuta tuottavien ruohoturvekankaiden kasvihuonekaasujen pienentämistä on myös pohdittava tosissaan.
Osalla epätasapainoinen ravinnetalous (”epätasapainoiset” ?? milj.
ha) aiheuttaa sen, että toista puusukupolvea ei kasvateta päätehakkuun
jälkeen. Turpeessa on paljon typpeä,
mutta vähän esim. kaliumia. Maaperän kasvihuonepäästöt voivat olla
suuria. Puusto on usein hieskoivuvaltainen ja sitoo vähän hiilidioksidia. Mitä näille alueille tehdään?
Osa saattaa päätyä turveteollisuuteen. Osa saatetaan ennallistaa, jolloin hieskoivun kantovesat voivat olla ongelma ainakin ennallistamisen
alkuvaiheissa. Erilaisia villejä ennusteitakin voidaan esittää, mutta niistä
ei tässä sen enempää.

Kajasuon koillisosan mustikka - ruohoturvekangasta. Kuvassa näkyy mustikkaturvekankaiden opaslaji metsäalvejuuri. Jos paikalla kasvaa sen lisäksi muitakin saniaislajeja
tai vadelmaa, ollaan ruohoturvekankailla. Suuret hyvin
kasvaneet kuuset näyttävät terveiltä ts. niissä ei ole tyvilahoa. Tällöin tyvitukkikin voidaan myydä sahoille hyvään
hintaan.

”Kitumaan suot” (0,6–0,8 milj.
ha) ovat niin karuja ja huonotuottoisia, että yleensä ei ole taloudellisesti kannattavaa edes korjata niiden puustoja. Isäntälinjan korjuu
sopii harrastukseksi tai kuntoiluksi. Yhteiskunta tuskin tukee investointeja näille alueille. Alueet voidaan ennallistaa tai antaa niiden
ennallistua. Kansainvälisen rahoituksen saamista ennallistamiseen
vaikeuttaa se, että näiltä alueilta ei
saada nopeita ennallistamisen ilmastohyötyjä. Mutta ne ovat hyviä
hiilivarastoja. Tulevaisuudessa jokin
kansainvälinen taho maksaa hiilivarastojen säilyttämisestä! Kaupallisesti tärkeäksi osalle näistä alueista tulee kasvualustatuotanto. Kaksi
suurta maapallon laajuista megatrendiä – väestön kasvu ja kaupungistuminen – merkitsevät myös kasvihuoneviljelyn lisäämistä ja satojen
kasvattamista käytettyä viljelyalaa
kohden. Näihin haasteisiin tullaan
osittain vastaamaan rahkasammalen viljelyllä. Kerätty rahkasammal
käytetään vihannesten kasvualustana ja käytetty kasvualusta maanparannusaineena. Toiminta todistetaan ekologisesti, ekonomisesti ja
sosiaalisesti kestäväksi!
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KASVIT

Teksti ja kuvat: Markku Suoknuuti

K

ajasuon ja Lamminsuon
muodostama suoyhdistymä on Kymenlaakson merkittävimpiä suojelemattomia suokokonaisuuksia laajuutensa,
eliöstönsä ja rakenteensa johdosta
sekä karujen rämeiden, nevojen ja
nevarämeiden näyttelyalueena siitäkin huolimatta, että laajoja osia
alueesta on aikanaan raivattu pelloiksi tai metsäojitettu. Alueella on
myös vanhoja kuiviketurpeen noston muuttamia suon osia, joiden vesitalous ja kasvillisuus ovat palautuneet suurelta osin luonnontilaa
muistuttaviksi. Nykyisin on suoalueen kokonaispinta-ala noin 576
hehtaaria, josta luonnontilaista on
noin 310 hehtaaria (54 %). Näin laajoja suurimmalta osaltaan luonnontilansa säilyttäneitä suoalueita ei
Kymenlaaksossa ole kuin Pyhtäällä
Valkmusan kansallispuistossa, Haminassa Rajasuon sekä Kouvolassa
Haukkasuon ja Enäsuo-Lupansuon
soidensuojelualueilla. Soidensuojelun täydennysehdotukseen kohteesta sisällytettiin 435 hehtaaria.
Ravinteisin suonreunakasvillisuus on pellonraivauksin ja ojituksin lähes tuhoutunut. Tyypillisen
keidassuoluonnon, Kajasuon eteläosassa ja Lamminsuolla, lisäksi
löytyy Kajasuon pohjoispuoliskosta
myös aapasoille (välipinta-aavoil-
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le) luonteenomaista kasvillisuutta.
Alueen linnuston ja suoperhoslajiston arvo on sekin ollut jo pidempään tunnettu. Aivan viime aikoina on löydetty erityisen arvokkaita
lajeja myös muista hyönteisryhmistä, kuten kovakuoriaisista ja luteista.
Kajasuo-Lamminsuo osana
Suomen suoaluejakoa
Suomen suokasvillisuuden monimuotoisuus on seurausta suurilmastollisista, lämpötilaan ja
kosteusolosuhteisiin
liittyvistä
etelä-pohjoissuuntaisista
eroista. Etelä-Suomen luonteenomaista suokasvillisuutta edustavat keidassuot: laakiokeitaat, kilpikeitaat,
rahka- ja viettokeitaat. Aapasuot
ovat suoyhdistymätyyppeinä hallitsevia Pohjanmaan, Perä-Pohjolan
ja Metsä-Lapin alueilla, paljakka- ja
palsasoiden kuuluessa avotunturien suoluontoon. Edellisten lisäksi
Suomessa esiintyy mm. metsäkeitaita, rinnesoita ja ns. paikallisia
suoyhdistymiä, joita ei voi luokitella aapa-, keidas- tai paljakkasoiksi.
Niiden kasvillisuus ja rakenne on
suurilmastoa enemmän paikallisten tekijöiden (korkokuva, kallioja maaperän laatu, hydrologia ja
sijainti vesistöihin nähden) sekä ke-

Kymenlaakson luonto 2018

KajasuoLamminsuo
Kaakkois-Suomen
suurin suojelematon
ja vieläpä laajalti
luonnontilainen suoalue
on yksi Kymenlaakson
suohelmistä.
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Kajasuon eteläosan
erottaa pohjoisosasta
metsäisten
kivennäismaasaarten vyö
keskellä suota.
Kajasuon pohjoisosalla on laajalti minerotrofisia nevoja,
lyhytkortista kalvakkanevaa, sara- ja rimpinevoja.

hitykseen kuluneen ajan (suon iän)
säätelemä.
Kajasuo ja Lamminsuo sijaitsevat Rannikko-Suomen konsentristen kermikeitaiden (kilpikeitaiden) vyöhykkeellä Etelä-Suomen
lohkolla. Keidassoiden syntymisen
ja esiintymisen perusedellytyksenä
on riittävän kostea ilmasto. Niiden
levinneisyysalueella haihtuminen
ylittää jo alkukesällä sademäärän,
jolloin suon kuivahtamisen seurauksena sadevesiravinteinen (ombrotrofinen) kasvillisuus voi vallata alaa myös suon keskustassa.
Levinneisyydeltään pohjoisempiin
aapasoihin verrattuna keidassoilla on pidempi kasvukausi, mikä
näkyy niiden turvekerroksen suurempana paksuutena. Yhteistä kaikille keidassuotyypeille on se, että ne ovat alun perin olleet kaikki
minerotrofisia eli kasvillisuus on
saanut ravinnelisää suon ulkopuolelta tulevien vesien mukana ja se,
että osa suosta on turvekerroksen
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kasvun myötä menettänyt kosketuksensa näihin ravinnepitoisiin
vesiin, suot ovat muuttuneet ombrotrofisiksi.
Alueen soistuminen alkoi
tuhansia vuosia sitten
Kajasuon pohjoisosalla
Alueella on erotettavissa neljä toisistaan poikkeavaa osaa. Kajasuon
paksuturpeisin (6,40 m) pohjoisosa
(Mäkilä & Grundström 1986) edustaa Suomessa eteläisiä välipintaisia
aapasoita. Aapasuon pohjaturpeen
(25,6 metriä merenpinnan yläpuolella) iäksi on radiohiiliajoituksissa
saatu 7 840 ± 80 vuotta BP (Before
Present, Mäkilä ym. 1991), joka kalenterivuosina vastaa noin 8 700–
8 600 vuoden ikää. Suoalueen synty
ajoittuu siten Atlanttisen lämpökauden alkuvaiheisiin sekä Ancylusjärvivaiheen lopun ja Litorinameren kehityksen alun rajapintaan.
Tuolloin Atlanttisen lämpökauden
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alussa ilmastolliset olosuhteet olivat soistumiselle suotuisia. Lämpimissä ja kosteissa olosuhteissa syntyi eri soistumistavoilla ravinteisia
soita. Soistumista edesauttoi myös
rusko- ja rahkasammalten yleistyminen, joista varsinkin viimeksi
mainittu lehtisammaliin kuuluva
ryhmä on merkittävä turpeen muodostuksessa.
Suon pohjoisosa on profiililtaan
tasapintainen, ja suon pinta viettää itään. Ojanperänkorven alueella korkeuserot ovat silmiinpistäviä.
Suon reunaosia on laajalti ojitettu,
minkä seurauksena esiintyy erilaista alkuperää olevien suotyyppien muuttumia ja turvekankaita.
Länsiosien luonnon monimuotoisuutta lisäävät lukuisat metsäiset
kivennäismaasaarekkeet. Alueelta on nostettu myös aikanaan kuiviketurvetta, josta ovat merkkeinä
uuden kasvillisuuden saaneet rimpi- eli märkäpinnat turpeen nostopaikoilla sekä latojen jäänteet.

Kajasuon eteläosan keskustasannetta luonnehtivat ombrotrofiset lyhytkorsinevat ja
rämeet. Kellertävä laikku kuvassa on niukkaravinteista saranevaa ja -rämettä.

Suon pohjoisosan luonnontilainen kasvillisuus edustaa välipintaisten aapasoiden kasvillisuutta
erotuksena Kajasuon eteläosan ja
Lamminsuon kasvillisuudesta. Alueen laajoilla minerotrofisilla nevaosilla yleisiä suotyyppejä ovat suursara- ja kalvakkanevat, itäosissa
myös oligotrofiset (niukkaravinteiset) rimpinevat. Länsireunalla tavataan useiden metsäisten mineraalimaasaarekkeiden (Niippanansaari,
Mustasaari) ympäristössä puustoisia räme- ja nevarämetyyppejä,
mm. sara-, tupasvilla-, lyhytkorsija rahkarämeitä, sekä nevakorpia.
Laajimmat puustoiset ombrotrofiset osat ovat Ojanperänkorven puoleisella reuna-alueella, jonka kautta
suon vesiä valuu Pekkolanojaan ja
siitä Suurijärven kautta Summanjokeen.
Koska suon pohjalla on detritusliejuja havaittu vain muutamasta kairauspisteestä, on soistuminen
tapahtunut mineraalimaan pri-

määrisenä tai metsämaan soistumisena, ei vesistön umpeen kasvaessa. Tähän ovat vaikuttaneet myös
suon alla oleva vettä huonosti läpäisevä savi ja liejusavi pohjamaina.
Pohjoisosalla suon syvimmät turvekerrostumat ovat saraturvetta,
jota syntyy mesotrofisilla (”ruohoisilla”) rimpi- ja luhtanevoilla. Saraturpeesta löytyy myös puuainesta
(lehtipuuta), mikä on merkki myös
puustoisista suotyypeistä (esim. luhtanevakorpi), sekä järviruo´on (Phragmites australis, tieteellinen nimi
mainitaan tekstissä lajin osalta vain
ensimmäisellä kerralla) ja kortteiden (järvikorte Equisetum fluviatile, suokorte E. palustre) jäänteitä.
Kuusen tulo alueelle ajoittuu paljon myöhäisempään ajankohtaan
(5 500–5 000 vuotta sitten). Saraturvekerroksen yläpuolella on paksulti rahkasaraturvetta, joka ulottuu paikoin suon pintaan saakka.
Sitä syntyy suursaranevoilla. Suon
pintaa kohti mentäessä turvekerros

muuttuu edelleen vähäravinteisempaan suuntaan. Suon pintaosissa tavataan sekä sararahkaturvetta, jota
syntyy lyhytkorsinevoilla, että rahkaturvetta, jota muodostuu happamimmissa kerroksissa rahkarämeiden ja -nevojen kasvillisuuden
jäänteinä.
Kajasuon eteläosa on
pohjoisosaa nuorempi
Kajasuon eteläosan erottaa pohjoisosasta metsäisten kivennäismaasaarten vyö keskellä suota.
Keidassuo on profiililtaan melko tasapintainen ilman jyrkkiä reunaluisuja. Tälläkin Kajasuon osalla laiteet
ovat itäreunaa lukuun ottamatta
ojitettuina erilaisia korpi-, räme- ja
nevamuuttumia tai turvekankaita. Suon keskustasanteen pienmuodoista ovat kermit ja kuljut heikosti
kehittyneet. Valtaosa keskustasanteesta on ombrotrofista lyhytkorsinevaa, paikoin kuljunevaa ja kei-
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Haihdunnan pienentyessä pohjavedenpinnan taso nousi, mikä lisäsi myös metsämaiden soistumista.
Metsäpalot ovat olleet myös merkittävä soistumista lisäävä tekijä varsinkin pinnanmuodoiltaan soistumiselle sopivilla soiden reunaosilla.
Tästä ei kuitenkaan ole kohdealueelta tietoja. Kajasuon ja Lamminsuon kehityshistoriasta on vielä paljon tutkittavaa.
Lamminsuon kehitys
on alkanut vesistön
umpeenkasvulla

Lamminsuonlammin reunoilla kasvillisuus on niukkaravinteista, muualla Lamminsuolla ojittamattomat osat ovat
sadevesiravinteisia rämeitä, nevoja ja nevarämeitä.

dasrämettä. Sen reunoilla esiintyy
laidekasvillisuutena minerotrofisia lyhytkorsinevoja ja saranevoja
Heinäsuonsaaren länsipuolella ja
Haapasaaren ympäristössä, sekä lähinnä harvapuustoisia tupasvilla-,
rahka- ja keidasrämeitä suon itä- ja
kaakkoisosissa. Suoalue, jonka pintaosat sijaitsevat 32–34 metriä merenpinnan yläpuolella, viettää kohti
kaakkoa, jossa alueen soistumisen
kannalta merkityksellinen kynnys
sijaitsee. Tätä kautta suolta poistuu
vesiä Joutsenjokeen.
Suo on syntynyt suhteellisen tasapintaiselle savimaalle, joka on
maalajina, suon profiilia ja veden
valuntaolosuhteita silmällä pitäen,
ollut soistumiselle altista. Alimpien turvekerrosten korkeudet ovat
pohjan osalta 30–31 metriä nykyistä merenpinnan tasoa ylempänä.
Alue on paljastunut Ancylusjärvestä aiemmin kuin suon pohjoisosa,
mutta ilmeisesti soistuminen ei ole
alkanut kuitenkaan heti. Jos näin
on, suo on syntynyt metsämaan
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soistumisen kautta, koska liejuja
tai muita rantakasvillisuuteen liittyviä kerrostumia ei suon pohjalta
löydy. Syynä alueen soistumiseen
voi olla pohjoisosan suokasvillisuuden leviäminen Haapasaaren eteläpuoliselle metsäalueelle. Alueelta ei
ole tietoja radiohiiliajoituksista tai
siitepölyanalyyseistä, mikä antaisi
ajallisesti viitteitä suon tämän osan
synnylle.
Pohjimmaisena esiintyy myös
eteläosalla saraturvekerros (30–32
metriä meren pinnan yläpuolella),
jossa on lisänä puuaineksen ja kortteiden jäänteitä. Kerros edustaa ravinteisinta suokasvillisuutta suon
kehityshistoriassa. Edellisen kerroksen päältä löytyy paikoin rahkasaraturvetta merkkinä tuon ajan
kasvillisuuden muuttumisesta vähäravinteisempaan suuntaan. Suon
pintaosissa turve on happaminta ja
ravinneköyhintä rahkaturvetta.
Kajasuon ohutturpeisempi eteläosa kuuluu keidassoihin, jonka
pienmuodot (kermi-kuljurakenne)
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eivät ole kovin hyvin kehittyneet.
Keidassuo on todennäköisesti pohjoisosaa nuorempi, mihin viittaa
turvekerroksen ohuus (vain hieman yli kolme metriä), vaikka alueena se on kohonnut Ancylusjärven
(?) pinnan yläpuolelle pohjoisosaa
aiemmin. Turvekerroksen paksuus
on kuitenkin vain suuntaa antava
ikää määritettäessä, koska kerrostumisnopeuteen vaikuttavat monet
muutkin tekijät, esimerkiksi kerrostumispaikan kasvilajikoostumus, vetisyys ja turpeen maatuneisuus (hajoamisaste).
Keidassoiden muodostuminen
minerotrofisista soista rahkoittumalla alkoi Etelä-Suomen kilpikeidasalueella 6 700 vuotta sitten
(Mäkilä ym. 2013). Ilmaston viilentyminen ja kosteuden lisääntyminen lämpökauden kuivan jakson jälkeen 5 000 vuotta sitten johti
kuivien keidassoiden vettymisen
seurauksena pienmuotojen, kermien ja kuljujen syntymiseen 3 300
vs. (Seppä 1994, Mäkilä ym. 2013).

Kolmantena tämän kompleksisen
suoyhdistymän osana on Lamminsuo, jonka turvekerroksen paksuus
ja pohjakerrostumien korkeus merenpinnasta ovat edellisten väliltä
(Mäkilä & Grundström 1984). Suoyhdistymä on valtaosin suosta selkeästi kohoavien moreenimaiden
ympäröimä, mikä sekin on vaikuttanut suoalueen kehitykseen mm.
suolle kulkeutuvien vesien määrän
ja ravinnetason vaikutuksesta.
Lamminsuo
on
laiteiden,
reunaluisun ja paikoin keskustasan-

teenkin osalta laajalti ojitettu keidassuo, jolla on kapeiden ja ojitettujen
suojuottien kautta yhteys Kajasuohon. Suokasvillisuutta ojittamattomalla osalla luonnehtivat pääosin
karut neva-, räme- ja nevarämetyypit. Ojitetulla osalla suokasvillisuus
on valtaosin rämealkuperää olevia
luonnontilansa menettäneitä muuttumia ja turvekankaita. Suon korkeus merenpinnasta vaihtelee välillä
33–34 metriä, suon viettäessä luoteeseen kohti Vähäjärveä ja Vähäjärvensuota, jonka kautta suon vesiä
poistuu. Suon vesiä kulkeutuu myös
Kajasuon ja Vehkaojansuon kautta
Nummenjokeen ja edelleen Salminlahteen.
Lamminsuolla suon syntyminen
on lähtenyt todennäköisesti liikkeelle vesistön umpeenkasvulla, minkä
jälkeen suokasvillisuus on vallannut alaa lähimetsiä soistuttamalla. Onko Lamminsuo soistunut jo
ennen Kajasuon pohjoisosaa, ei ole
tiedossa, koska ajoituksia alueella ei ole tiettävästi tehty. Lamminsuon profiililtaan vaihteleva pohja,
joka on pääasiassa savea ja hiekkaa,
sijaitsee 27,5–31 metriä meren pin-

nan yläpuolella. Suurin turvekerroksen paksuus (5,70 m) löytyy Lamminsuonlammin länsipuolelta. Suon
pohjalta löytyi laajalta alueelta ohuelti ja Lamminsuonlammin läheisyydestä vähän paksummalti karkeadetritusliejua, mikä on matalaan
veteen syntynyt eloperäinen sedimentti. Koska liejut esiintyvät alueella epätasaisen suonpohjan syvänteissä, on syytä epäillä alueella olleen
nykyistä lampea laajempi vesistö
(järvi?), josta soistuminen on alkanut ja levinnyt myöhemmin metsämaalle. Näin Lamminsuo liittyy jo
tuhansien vuosien ajalta nykyisen
Vähäjärven ja Vähäjärvensuon kehityshistoriaan. Liejukerroksen päällä
on vaihtelevan paksuinen kerros saraturvetta ja ruskosammalsaraturvetta. Viimeksi mainittua löytyi vain
suon syvimmän kohdan alueelta,
paksuturpeisen Lamminsuonlammin alueelta. Ruskosammalsaraturpeen, jota syntyy letoilla, joukossa
oli kortteiden jäänteitä. Suokasvillisuus on siten voinut olla esimerkiksi rimpi- tai luhtalettoa. Lisäksi
saraturpeesta löytyy puuaineksen,
järviruo´on, kortteiden ja raatteen

Kajasuon metsäsaarekkeista löytyy varjoisia tuoreen kankaan kuusikoita (vas.), Lamminsuolta monin paikoin
myös lahopuuta.
Kymenlaakson luonto 2018
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Etelä-Suomessa kaikki korpi-, nevakorpi- ja lettokorpityypit ovat uhanalaisia, Osa jopa kriittisesti.
(Menyanthes trifoliata) jäänteitä
merkkeinä nykyistä paljon ravinteisemmasta suokasvillisuudesta. Edellisten turpeiden päällä on rahkasaraturvetta, jossa oli myös syväjuurisen
järviruon ja ylemmissä osissa suoleväkön (Scheuchzeria palustris) jäänteitä. Suoleväkön esiintymisen on
katsottu liittyvän suon rahkoittumisen alkamiseen, eli suon muuttumisen ombrotrofiseksi (sadevesiravinteiseksi). Sararahka- ja ennen
kaikkea rahkaturve (paikoin neljän
metrin syvyyteen) muodostavat yhdessä suon paksuimman pintakerroksen.
Ymmyriäissuo-Kurjensuolla
täydennettiin alueen
suotyyppivalikoimaa
Kajasuon kaakkoispuolella on pienehkö (30 ha) Ymmyriäissuo-Kurjensuon paikallinen suoyhdistymä,
joka edellisten soiden ulkopuolisena kohteena liitettiin suojelualueehdotukseen. Se on muodostunut
moreenipeitteisten kallioiden ja lajittuneemman aineksen muodostamaan altaaseen. Suon luoteis- ja
pohjoisosia on laajalti ojitettuna
turvekankaina.
Luonnontilaisia
osia suosta luonnehtii minerotrofinen suokasvillisuus, pääasiassa
oligotrofisten sararämeiden muodossa, mutta myös karumpaa rämekasvillisuutta, tupasvilla- ja isovarpurämeitä esiintyy yleisesti. Suolta
on aikanaan nostettu myös kuiviketurvetta.
Suon turvekerros on edellä mainittuihin soihin verrattuna huomattavasti ohuempi (Mäkilä &
Grundström 1986). Suosta vain noin
kolmasosalla turvekerros on metriä
paksumpi. Suon kehitys on ilmeisesti saanut alkunsa metsämaan sois-
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tumisen kautta, sillä tehdyissä turvetutkimuksissa ei ole mainintaa
turpeen alaisista liejukerrostumista. Valtaosa turpeista on rahkasaraturpeita, mutta pohjalta löytyy vähän myös ruskosammalsaraturvetta
osoituksena suon syntyaikojen nykyistä selvästi ravinteikkaammasta
kasvillisuudesta.
Alueen nykyinen suo- ja
metsäkasvillisuus
Suotyypin muotoutumiseen vaikuttavista tekijöistä ovat merkittävimpiä turpeen ja suoveden kemialliset ominaisuudet, ennen
kaikkea happamuus, happamuutta kontrolloiva kalsiumpitoisuus
sekä kasvupaikan kosteus. Soiden
ja eri suotyyppien monipuoliseen
kasvillisuuteen kuuluvat varsinaisten suokasvien lisäksi myös monien muiden elinympäristötyyppien,
esim. metsien ja rantojen, lajit. Kasveille hapan ympäristö sisältää vähemmän ravinteita. Ne ovat myös
vaikeammin saatavilla. Suon vesipitoisuuden kasvu kohottaa ravinteiden käyttökelpoisuutta alentamalla
happamuutta. Edellisestä johtuen
soilla pätee yleensä se sääntö, että
mitä märempi suo, sitä korkeampi
on sen ravinteisuus ja päinvastoin.
Suon märkyydestä johtuen on kasvien kuitenkin tultava toimeen vähähappisissa tai hapettomissa olosuhteissa.
Ombrotrofisilla soilla tai suon
osilla tarkoitetaan hyvin karuja
niukkaravinteisia (äärioligotrofeja)
kasvupaikkoja, joiden kasvit joutuvat elämään ainoastaan turpeen ja
sadeveden sisältämien niukkojen
ravinteiden varassa (= sadevesiravinteisuus). Tällaisia keskustavaikutteisia eli omavaraisravinteisia

Kymenlaakson luonto 2018

kasvupaikkoja (turpeen pH < 4)
ovat keidassoiden keskustasanteet
lyhytkorsinevoineen, kuljuineen ja
kermeineen sekä reunaluisut mm.
isovarpu- ja kanervarahkarämeineen. Keidassoiden laiteilla kasvillisuus on minerotrofista. Sillä tarkoitetaan ravinnetaloudessa tilaa,
joka on ombrotrofisia soita parempi. Minerotrofinen suokasvillisuus
saa ympäröiviltä mineraalimailta
lisäravinteita reunavaikutuksen eli
pintavesien (luhtaisuus) tai pohjavesien (lähteisyys) tuomina tai
suoraan ohuen turvekerroksen läpi
(korpisuus). Soille, joille tulee happi- ja ravinnerikasta pohja- ja/tai
pintavettä, kasvillisuus on useimmiten monipuolista veden paremman
laadun ja liikkuvuuden takia. Sammalet hyötyvät näistä minerogeenisista vesistä tavallisesti putkilokasveja enemmän. Minerotrofian eri
asteita ovat niukkaravinteisuus (oligotrofia, turpeen pH noin 4), keskiravinteisuus (mesotrofia, pH 4–5) ja
runsasravinteisuus (eutrofia, pH >
5, Eurola ym. 2015). Minerotrofiaa
vaativat lajit eivät tule toimeen ombrotrofisilla kasvupaikoilla. Reunavaikutuksesta johtuen minerotrofisten kasvillisuustyyppien ja niillä
esiintyvien kasvilajien lukumäärä
onkin sadevesiravinteisia soita suurempi.
Kasvit esiintyvät soilla eri kosteustasoilla. Tämä liittyy niiden
ravinteiden ottokykyyn ja hapettomiin olosuhteisiin sopeutumiseen.
Puhutaan mätäspinnoista (kuivapinta), välipinnoista (kosteapinta)
ja rimpipinnoista (märkäpinta), sekä niille tyypillisistä lajeista. Normaalisti rimpipinta on 0–5 cm, välipinta 5–20 cm ja mätäspinta > 20
cm suoveden pintaa ylempänä. Kuljuissa, rimmissä ja muilla märillä

pinnoilla kasvavilla rimpipintalajeilla ioninvaihtokapasiteetti ja ravinteiden ottokyky ovat heikoimmat, siksi ne kasvavat hapettomiin
olosuhteisiin sopeutuneina lajeina lähellä vedenpintaa. Muutokset
suon vesitaloudessa esimerkiksi
ojituksen seurauksena ovat ennen
kaikkea rimpipintalajeille kohtalokkaita.
Alueen suokasvillisuus on laajalti
luonnontilaista. Sitä se on varsinkin
keidassuo-osien ombrotrofilla keskustasanteilla (Lamminsuo ja Kajasuon eteläosa), sekä Kajasuon pohjoisella aapasuoalueella (sarasuolla),
jotka metsätalouden kannalta ojituskelvottomina ovat säilyneet joitakin
kuiviketurpeen nostoalueita lukuun
ottamatta. Kajasuon pohjoisosalla
esiintyy suota ympäröivän maaston
pinnanmuodoista sekä sen aikaansaamista runsaista lumensulamisvesistä sekä ravinteisuuteen liittyvistä
tekijöistä johtuen laajalti aapasoille
luonteenomaista minerotrofista kasvillisuutta. Tällaiset aapasuoalueet

sara- ja rimpinevoineen ovat EteläSuomessa harvinaisia. Kasvillisuus
Kajasuon ja Lamminsuon alueilla
on pääosin joko sadevesiravinteista
(ombrotrofista) tai niukkaravinteista (oligotrofista).
Metsäojitusten johdosta ovat ravinteisimmat kasvillisuustyypit lähes kokonaan korvautuneet ojikoilla, muuttumilla ja turvekankailla.
Tästä johtuen soiden reunoilla tavataankin luonnontilaisia korpi-, nevakorpi-, nevaräme- ja nevatyyppejä enää vain kapeina juotteina
tai pienialaisina kuvioina. Osaa alkuperäisestä minerotrofisesta suokasvillisuudesta on myös raivattu
pelloiksi Ojanperänkorven alueella suon entisellä koillisosalla. Myös
Kajasuon pohjoisosan ja eteläosan
keitaan sekä Lamminsuon rämeisiä
reunaluisuja on ojitettu, mikä on
vähentänyt luonnontilaisten rämeiden osuuksia suon kokonaisalasta.
Lukuisat metsäsaarekkeet lisäävät alueen monimuotoisuutta merkittävästi. Valtaosin kiven-

näismaasaarekkeiden tai soiden
reunojen metsäkasvillisuutta luonnehtivat mäntyvaltaisuus, sekapuustoisuus, erirakenteisuus, tukkipuuasteisuus, puolukka- ja mustikkatyyppi
(VT, MT) ja moreenimaalaji. Kuusivaltaisia tukkipuuasteella olevia MTmetsiä löytyy Haapasaaresta ja sen
itäpuolelta sekä SSTE-alueen rajoilta
lähinnä Kajasuon itäreunalta. Lahopuutakin löytyy paikoin kohtalaisesti mm. Lamminsuon alueen metsäsaarekkeista (ja reunametsistä).
Kanervatyypin (CT) metsäkasvillisuutta on vähän, lehtomaisia tuoreita
kankaita (OMT) ei juuri ollenkaan.
Metsäsaarekkeet ovat osasyy myös
suotyyppien vaihteluun ja pienipiirteisyyteen niiden lähiympäristöissä.
Etelä-Suomessa kaikki korpija nevakorpityypit ovat
uhanalaisia
Korpityypit ovat lähteikköjen ja lettojen ohella uhanalaisimpia (Raunio
ym. 2008a, 2008b), osa jopa kriitti-

Luonnontilaisia nevakorpia esiintyy alueella enää vähän. Kuvissa heikosti luhtaista nevakorpea Kajasuon
itäreunalla ja niukkaravinteista sarakorpea syksyn väreissä suon länsilaiteella.

Kymenlaakson luonto 2018

19

2 kuvaa

Pallopäärahkasammalen ollessa tyypillinen korpien laji on alppiruusujen tuoksuva sukulainen, suopursu,
isovarpurämeiden tyypillisimpiä isokokoisia varpuja.

sesti sellaisia. Kajasuon ja Lamminsuon reunoilla mineraalimaat viettävät monin paikoin jyrkkärinteisinä
kohti suota, jolloin metsä- ja suokasvillisuuden raja on jyrkkä. Tämän
vuoksi varsinaisia korpia (eli aitokorpia) ja muita korpia esiintyy alueella
vähän. Jyrkkärinteisyydestä johtuen
korvet ovat pääasiassa yhdistelmätyypin nevakorpia, joita leimaa monin paikoin luhtaisuus. Suurin osa
niistäkin on kuitenkin ojitusten takia nykyisin muuttumina tai turvekankaina. Tämän vuoksi esimerkiksi
luhtanevakorpia (LuNK) ei luonnontilaisena alueelta enää löydy.
Ojittamattomia varsinaisia korpia ei alueella enää juurikaan tavata.
Mustasaaren ympäristössä oli pieni
kuvio puolukkakorpiin (PuK, uhanalaisuusluokka vaarantuneet, VU)
luettavaa kasvillisuutta. Haapasaaren ja läheisten pienempien metsäsaarekkeiden ympäristössä esiintyy
pienialaisesti luhtaisia ruoho- ja heinäkorpikuvioita (LuRhK, EN). Niiden puustoltaan hieskoivuvaltaiseen
kasvillisuuteen kuuluvat kenttäkerroksessa korpikastikka (Calamagros-
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tis purpurea), kurjenjalka (Potentilla
palustris), raate, jouhi- ja jokapaikansara (Carex lasiocarpa, C. nigra),
sekä vaateliaammista sammalista sammalista letto-, oka-, hapra- ja
viitarahkasammal (Sphagnum teres,
S. squarrosum, S. riparium ja S. fimbriatum).
Nevakorvet ovat korpi- ja nevakasvillisuuden
muodostamia
yhdistelmiä.
Korpikasvillisuus
luonnehtii kuivempia mätäspintoja, neva- ja luhtakasvien hallitessa usein hyvinkin märkää rimpi- tai välipintaa. Ryteikköisen ja
kitukasvuisen puuston muodostavat tavallisimmin lehtipuut, varsinkin hieskoivu, sekä kuusi. Alueen oligotrofisissa sarakorvissaa
(OlSK, VU) kasvillisuus on hieskoivuvaltaista, yksittäisinä seuralaisinaan kuusi ja mänty. Niukkalajisen kenttäkerroksen tyypillisiä
lajeja ovat pullosara (Carex rostrata), jouhisara (C. lasiocarpa), raate,
suokukka (Andromeda polifolia),
karpalo (Vaccinium oxycoccus), tupasvilla (Eriophorum vaginatum),
sammalista sara-, räme- ja puna-
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rahkasammal (Sphagnum fallax,
S.angustifolium, S. medium) sekä
korpikarhunsammal (Polytrichum
commune).
Osa rämeistä on tuoksuvan
suopursun valtakuntaa
Mäntyvaltaisten rämeiden sadevesi- ja niukkaravinteisiin olosuhteisiin sopeutunutta kasvillisuutta luonnehtivat kenttäkerroksessa
useat lähinnä mätäspinnalla kasvavat suovarvut ja pohjakerroksessa rahkasammalet. Sen lisäksi niitä esiintyy yleisesti keidassoiden
keskustasanteilla keidasrämeiden
kermikasvillisuutena ja mm. suolla
olevien metsäsaarekkeiden ympärillä. Valtaosa alueen varsinaisista
rämeistä on tupasvillarämeitä (TR)
ja isovarpurämeitä (VIR) sekä kanervarahkarämeitä (KaRaR). Kangas- ja korpirämeitä (KgR, VKR)
ja variksenmarjarahkarämeitä (VaRaR) on alueella niukalti.
Kangasrämeet (KgR, luokka silmällä pidettävä, NT) ovat karujen metsätyyppien ohutturpeisia

Kajasuon eteläosissa matalapuustoinen tupasvillaräme
muuttuu kookas- ja tiheämpipuustoiseksi isovarpurämeeksi kuvan oikeassa reunassa.

soistumia, joiden kasvillisuuden
muodostavat rämeille ja kuiville kangasmetsille tyypilliset lajit.
Rämekasvillisuus peittää kuitenkin yli puolet pinta-alasta, mikäli
vähemmin, puhutaan soistuneista
kangasmetsistä. Varsinaisella korpirämeellä (VKR, VU) Kajasuon
koillisreunalla
kookaskasvuisen
männikön latvuston alla kasvaa
hieskoivua ja kuusta alikasvoksena. Kenttäkerroksen lajistoon kuuluvat mustikka (Vaccinium myrtillus), kangasmaitikka (Melampyrum
pratense), muurain (Rubus chamaemorus) ja metsäalvejuuri (Dryopteris carthusiana) rämeisyyttä ilmentävien suovarpujen suopursun
(Ledum palustre, virallisesti Rhododendron tomentosum), juolukan
(Vaccinium uliginosum), puolukan
(V. vitis-idaea) ja vaivaiskoivun (Betula nana) seuralaisina. Pohjakerroksen valtalajit ovat räme- ja punarahkasammal. Myös Mustasaaren
eteläreunalla tavattiin pienialaisesti varsinaista korpirämettä. Tällä kuviolla kasvoi vähän myös pallopäärahkasammalta (Sphagnum

Lamminsuon keidasrämeellä kermit ovat kanervarahkarämettä, väliköt suoleväkköä, valkopiirtoheinää ja
mutasaraa kasvavaa kuljunevaa.

wulfianum), joka on Suomen kansainvälinen vastuulaji. Sama laji
löytyi myös Ojanperänkorven eteläpuolen puolukkaturvekankaalta
(PuTKg).
Isovarpurämeet (VIR, NT) ovat
kuivahkoja, miltei yksinomaan
mäntyä kasvavia rämeitä, joita luonnehtivat ennen kaikkea rämevarvut.
Vallitsevan varvun, suopursun, juolukan, vaivaiskoivun, kanervan
(Calluna vulgaris) ja vaiveron (Chamaedaphne calyculata) perusteella
erotetaan useita alatyyppejä. Muita
kenttäkerrokselle luonteenomaisia
lajeja ovat ruohoista muurain sekä
lyhytkortisuuden ilmentäjistä tupasvilla ja rahkasara (Carex pauciflora).
Pohjakerroksessa vallitsevat rahkasammalet ja eräät myös kuivahkoille kangasmetsille luonteenomaiset
aitosammalet. Isovarpurämeet ovat
yleisiä keidassoiden reunoilla, joilla reunaluisu on hyvin kehittynyt.
Merkittävimmät esiintymät ovat
Kajasuon koillis- ja eteläreunalla sekä Mustasaaren ympäristössä. Osaa
alueen isovarpurämeistä on myös
ojitettu.

Tupasvillarämeille (TR, luokka
NT) alatyyppeineen on tyypillistä
lyhytkortisuuden leimaama ombrotrofinen välipintakasvillisuus.
Lyhytkortisuudella
tarkoitetaan
lajien tupasvilla (ehdoton valtalaji),
tupasluikka (Trichophorum cespitosum) ja/tai rahkasara yleisyyttä
ja runsautta. Rämevarpuja esiintyy
tupasvillarämeillä yleensä niukalti.
Joillakin tyypeillä rämevarvut ovat
kuitenkin yleisiä, jolloin tyyppinä
on isovarpuinen tupasvillaräme
(ITR). Karuimpia tupasvillarämeitä edustavat ruskorahkasammal
(Sphagnum fuscum) -valtaiset rahkaiset tyypit. Tupasvillarämeitä
esiintyy tutkimusalueella soiden
reunoilla morfologialtaan heikosti
kehittyneen reunaluisun ja laiteen
vaihettumisvyöhykkeellä, metsäsaarekkeiden välisillä suonosilla
sekä paikoin myös keitaiden keskustasanteilla kuljujen välisenä
kermikasvillisuutena, jolloin ne
kuuluvat keidasrämekasvillisuuteen.
Rahkarämeet (RaR) edustavat rämeitä karuimmillaan. Kituliaan ja
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Erityismaininnan
rahkasammalista
ansaitsee
luhtarahkasammal,
joka kuuluu
silmällä pidettäviin
lajeihin.
Aaparahkasammal on kaunis kuljujen ja rimpien laji.

yleensä harvan puuston muodostaa
mänty. Suovarvuista ovat rahkarämeille tunnusomaisia kanerva ja
variksenmarja (Empetrum nigrum).
Muita suurvarpuja esiintyy selvästi
vähemmin. Varpujen lisäksi tyypilliseen kenttäkerroskasvillisuuteen
kuuluvat muurain, suokukka sekä lyhytkortisuutta ilmentävät lajit
(useimmiten tupasvilla). Pohjakerroksen luonteenomaisin laji on ruskorahkasammal, joka saattaa peittää yhtenäisenä mattona laajojakin
alueita. Alueen rahkarämeet kuuluvat pääasiassa kanervarahkarämeisiin (KaRaR), myös variksenmarjarahkarämeitä (VaRaR) tavattiin.
Rahkarämeitä esiintyy reunaluisun
yläosassa isovarpurämeen ja keskustasanteen keidasrämeiden välisellä
alueella kapeina vyöhykkeinä. Kanervarahkarämeille luonteenomainen kasvillisuus on yleistä myös keidasrämeiden kermeillä ja mättäillä.
Rahkarämeiden kuten myös keidasrämeiden tilanne ei niiden säilymisen kannalta ole niin huolestuttava
kuin muiden suotyyppien ja niiden
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eliöstön. Rahkarämeiden tilaa pidetäänkin elinvoimaisena (LC).
Keidassoiden
keskustasanteita
Lamminsuolla ja Kajasuon etelä- ja
länsiosissa luonnehtivat ombrotrofisten nevojen lisäksi keidasrämeet
(KeR). Keidasrämeillä tavataan vain
ombrotrofisiin olosuhteisiin sopeutuneita indifferenttejä eli jonkin
kasvupaikkatekijän, esimerkiksi ravinteisuuden tai kosteuden, suhteen
laaja-alaisia lajeja. Keidasrämeiden
kermeillä vallitsevin kasvillisuustyyppi on kanervarahkaräme (KaRaR), paikoin rahkamättäinen
tupasvillaräme (RmTR). Keskustasanteiden kermien nevaväliköissä
vallitsevin tyyppi on ombrotrofinen
lyhytkorsineva (OmLkN) tai kuljuneva (KuN).
Nevarämeillä kasvillisuutta luonnehtivat mätäspinnoilla kasvavat
rämeille tyypilliset lajit sekä mätäsväleissä esiintyvät rimpi- ja välipintalajit. Monimuotoisena ryhmänä
nevarämeet ovat yleisiä niin ombrotrofisilla kuin minerotrofisillakin suonosilla. Pinta-alaltaan selväs-
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Oligotrofinen sararäme on saraneva- ja rämekasvillisuuden yhdistelmä, kuva Kajasuon
aapasuoalueen länsiosista.

ti suurin osa nevarämeistä kuuluu
keidasrämeisiin (KeR). Keidassoiden
laiteilla ja aapasuolla on vallitsevana
nevarämeenä oligotrofinen sararäme (OlSR). Muita alueelta tavattuja,
mutta pinta-aloiltaan edellisiä pienialaisempia, ovat oligotrofinen lyhytkorsiräme (OlLkR), kalvakkanevaräme (OlKaNR), rimpinevaräme
(OlRiNR), sekä mesotrofinen sararäme (MeSR) ja lähteinen nevaräme
(LäNR), kahta viimeksi mainittua
Ymmyriäisuo-Kurjensuon alueella.
Oligotrofisilla sararämeillä (OlSR,
VU) yleensä harvan ja kitukasvuisen puuston muodostaa mänty seuralaisenaan usein hieskoivu. Kenttäkerroksen valtalaji on useimmiten
jouhisara, mutta varsinkin hieman
märemmillä tyypeillä on pullosara myös yleinen. Rimpi- ja/tai välipintojen tyypillisiä kenttäkerroslajeja ovat suokukka, karpalo,
raate, mutasara, rahkasara ja tupasvilla. Nevaisuutta ilmentävät leväkkö (Scheuchzeria palustris), valkopiirtoheinä (Rhynchospora alba) ja
luhtavilla (Eriophorum angustifo-

lium) tavattiin harvalukuisina muutamilta kuvioilta, tavallisesti niitä ei
tyypillä esiinny. Pohjakerroksen tavallisimpia sammalia ovat saranevoille tyypilliset rahkasammalet,
varsinkin räme-, sara- ja punarahkasammal, eräillä kuvioilla, kalvakat sararämeet (OlKaSR, VU) myös
kalvakkarahkasammal (S. papillosum). Rimpipinnalla saattaa esiintyä yksittäin joitakin luhtaisuutta
ilmentäviä sammallajeja, varsinkin
soiden reunoilla sijaitsevilla sararämekuvioilla. Mätäspinnoilla tavataan rämeille tyypillisiä varpuja ja
ruohoja, esimerkiksi vaivaiskoivua
ja muurainta. Mättäillä pohjakerroksen lajeja ovat mm. rusko-, rämeja punarahkasammal sekä rämekarhunsammal (Polytrichum strictum).
Ymmyriäissuo-Kurjensuon OlSR:llä
valtalajit ovat jouhisara, raate ja suokukka, joiden lisäksi tavataan myös
mm. maariankämmekkää (Dactylorrhiza maculata), pullosaraa ja
järvikortetta. Nykyisin oligotrofisia
sararämeitä on alueella ojittamattomina jäljellä vain vähän. Lisäksi ne

Ymmyriäissuon lähteisellä nevarämeellä pohjaveden
vaikutus näkyy vaateliaiden putkilokasvi- ja sammallajien
esiintymisenä rimpi- ja välipinnoilla.

ovat kooltaan usein pienialaisia. Oligotrofisia sararämeitä löytyy Haapasaaren eteläreunalta ja lähinnä Kajasuon länsiosista metsäsaarekkeiden
ympäristöstä sekä YmmyriäissuoKurjensuon alueelta.
Mesotrofiset sararämeet (MeSR,
VU) ovat edellistä tyyppiä selvästi
märempiä, minkä seurauksena rämekasvillisuuden ohella rimpipintaa (märkäpintaa) esiintyy yleisemmin. Ravinteisuustaso on korkeampi
ja lajisto on monipuolisempi. Saroja,
heiniä ja ruohoja esiintyy runsaammin kuin edellisellä tyypillä. Ymmyriäissuo-Kurjensuolla kasvillisuus
on mänty-, hieskoivu-, jouhisara-,
järvikorte- ja tupasvillavaltaista.
Lisäksi paikan väli- ja rimpipintalajistoon kuuluvat mm. suokorte
(Equisetum palustre), maariankämmekkä, suokukka, luhtavilla ja pullosara, juurto-, harmaa- ja tähtisara
(Carex chorrdorhiza, C. canescens,
C. echinata), siniheinä (Molinia caerulea), rätvänä (Potentilla erecta)
sekä mättäillä kasvavat rämevarvut
ja -sammalet. Välipinnan valtalaji

on sararahkasammal, aapa- ja keräpäärahkasammal (Sphagnum lindbergii, S. subsecundum) kasvavat
rimpipinnoilla. Viimeksi mainittu
laji on hyvä kasvupaikkansa keskiravinteisuuden indikaattori.
Ymmyriäissuon etelälounaisella reunalla on mineraalimaahan
rajoittuvaa lähteisyyden (tihkuvaikutus) leimaamaa nevarämettä
(LäNR, EN). Mänty, kuusi ja hieskoivu ovat yleisimmät puut, lisäksi
lajistoon kuuluvat myös paatsama
(Frangula alnus), kataja (Juniperus
communis), virpa- ja kiiltopaju (Salix aurita, S.phylifolia). Suovarvut,
kuten suopursu, kanerva ja variksenmarja, kasvavat mättäillä yhdessä puiden ja pensaiden kanssa. Välija rimpipintojen lajeja (yleisiä) ovat
järvikorte, luhtavilla, maariankämmekkä, raate, suokukka, metsätähti
(Trientalis europaea), suo-orvokki
(Viola palustris), luhtarölli (Agrostis
canina), jokapaikansara sekä tupasvilla. Kasvupaikan niukkaravinteisuutta paremmasta ravinteisuudesta kertovat myös suokorte, rätvänä,
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siniheinä ja tähtisara. Sammalista
ruskorahkasammal on mätäspintalaji, väli- ja rimpipinnoilla esiintyy runsaimpina kalvakka-, sara-,
puna- ja punaterärahkasammal
(Sphagnum divinum). Muita lajeja edustavat mm. kasvupaikkansa
ravinteisuuden suhteen vaateliaat
lettorahka- ja heterahkasammal
(S. warnstorfii), sekä keräpäärahkasammal,
kurjenrahkasammal
(S. pulchrum) ja varvikkorahkasammal (S. russowii). Erityismaininnan rahkasammalista ansaitsee Kymenlaaksossa harvinaisehko
luhtarahkasammal (S. inundatum),
joka kuuluu silmällä pidettäviin
(NT) lajeihin.
Oligotrofisia lyhytkorsinevarämeitä (OLkNR, VU) ja oligotrofisia
lyhytkortisia kalvakkanevarämeitä
(OlLkKaR, VU) tavataan paikoin
pienialaisina kuvioina Kajasuon
luoteis- ja länsiosalla. Ne ovat usein
välittäviä suotyyppejä saranevojen tai sararämeiden vaihtuessa
karummiksi rämeiksi. Oligotro-

fista rimpinevarämekasvillisuutta
(OlRiNR, NT) esiintyy pienialaisesti Lamminsuonlammin itäpuolella. Rämekasvillisuuden luonnehtimien mätäspintojen väleissä
esiintyy rimpinevoille luonteenomaista niukkaravinteista rimpipintakasvillisuutta.
Alueen parhaista karpaloa
kasvavista nevoista suurin
osa on myös uhanalaisia
Kasvillisuudeltaan nevat ovat
puuttomia tai hyvin vähäpuustoisia, tavallisimmin märkiä ja
usein paksuturpeisia suotyyppejä. Putkilokasvien ja sammalten runsaus ja lajiston koostumus
vaihtelevat suuresti kasvualustan
ravinteisuudesta riippuen. Lisäksi
suon pohjavedenpinnan taso vaikuttaa lajiston koostumukseen.
Mikäli pohjavedenpinnan vaihtelut eivät ole suuria, pohjakerrosta
luonnehtivat tavallisimmin rahka-

sammalet. Märimmiltä pinnoilta,
kuten avorimmistä, allikoista tai
ruoppaisilta pinnoilta sammalet
usein puuttuvat.
Nevat ovat alueella tavatuista päätyyppiryhmistä pinta-alallisesti yleisin. Valtaosa nevoista
on minerotrofisia kalvakkarahkasammalvaltaisia sara- ja lyhytkorsinevoja tai ombrotrofisia nevoja.
Lisäksi nevoja esiintyy monissa
tapauksissa johonkin yhdistelmätyyppiin mm. keidasrämeisiin
kuuluvaan kasvillisuuteen. Laajimmat yhtenäiset neva-alueet ovat
Kajasuon pohjoisella aapasuolla ja
suon eteläosan keidassuolla. Puuton nevalakeus jatkuu noin kahden
kilometrin pituisena hienona suomaisemana Kajasuon lounaisosista
sen koillisosaan. Maisema tosin jakautuu osiin suon keskiosan metsäsaarekevyön pirstomana.
Ombrotrofisilla lyhytkorsinevoilla (OmLkN, NT) lajisto on melko vähälukuinen. Kenttäkerroksen
valtalaji on karuille nevoille ja rä-

meille tyypillinen tupasvilla. Tupasluikkaa ja rahkasaraa esiintyy
tyypillä vähälukuisena. Muita yleisesti tavattuja kenttäkerroslajeja
ovat suokukka, pyöreälehtikihokki
ja lähinnä mättäillä kasvavat vaivaiskoivu, variksenmarja, kanerva, karpalo, pikkukarpalo (Vaccinium microcarpum) ja muurain.
Pohjakerroksen runsaimmat sammalet ovat rimpipintojen silmäkeja vajorahkasammal (Sphagnum
balticum, S. majus paikoin), välipintojen puna-, hento- (S. tenellum) ja rusorahkasammal (S. rubellum, myös mätäspinnoilla) sekä
mätäspintojen räme- ja ruskorahkasammal (erityisesti rahkaisilla tyypeillä). Kaikkein kuivimpia
ja ruskorahkasammalvaltaisimpia
lyhytkorsinevoja voidaan kutsua
myös rahkanevoiksi (RaN). Laajin ombrotrofisten lyhytkorsinevojen (ja rahkanevojen) esiintymisalue sijaitsee Kajasuon eteläosan
ombrotrofisella keskustasanteella,
Haapasaaren eteläpuolella, josta

se peittää suurimman osan. Lamminsuon keskustasanteella tyyppi
on myös yleinen.
Kuljunevoilla (KuN, NT) lajisto
lisääntyy edelliseen tyyppiin verrattuna rimpipinnalla kasvavien lajien
osalta. Kenttäkerroksessa se näkyy
seuraavien lajien, mutasara, valkopiirtoheinä ja leväkkö, yleisyytenä.
Ombrotrofisilla lyhytkorsinevoilla tavattujen rahkasammallajien lisäksi rimpipintalajistoon kuuluvat
kuljurahkasammal (Sphagnum cuspidatum, sammal- ja avovesikuljut), pohjanrimpirahkasammal (S.
jensenii) sekä aaparahkasammal,
joka tavallisimmin esiintyy ruoppakuljuissa tai märimpien sammalkuljujen reunamilla. Aaparahkasammal muodostaa paikon laajoja
kasvustoja eteläisen keitaan itäosissa. Kymenlaakson eräisiin muihin
suuriin soihin verrattuna tavataan
alueella kuljunevoja huomattavasti vähemmin, avovetisiä allikoita ei
juuri lainkaan. Lamminsuon keskiosissa sekä Kajasuon eteläosan kes-

kustasanteella kuljunevoja kuitenkin esiintyy.
Kajasuolla tavataan myös minerotrofisia lyhytkorsinevoja (MiLkN,
VU). Ne ovat välittävänä tyyppinä kuivempien ja karumpien ombrotrofisten lyhytkorsinevojen ja
märempien sekä ravinteikkaampien saranevojen välillä. Vähälajiselle tupasvilla- tai tupasluikkavaltaiselle kenttäkerrokselle tyypillisiä
lajeja ovat suokukka sekä saroista
peittävyydeltään vähäisinä esiintyvät muta-, riippa-, jouhi- ja pullosara. Usein esiintyy myös rahkasaraa, joka on myös lyhytkortisuuden
(eli piensaraisuuden) indikaattorilaji tällä välipintavaltaisella tyypillä. Sammalkerroksen runsaimmat
lajit ovat räme-, sara-, puna- ja silmäkerahkasammal. Kajasuon lounaisosissa ja aapasuoalueella tyypin
kasvillisuutta löytyy muiden välipintaisten lyhytkortisten nevojen
joukosta. Heinäsuonsaaren ja Haapasaaren välissä on myös alue, joka
on ilmeisesti hitaassa, mutta suon

Paksuturpeiset
tupasvillaa kasvavat
nevat ja harvapuustoiset
tupasvillarämeet ovat
olleet myös tärkeitä
kuiviketurpeen lähteitä.
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Karpalo on tyypillinen minerotrofisten nevojen välipintalaji, jota esiintyy myös
mättäillä. Kajasuon lounais- ja
pohjoisosan nevat ja nevarämeet ovat hyviä kohteita
marjastukselle.

normaaliin kehitykseen kuuluvassa
muutosvaiheessa minerotrofisesta
lyhytkorsinevasta ombrotrofiseksi
lyhytkorsinevaksi.
Kalvakkanevatyyppejä (OlKaN,
VU) leimaa kenttäkerroksessa tupasvillan, tupasluikan, harvemmin rahkasaran yleisyys ja runsaus.
Pohjakerroksessa kalvakkarahkasammalen (Sphagnum papillosum),
josta monen tyypin nimi juontuu,
valta-asema on selkeä. Muista kenttäkerroslajeista tavataan yleisimmin suokukkaa, karpaloa, pyöreälehtikihokkia sekä rimpisillä
muodoilla edellisten lisäksi pitkälehtikihokkia (Drosera anglica),
mutasaraa, valkopiirtoheinää tai
leväkköä. Suursaroista jouhi- ja
pullosara esiintyvät usein pienialaisina laikkuina. Rahkaisilla, ruskorahkasammalvaltaisia mättäitä
sisältävillä tyypeillä tavataan
joskus myös rämevarpuja, näistä
tavallisimmin
variksenmarjaa,
vaivaiskoivua tai kanervaa. Ly-
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hytkortisia kalvakkanevoja (OlLkKaN, VU) löytyy alueella vain Kajasuolta. Suon eteläosan keitaan
laiteella on muutamin paikoin lyhytkortista kalvakkanevaa luonnontilaisena, sekä myös ojikkona.
Lisäksi kalvakkanevoja löytyy aapasuoalueen eri osista mm. saranevojen reunamilta. Rimpilaikkuista kalvakkanevaa (OlRiKaN, VU)
esiintyy aapasuo-osan itäreunalla.
Myös tätä tyyppiä löytyy ojitettuna
Kajasuon lounaiselta laiteelta.
Kajanpirtin kohdalla suon kapealla kaakkoisella laiteella on mesotrofista rimpistä kalvakkanevaa
(MeRiKaN, VU), jolla tavataan vähän villapääluikkaa (Trichophorum
alpinum) ja rimpivesihernettä (Utricularia intermedia) kasvupaikan
keskiravinteisuuden osoituksena.
Sammallajistossa tavattiin pienellä
alalla mesotrofian indikaattorilajeista keräpäärahkasammalta.
Saranevoilla (SN, VU) suursaraisuus, jota ilmentävät suursaroista
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lähinnä jouhi-, pullo- ja juurtosara,
on merkittävä tekijä kenttäkerroksen kasvillisuudessa. Suursarojen
runsaus kertoo kasvupaikan pysyvästä, mutta ei kovin voimakkaasta
luhtaisuudesta. Oligotrofisia saranevoja (OlSN) esiintyy erityisesti sekä
Kajasuon pohjoisella aapasuo-osalla
suon itäpuoliskossa että suon luoteisosalla Niippanansaaresta koilliseen. Lisäksi tyypin saranevoja
tavataan Kajasuota keskikohdalta
halkovien metsäsaarekkeiden ympäristössä sekä saarekkeiden välissä
usein kalvakoihin saranevoihin tai
rimpinevoihin rajoittuen. Myös Kajasuon lounaisosan laiteella tavataan
oligotrofista saranevaa, joka tämän
vuosikymmen alkupuolella osaksi
uudisojitettiin, samalla menetettiin
osa hyvistä karpaloesiintymistä.
Saranevojen selvästi yleisin tyyppi on oligotrofinen kalvakkasaraneva (OlKaSN, VU). Toisin kuin
oligotrofisilla (varsinaisilla) saranevoilla on pohjakerroksen ehdoton

valtalaji kalvakkarahkasammal. Lisäksi jouhisara on yleensä esiintymiseltään runsaampi kuin pullosara,
mikä osoittaa tyypin olevan edellistä tyyppiä keskimäärin kuivempia
ja niukkaravinteisempia kasvupaikkoja. Kenttäkerros on lajeiltaan suurin piirtein sama kuin edelliselläkin
tyypillä. Kalvakkasaranevoja esiintyy lähinnä Kajasuon aapasuoalueen
kaakkois- ja itäosassa.
Aapasoille
luonteenomaisilla rimpinevoilla rimpipinta peittää suoalasta yli 50 %. Kajasuolla
niukkaravinteisten rahkasammalrimpinevojen (OlRsRiN, NT) valtalajeina rimpipinnoilla kasvavat
mutasara, valkopiirtoheinä ja leväkkö. Muita silmiinpistäviä kenttäkerroslajeja ovat raate ja järvikorte.
Viimeksi mainittu laji tuntuu karttavan karuimpia rimpinevoja. Suursaroista tavataan pullo- ja jouhisaraa, näistä varsinkin ensin mainittu
on yleinen laji vetisimmillä paikoilla. Pienemmistä kenttäkerroslajeista

luonteenomaisia rimpilajeja edustaa
pitkälehtikihokki. Rimpien välisillä kuivemmilla välipinnoilla tavataan mm. minerotrofisille lyhytkorsinevoille tyypillistä kasvillisuutta,
mm. tupasvillaa, suokukkaa, karpaloa ja pyöreälehtikihokkia. Pohjakerroksen sammallajiston märimpien pintojen lajeja ovat vajo- ja
aaparahkasammal, edellisiä hieman
kuivemmissa rimmissä kasvavat silmäke- ja sararahkasammal, sekä
aitosammalista nevasirppisammal
(Warnstorfia fluitans) ja kalvaskuirisammal (Straminergon stramineum).
Välipinnoilla valtalajina esiintyvä
kalvakkarahkasammal kasvaa yleisesti myös rimpipinnoilla.
Kajasuolla rimpinevoja löytyy
luonnontilaisena enää aapasuoosalta, sen kaakkoisosasta. Kajasuon lounaisosissa on tyypin kasvillisuudesta enää rippeet jäljellä.
Tyypiltään alueen rimpinevat ovat
oligotrofisia ja rahkasammalpeitteisiä. Avorimpiä, joissa esiintyy

avovettä ja vesikasvillisuutta, ei
juurikaan tavata. Kohteen rimpinevat ovat siten kuivempia kuin
esimerkiksi Pyhtään Valkmusan
kansallispuiston tai Kouvolan Lupansuon märimmät avorimpiset
osat. Eroja edellisiin löytyy myös
ravinteisuustasosta ja rimpien rakenteesta. Kajasuolla rimpinevat
ovat oligotrofisia, kun esimerkiksi Valkmusalla esiintyy laajalti
myös mesotrofisia rimpinevoja sekä ruopparimpinevoja. Kajasuolta
puuttuu myös aapasoille luonteenomainen jännerakenne, jota esiintyy sekä Valkmusan Kananiemensuolla että Lupansuolla.
Metsäojituksilla on tuhottu
alueen vaateliaimpien
kasvilajien ja uhanalaisimpien suotyyppien esiintymiä
Ojituksella pyritään parantamaan
puuston kasvua alentamalla suon
pohjaveden pinnan tasoa. Suon
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hydrologiassa tapahtuvat muutokset ilmenevät paitsi vedenpinnan
alenemisena myös valunnan nopeutumisena ja haihdunnan pienentymisenä. Veden poistuminen
turpeen suuresta huokostilavuudesta aikaansaa myös turpeen tiivistymisen, mikä ilmenee suonpinnan painumisena. Aikaa myöten
myös ojitettujen alojen mikroilmasto muuttuu, ei välttämättä aina
edulliseen suuntaan.
Ojikoilla ei vielä ole havaittavissa alkuperäiseen suotyyppiin
verrattuna suuria muutoksia kasvillisuudessa ja puuston kasvussa. Useissa tapauksissa tämä johtuu ojituksen nuoruudesta. Se voi
johtua myös ojituksen vaillinaisuudesta tai esim. ojituskelvottoman kohteen ojittamisesta, jolloin
kasvillisuuden kehitys on hidasta ja ojituksen tavoitekin jää usein
saavuttamatta. Ojien umpeenkasvun aiheuttama valunnan hidastuminen sekä turpeen kemiallis-

ten ominaisuuksien muutokset tai
kasvuravinteiden puutostila voivat
olla myös syitä kasvillisuuden kehityksen hitauteen tai pysähtymiseen.
Ojikoita esiintyy alueella vähän. Syynä tähän on, että valtaosa alueen ojitetusta suoalasta on
jo vanhaa, kymmeniä vuosia sitten tehtyä. Sen kasvillisuus on tällä hetkellä muuttuma-asteella tai
turvekankaina. Kajasuon lounaisosissa on uudehko ojitusalue (uudisojitus), jossa ojituksen kohteeksi
on joutunut uhanalaisista minerotrofisista tyypeistä oligotrofista
sara- ja kalvakka saranevaa (OlSN,
OlKaSN), oligotrofista sararämettä (OlSR), oligotrofista lyhytkorsirämettä (OlLkR), sekä oligotrofista
rahkasammalrimpinevaa (OlRsRiN) ja ombrotrofisista tyypeistä
tupasvillarämettä (TR) sekä variksenmarjarahkarämettä (VaRaR).
Muuttumilla (Mu), ikä noin 10–
30 vuotta ojituksesta, on kasvil-

Lähellä oleva oja on muuttanut niukka – keski-ravinteisen
kalvakkanevan vesitaloutta ja sen kasvillisuutta Kajasuon
lounaisosassa. Rimpipinta on hävinnyt ja mänty on saanut
jalansijaa. Suotyyppinä kalvakkanevamuuttuma.
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lisuudessa havaittavissa jo selviä
muutoksia niin lajikoostumuksessa kuin lajien esiintymisrunsauksissakin. Myös puuston kasvu on
ojituskelpoisilla kohteilla selvästi lisääntynyt ja avoimet nevatkin
ovat useimmiten taimettuneet tai
ainakin varpuisuus on selvästi lisääntynyt. Varsinkin vanhempien muuttumien kenttä- ja pohjakerroksen lajisto on siinä määrin
muuttunut, että on usein vaikeaa
päätellä tarkasti alkuperäistä suotyyppiä. Kajasuolla ja Lamminsuolla esiintyy muuttumavaiheen
suokasvillisuutta ojikoita selvästi
yleisemmin. Minerotrofisten ojituskelpoisempien neva- ja rämetyyppien lisäksi on alueella ojitettu
myös metsätalouden kannalta ojituskelvottomina pidettäviä karuja
räme- ja nevatyyppejä. Muuttumia on sekä Kajasuolla että Lamminsuolla myös kunnostusojitettu
laajalti. Osa näistä kunnostusojituksistakin on tehty tyypeille,

Lamminsuon pohjoisosalla on ojituksen jälkeen
sararämeestä kehittynyt mänty- koivusekametsää
kasvava mustikkaturvekangas (MuTKg II)
kuusialikasvoksella.

mm. ombrotrofinen lyhytkorsinevamuuttuma (OmLkNMu) ja keidasrämemuuttuma (KeRMu), joita
pidetään metsätalouden kannalta
ojituskelvottomina.
Kajasuon lounaisreunalla on ojitettu uhanalaista mesotrofisen tai
meso-eutrofisen lähteen ympäristöä
(MeLäMu tai Me-EuLäMu). Lähteessä ei ole enää avovesipintaa havaittavissa. Lähteisyydestä kertovat
kuitenkin edelleen paikalla kasvavat
lettorahkasammal sekä hetesirppisammal (Warnstorfia exannulata).
Lähde on puolukkaturvekankaalle
(PuTKg) tyypillisen kasvillisuuden
ympäröimä. Muuttumiksi on luettava (voidaan lukea) myös esimerkiksi
Lamminsuon suopotkupallokenttä,
jonka alueella pintakasvillisuus on
likimain kokonaan tuhoutunut ja
näkyvissä on vain tummaa paljasta
ja sammaletonta rahkaturvetta. Lisäksi Kajasuon länsireunalta löytyy
esimerkiksi alueita, joilla alun perin
puuton neva on ojituksen jälkeen

istutettu suoriin riveihin männyllä
(OlSNMu).
Kajasuon ja Lamminsuon alueelta löytyy laajalti turvekankaiksi kehittyneitä suotyyppejä. Ruohoturvekangasta (RhTKg) löytyy
Kajasuon koillisnurkasta läheltä
Ojanperänkorpea. Alkuperäinen
suotyyppi virtaavan puron varressa
on mitä ilmeisimmin ollut ruohoja heinäkorpi (RhK), jolle ojituksen
seurauksena kehittyy lehtomaisia
tuoreita kankaita (OMT) muistuttava kasvillisuus.
Mustikkaturvekankaiksi (MuTKg I) kehittyvät mustikkakorvet
(MtK) ja kangaskorvet (KgK). Nämä ovat yleensä kuusivaltaisia, joskin koivua on sekapuuna usein
runsaasti. Mustikkaturvekankaan
kakkostyyppiin (MuTKg II), kehittyvät mesotrofiset saranevat ja
sararämeet sekä oligotrofiset sarakorvet. Puusto on mänty–koivusekametsää. Mustikkaturvekankaiden kasvillisuus rinnastetaan

tuoreiden mustikkatyypin (MT)
metsäkasvillisuuteen. Mustikkaturvekankaita tavataan monin paikoin alueen ojitetuilla reunaosilla.
Puolukkaturvekankaat (PuTKg
(I, II)) rinnastetaan kasvillisuudeltaan kuivahkoihin puolukkatyypin
(VT) kankaisiin. Puolukkakorpien,
korpirämeiden ja kangasrämeiden
ojituksien tuloksena syntyy tyypin
PuTKg (I) ja oligotrofisten saranevojen ja -rämeiden tyypin PuTKg
(II) turvekankaita. Varputurvekankaat (VaTKg) rinnastetaan kuivien kanervatyypin (CT) kankaiden kasvillisuutta muistuttaviksi.
Niitä syntyy puustoisten rämeiden
(VIR, TR, OlLkR) ojitusten tuloksena. Lähes yksinomaan mäntyä
kasvavan tyypin kenttäkerrosta
hallitsevat rämevarvut ja tupasvilla, mutta vanhemmilla ojitusalueilla myös mustikka ja puolukka
(varpujen alla). Pohjakerroksen lajistoon kuuluvat erityisesti edellisen tyypin tapaan seinä- ja kangas-

Lamminsuon pohjoisosalla on kunnostusojitettu sadevesiravinteisia (ombrotrofisia) neva- ja rämetyyppejä.
Tällaisia tyyppejä pidetään metsätaloudellisesti ojituskelvottomina.
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Väli- ja rimpipintojen villapääluikkaa (Trichophorum
alpinum) löytyy ojitusten seurauksena enää kahdelta
Kajasuon pienialaiselta keskiravinteiselta kuviolta.
Ennen ojituksia laji on todennäköisesti ollut yleisempi.

Sukulaistaan villapääluikkaa yleisempi tupasluikka on
yleinen Kajasuon pohjoisosan uhanalaisilla minerotrofisilla
nevoilla. Kuvassa se kasvaa yhdessä valkopiirtoheinän
kanssa rimpisellä lyhytkortisella kalvakkanevalla.

Lähinnä rimpipinnoilla kasvavan raatteen (kukkivana
kuvan etualalla) luonnehtimat nevat ovat EteläSuomessa merkittävästi ojitusten myötä vähentyneet.
Kuvan ”pumpulimainen” tupasvilla on kukkinut jo
aikaisin keväällä lumien sulettua.

Uhanalainen punakämekkä (Dactylorrhiza incarnata) on
ilmeisesti Kajasuolta ojitusten myötä jo hävinnyt, mikä
kuvastaa osaltaan minerotrofisen suokasvillisuuden
nykytilaa Etelä-Suomessa ja on siksi esimerkkinä niiden
suojelutarpeesta.

On muistettava, että suuret luonnontilaiset suot ovat yleensä lajistollisesti monimuotoisempia
ja toimivat tärkeinä alueina lajien säilymisen ja leviämisen kannalta.
kynsisammal. Varputurvekankaita
tavataan jokaisella alueen suolla ja
niistäkin kuvioista osalla on jo ehditty tehdä kunnostusojituksia.
Jäkäturvekankaiksi (JäTKg) kehittyvät (jos kehittyvät) karuimpien rämeiden (RaR ja KeR) ja nevojen (RaN, OmLkN) ojitukset ja
se tyyppinä rinnastetaan jäkälätyypin (ClT) kuivien (karukko-)
kankaiden
metsäkasvillisuutta
muistuttavaksi. Kituvaa mäntyä
kasvavalla tyypillä kanerva, variksenmarja, (tupasvilla), ruskorahkasammal ja poronjäkälät edustavat ehdotonta valtakasvillisuutta.
Kajasuon ja Lamminsuon alueella on ojitettu karuimpia rämeitä
ja nevoja, mutta ainakaan vielä se
ei näy kasvillisuudessa sellaisena
kuin jäkäläturvekankaalle olisi
”tyypillistä”. Lamminsuolla on alkuperältään ombrotrofista lyhyt-
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korsinevaa ja keidasrämettä olevia
ojitusalueita ehditty myös kunnostusojittaa.
Alueen suojelu tulee nostaa
uudelleen esille
Soidensuojelun yhtenä tavoitteena on suojella soiden alueellisia
piirteitä ja niiden omaleimaisuutta. Kullekin suoyhdistymävyöhykkeelle ominaisten suoyhdistymätyyppien, niiden rakenteen,
kasvillisuuden ja muun eliöstön
säilyttäminen ja suojelu on tärkeää, paikallisia suoyhdistymiä
unohtamatta. Tämä edellyttää soiden vesitalouden (hydrologisten
olosuhteiden) säilyttämistä mahdollisimman
luonnontilaisina
toimivina kokonaisuuksina. Vain
se voi mahdollistaa kasvillisuustyyppien ja niiden eliölajiston mo-
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nimuotoisuuden sekä lajien kantojen säilymisen. On muistettava,
että suuret luonnontilaiset suot
ovat yleensä lajistollisesti monimuotoisempia ja toimivat tärkeinä alueina lajien säilymisen ja leviämisen kannalta, mahdollisen
katastrofin uhatessa ympäristön
pienempiä soita, niiden kasvillisuustyyppejä ja lajeja.
Soidensuojelun täydennysehdotukseen (SSTE) valittu Kajasuon, Lamminsuon ja Ymmyriäissuo-Kurjensuon alue on erityisen
merkittävä suokokonaisuus monestakin syystä. Monet alueelta
tavatuista suokasvillisuustyypeistä ovat Etelä-Suomessa muuttuneet uhanalaisiksi lähinnä metsätaloudellisista syistä. Tämä
näkyy ojituskelvottomina pidettävien suotyyppien osuuksien selkeänä kasvuna suhteessa muuhun

luonnontilaiseen suoalaan. Erityisesti minerotrofinen suokasvillisuus on metsäojitusten johdosta uhanalaista. Alueen arvoa
korostaa Kajasuon pohjoinen osa,
jonka kasvillisuus välipintaisena eteläisenä aapasuona (sarasuona) edustaa vieläpä harvinaista ja
erittäin uhanalaista (EN) suoyhdistymätyyppiä näin etelässä. Välipintavaltaiset aapasuothan ovat
luonteenomaisia
nimenomaan
keskiboreaaliselle suovyöhykkeelle varsinaisen aapasuovyöhykkeen
eteläosissa.
Ei voida myöskään unohtaa alueen sijaintia ja kytkeytyneisyyttä
seudun muihin lähisoihin. Alueellisesti ja paikallisesti tämä tulee
ottaa huomioon suojelualueverkoston suunnittelussa ja perustamisessa. Kajasuo lähisoineen kuuluu merkittävänä osana pitkään

(suurten) soiden ketjuun, joka alkaa Pyhtään Riitinginsuon ja Järvensuon alueelta, jatkuu Valkmusan kansallispuiston ja Kotkan
pohjoisosien (Munasuo, Nälkäsuo,
Tuomiojansuo) kautta edelleen Kajasuon alueelle ja sen ympäristöön.
Kajasuon pohjois- ja koillispuolella on toinen laaja soiden keskittymä, joka rajoittuu lännessä Kymijokeen, pohjoisessa ensimmäiseen
Salpausselkään ja ulottuu idässä
Miehikkälän sekä Etelä-Karjalan
(Luumäki) alueelle.
Jälkikäteen voidaan esittää
vain arvailuja, mitä kasvilajistoa
on Kajasuon ja Lamminsuon reunaojituksissa menetetty. Alueena
se on kuitenkin edelleen erittäin
merkittävä suoluonnon näytealue,
tarkastellaan asiaa sitten paikallisesta, alueellisesta tai valtakunnallisesta näkökulmasta.
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LINNUT

Kajasuo on lintusuo

Kajasuolla pesii edelleen monia
uhanalaisia ja harvinaisia lajeja:
alueellisesti uhanalainen

kapustarinta, silmälläpidettävät lıro sekä kanahaukka.

Teeri on yksi valintakriteerilajeista, joiden perusteella Kajasuo nimettiin maakunnallisesti arvokkaksi lintualueeksi.

Teksti ja kuvat: Petri Parkko. Kirjoittaja on voikkaalainen luontokartoittaja (eat).

K

ajasuo on tiedetty kauan hyväksi lintusuoksi, jossa ovat aikoinaan pesineet riekko
(Lagopus lagopus) ja pohjansirkku
(Emberiza rustica). Vaikka nuo lajit
ovat valitettavasti alueen, ja samalla koko Etelä-Suomen, linnustosta
hävinneet, pesii suolla edelleen monia uhanalaisia ja harvinaisia lajeja. Kymenlaakson Lintutieteellinen
Yhdistys nimesikin vuonna 2015
Kajasuo-Lamminsuon
Maakunnallisesti arvokkaaksi lintualueeksi (MAALI), jonka valintakriteerilajeina olivat teeri (Tetrao tetrix),
sääksi (Pandion haliaetus), alueellisesti uhanalainen (RT) kapustarinta
(Pluvialis apricaria), silmälläpidettävä (NT) niittykirvinen (Anthus
pratensis) sekä Etelä-Suomessa harvalukuisena pesivä isolepinkäinen
(Lanius excubitor). Linnustollisesti arvokkaan suon tulee olla laaja ja
suurelta osin luonnontilainen ja sillä
täytyy esiintyä useita eri suotyyppejä sekä kangasmetsäsaarekkeita. Lisäksi suolammet, kuljut ja rimmet
rikastuttavat lajistoa. Nämä kaikki
edellä mainitut elementit löytyvät
Kajasuolta ja sen lähisoilta.
Linnustoa laskettiin
vuonna 2016
Kajasuon ja Lamminsuon pesimälinnustoa laskettiin vuonna 2016
tekemällä kahden laskentakierroksen kartoituslaskenta touko-kesä-
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kuussa. Kartoitusmenetelmässä laskettavat alueet kierretään jalkaisin
maastossa läpi, kaikki havaitut lintureviirit merkitään laskentakartoille ja niiden perusteella tehdään
parimäärätulkinnat. Kahdella laskentakierroksella parimäärät eivät
kaikkien lajien kohdalla ole kovin
tarkkoja, sillä kierrosten määrän
tulisi olla vähintään neljä. Avoimessa maastossa reviirit tulevat
löytyvät kuitenkin paremmin löydetyiksikuin metsässä. Kartoituslaskennalla päästään joka tapauksessa suurempaan tarkkuuteen kuin
satunnaisesti kerättyjä havaintoja
käyttämällä. Laskentatietoja täydennettiin hyönteiskartoitusten yhteydessä kerätyillä lintuhavainnoilla. Haminan ja Kouvolan kaupungit
tukivat rahallisesti lintulaskentoja,
joiden maastotöistä ja parimäärätulkinnoista vastasi Petri Parkko.
Uhanalaisten lintujen
turvapaikka
Soiden ja metsien linnut ovat etenkin täällä Etelä-Suomessa hätää
kärsimässä, mikä nostaa huomattavasti laajempien luonnontilaisten soiden arvoa. Uhanalaisista
kahlaajista Kajasuolla pesivät kesällä 2016 kaksi taivaanvuohiparia (Gallinago gallinago) ja yksi
punajalkaviklopari (Tringa totanus). Molemmat lajit on arvioitu vaarantuneiksi (VU). Silmälläpidettäväksi (NT) arvioidut liro
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Liro

Kanahaukan poikaset

Teeren poikanen
Kapustarinta

(Tringa glareola) ja kuovi (Numenius
arquata) näkyvät ja kuuluvat edelleen Kajasuolla. Liroja pesi Lamminsuolla yksi ja Kajasuolla kuusi
paria, kuoveja Lamminsuolla yksi
ja Kajasuolla neljä paria.
Alueellisesti uhanalaisista (RT)
kahlaajalajeista pesiviksi todettiin
kapustarinta ja valkoviklo (Tringa nebularia). Kapustarinnan parimääräksi saatiin Kajasuon Haminan puoleisella osalla kolme paria ja
lisäksi Lamminsuolta tulkittiin yksi pari. Valkoviklo pesi Honkalamminsuolla, Lamminsuolla ja Kajasuolla. Etelä-Suomessa taantunutta
ja silmälläpidettäväksi (NT) arvioitua niittykirvistä pesi Kajasuon Haminan puoleisella osalla yhdeksän
paria.
Laajat luonnontilaiset suot ovat
ympäröivien taimikoiden ja avohakkuiden keskellä metsälajien viimeisiä turvapaikkoja. Kajasuon kangasmetsäsaarekkeissa ja
umpeen soistuneiden ojien läheisyydessä on paikoin paljon lahopuuta ja erityisesti vaarantuneiksi (VU) arvioitujen töyhtötiaisen
(Lophophanes cristatus) ja hömötiaisen (Poecile montanus) pesintään sopivia koivupökkelöitä. Molempien tiaislajien pesintä saatiin
varmistettua kesällä 2016 ja erityisesti töyhtötiainen tulee suolla vastaan usein. Lamminsuon parimääräksi saatiin töyhtötiaisella neljä ja
hömötiaisella yksi pari. Kajasuolta
tulkittiin peräti kahdeksan töyhtötiaisparia ja neljä hömötiaisparia.
Kajasuolla ja lähisoilla tehtiin
vuosina 2015–2017 useita havaintoja suurimmasta kanalinnustamme
Kymenlaakson luonto 2018
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Kuvissa elinvoimaiset

käki,
kurki ja
harmaasieppo
sekä silmälläpidettävä

varpuspöllö.

Tällä hetkellä suurin linnustoon kohdistuva uhka on
kaikenlainen elinympäristöjä kuivattava ojitus.
metsosta (Tetrao urogallus), joka on
arvioitu alueellisesti uhanalaiseksi
(RT). Näköhavainnot koskivat suon
reunoilta lentoon lähteneitä koiraita, joiden lisäksi lajin ulosteita löydettiin soiden laiteilta ja kangasmetsäsaarekkeista. Metsokanta ei
ole kovin runsas, mutta laji pesinee
suolla edelleen vuosittain.
Kajasuon petoja
Kajasuolla ja Honkalamminsuolla on mäntyihin rakennetut sääksen (Pandion haliaetus) tekopesät,
joissa pesintä on ollut vuosittaista. Lamminsuolla nähtiin kesällä
2016 soidintava mehiläishaukkapari (Pernis apivorus) ja suon reunassa hiirihaukka (Buteo buteo). Kummankaan lajin pesää ei löydetty, ja
todennäköisesti ne pesivätkin varsinaisen suoalueen ulkopuolella.
Mehiläishaukka on arvioitu erittäin uhanalaiseksi (EN) ja hiirihaukka vaarantuneeksi (VU). Silmälläpidettäväksi (NT) taantunut
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kanahaukka (Accipiter gentilis) on
pesinyt säännöllisesti Kajasuolla ja
sen reunametsissä.
Pesivien petolintujen lisäksi
muuttoaikoina on alueella nähty
sinisuohaukkoja (Circus cyaneus),
ampuhaukkoja (Falco columbarius)
ja tuulihaukkoja (F. tinnunculus).
Laaja, rauhallinen ja asumaton alue
on myös muuttoaikoina levähtäville maakotkille (Aquila chrysaetos)
ja merikotkille (Haliaeetus albicilla) hyvä levähdys- ja saalistelualue.
Maamme tärkein maakotkien syysmuuttoreitti kulkee vain hieman
Kajasuon eteläpuolella, ja joidenkin
yksilöiden on nähty lähtevän muutolle suon läheisyydestä.
Pöllöt seuraavat vaelluksillaan
laajojen suokompleksien reunoja ja
soiden väliin jääviä metsäkannaksia,
jolloin niihin muodostuu eräänlaisia
liikkumista ohjaavia johtolinjoja. Eri
puolilta Kajasuota rengastajat ovat
saaneet muutaman vuosikymmenen
aikana useita kymmeniä helmipöllöjä (Aegolius funereus) renkaisiin.
Myös pienintä pöllöämme, varpus-
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pöllöä (Glaucidium passerinum), tavataan usein suon laidoilla.
Teeriä ja kurkia
Kajasuo on Kymenlaakson tärkeimpiä teerisoita, jolla on ollut
aiempina vuosina ainakin kaksi
suurta soidinpaikkaa. Vuonna 2016
koiraita kokoontui vain toiselle paikalle ja yksilömäärät olivat pieniä.
Kymenlaakson teerikanta on ollut
viime vuosina alhaalla, joten tulevaisuudessa soidinpaikoilla saatetaan nähdä taas kunnon keväisiä
turnajaisia. Kajasuolla ja Lamminsuolla törmää ilahduttavan usein
teeripoikueisiin, mutta se, kuinka
moni pesintä tuottaa poikasia täysikasvuisiksi, on arvoitus. Nykyinen
tehometsätalous, soiden ojitus ja
vieraslajeista tehokkaasti lisääntyvä
supikoira ovat tappava yhdistelmä
kanalinnuille.
Laiteiden ojittaminen on kuivattanut Kajasuon märimpiä osia, jotka ovat olleet kurjen suosiossa. Laji

suosii pesinnässään ja yöpymisessään paikkoja, joissa se on turvassa
maapedoilta. Kajasuon puolella pesi kesällä 2016 kaksi paria ja lisäksi
Lamminsuolta tulkittiin yksi pari.
Kesällä 2017 Kajasuon pohjoisosan
kurkiparilla todettiin myöhäinen
uusintapesye, jossa oli vain yksi muna. Vaikka kurjen parimäärä alueella on pieni, kuuluu laji edelleen suon
vakituiseen pesimälajistoon.
Mielenkiintoisia pesimälajeja
Laulujoutsenet (Cygnus cygnus)
oleilevat säännöllisesti Lamminsuonlammilla, mutta pesintä Kajasuon puolella, jossa on hyvin vähän
avovettä, oli silti yllätys. Markku
Mänttäri näki kesällä 2016 suon
Kouvolan puoleisessa osassa maastopoikaset emojen seurassa. Kartoituslaskennoissa suolla havaittuja
joutsenia ei tulkittu pesiviksi, sillä
alueen ei arvioitu sopivan lajin pesintään.
Lamminsuon reunassa olevassa kangasmetsäsaarekkeessa surisi yhtenä kesäyönä 2016 kehrääjä
(Caprimulgus europaeus) ja paikkakin oli lajin elinympäristöksi varsin
tyypillinen. Kesällä 2017 samaisella

suolla liikkunut hyönteisharrastaja
Iiro Kakko löysi reunan rämemuuttumalta lajin munapesän, jonka
molemmat poikaset kehittyivät lentokykyisiksi. Kehrääjällä todettiin
kesällä 2017 Kymenlaaksossa useita
suopesintöjä, ja ne sijaitsivat kaikki
rämeillä tai rämemuuttumilla.
Kajasuolla joinakin aiempina
vuosina pesimäaikaan tavattua isolepinkäistä odotettiin kovasti pesimälajiksi aloitettaessa kesän 2016
kartoituslaskentoja. Lajin pesintä
varmistui vasta aivan kesäkuun lopulla Lamminsuon reunassa, jossa
nähtiin emonsa seurassa lentokykyinen, mutta edelleen ruokaa kerjäävä, nuori lintu.
Kymenlaaksolaisittain mielenkiintoinen alueellisesti uhanalaiseksi arvioidun järripeipon (Fringilla montifringilla) pesimiseen
viittaava havainto tehtiin kesän
2016 kartoituslaskennassa, jossa
lajin ryystävää laulua kuului Haminan Kajasuon kangasmetsäsaarekkeesta vielä toukokuun puolivälissä. On toki mahdollista, että
kyseessä oli tavanomaista myöhäisempi muuttaja, joka on jatkanut
edelleen matkaansa pohjoiseen.
Korppi (Corvus corax) on uusi pesimälaji Kajasuolla. Pesäpaikakseen

korpit ovat valinneet kangasmetsäsaarekkeen tukevaoksaisimman
männyn. Pesintä näyttää onnistuvan hyvin, sillä viime kesinä suolla
ei ole voinut olla kuulematta lentopoikasten ronkkumista.
Lintusuon tulevaisuus
Kajasuolla ja sen lähisoilla on jo nyt
tapahtunut linnustoa heikentäviä
toimenpiteitä, joista jo kauan sitten
tehty laiteiden ojittaminen on ollut
merkittävimpiä. Myös avohakkuut
suon läheisyydessä ovat vaikuttaneet heikentävästi etenkin kanalintukantoihin. Laajalla suoalueella on
kuitenkin alueita, joilla negatiiviset
muutokset ovat olleet hyvin vähäisiä. Tällä hetkellä suurin linnustoon
kohdistuva uhka on kaikenlainen
elinympäristöjä kuivattava ojitus.
Suot ovat lukuisten maanomistajien hallussa, joten niiden suojelu on
vaikeaa. Kuitenkin vasta suojelumerkintöjen ilmestyminen karttoihin voi turvata suolinnuston tulevaisuuden. Toivottavasti Kajasuon
keskiosaan perustettu uusi luonnonsuojelualue innostaa myös muita maanomistajia suojelemaan omat
palstansa.
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HYÖNTEISET
Teksti ja kuvat: Petri Parkko.
Kirjoittaja on voikkaalainen luontokartoittaja (eat) ja hyönteisharrastaja.

Kajasuon ja lähisoiden

hyönteisistä

Rämelude

Rämepallopää
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euraavassa kerrotaan lyhyesti Kajasuolta, Lamminsuolta ja Honkalamminsuolta
löydetyistä
mielenkiintoisista hyönteisistä pois lukien perhoset, joista
lehdessä on oma artikkelinsa. Soilla
tehtiin tehostetusti hyönteishavainnointia kesinä 2015–2017, ja vaikka pääpaino oli luteissa ja kaskaissa,
kuvattiin paljon myös muita hyönteisiä sekä kerättiin näytteitä asiantuntijoiden määritettäviksi. Eniten
kartoitustunteja soilla käytti minun
lisäkseni Petri Metsälä, mutta harvinaisuuksien löytymisen jälkeen
alueen hyönteisiä keräsivät monet
maamme tunnetuimmista entomologeista. Helsingin hyönteistieteellinen yhdistys tuki rahallisesti suon
hyönteisselvityksiä. Näytteiden ja
kuvien määrittämiseen ovat osallistuneet lukuisat eri asiantuntijat.
Tekstissä käytettyjä havainnoitsijalyhenteitä: IK = Iiro Kakko, PM = Petri Metsälä, LP = Laura Parkko, PP =
Petri Parkko ja KW = Kaj Winqvist.

Kärpästen suo
Kajasuo lähisoineen on osoittautunut erittäin hyväksi kärpässuoksi, ja
etenkin Lamminsuolta on löytynyt
useita huomionarvoisia lajeja. Merkittävää Kajasuolla on useiden levinneisyydeltään pohjoispainotteisten lajien esiintyminen. Kärpäsiä on
tallennettu viinanäytteiksi, ja lajien
määrittämisestä on pääosin vastannut Kaj Winqvist. Kansainvälisesti
harvinaisin löydetty kärpäslaji kuuluu kukkakärpäsiin (Syrphidae). Laji
varmistui 24.5.2016 Lamminsuolta
kerätystä (PP) näytteestä Platycheirus trolliksi (Mutin, 1999), ja kyseessä oli vasta toinen naarasyksilö maailmasta. Kärpäsen lähin tunnettu
esiintymispaikka on tuhansien kilometrien päässä, Kiinan ja Venäjän
rajalla. Lajinmäärityksen teki Antti
Haarto, joka oli myös kuvannut naaraan tieteelle vuonna 2015.

Edellinen havainto Kouvolan Kajasuolta kesäkuussa 2017 löydetystä (PP) sukaskärpäsiin (Muscidae)
kuuluvasta lajista Coenosia ambulans oli lähes sadan vuoden takaa:
laji oli kerätty edellisen kerran Kirkkonummelta vuonna 1918. Samaan
heimoon kuuluvasta lajista Spilogona novemmaculata oli alle 10 havaintoa Suomesta, ja nyt laji saatiin
sekä Kouvolan (PP) että Haminan
(KW) Kajasuolta kesäkuussa 2017.
Loiskärpäsiin (Tachinidae) kuuluva harvinainen laji Chetogena
tschorsnigi on löydetty Lamminsuolta ja Haminan Kajasuolta vuosina
2016 ja 2017 (IK, PP). Kärpänen loisii silmälläpidettäväksi (NT) arvioidulla rämevihersiivellä (Rhagades
pruni), joten sille on hyvin todennäköisesti tulossa jokin uhanalaisuusluokitus vuoden 2019 arvioinnissa.
Edellisten kärpäslajien lisäksi
maininnan ansaitsee hyvin erikoisen näköinen ja maastamme harvoin löydetty heimoon Acroceridae kuuluva kirjokyrmykärpänen
(Ogcodes gibbosus), jota on haavittu Kouvolan Kajasuolta useita yksilöitä kesinä 2015 ja 2016 (PM, PP).
Kärpänen tuntuu viihtyvän erityisesti umpeen soistuvan valtaojan
läheisyydessä, hyvin märissä paikoissa.
Piilopäitä ja muita
kovakuoriaisia
Kajasuon lajistokartoitukset aloitettiin Lamminsuolta 2.6.2015, jolloin
löytyi uhanalaisin suoympäristöjen
kovakuoriaislaji eli lehtikuoriaisiin
(Chrysomelidae) kuuluva vaarantuneeksi (VU) arvioitu ristipiilopää (Cryptocephalus cruciger) (LP,
PP). Lajilta tiedetään hyvin vähän
löytöpaikkoja koko maailmasta.
Ristipiilopäätä kävivät etsimässä alueelta seuraavina kesinä monet kovakuoriaisharrastajat, ja siitä
tehtiin havaintoja myös Kajasuon
Kouvolan-puoleiselta osalta. Laji

elää erityisesti kitukasvuisilla vaivaiskoivuilla (Betula nana) ja on aikuisena liikkeellä vain muutaman
viikon alkukesällä.
Silmälläpidettävä (NT) hoikkatakukas (Dasytes fusculus) on Suomessa harvinainen laji, jota on
löydetty kesällä 2016 Kajasuon Kouvolan-puoleisesta osasta (PP). Melko
harvinaista kilpikirvoilla (Coccidae)
elävää suoloiskärsäkästä (Anthribus
scapularis) on löydetty Lamminsuon
vaivaiskoivuilta. Vasta äskettäin
EK:n eliömaakunnasta ensimmäisen kerran löydetty, levinneisyydeltään lounaispainotteinen, kaksitäpläpirkko (Chilocorus bipustulatus)
kuuluu Kajasuon lisäksi myös Lamminsuon ja Honkalamminsuon lajistoon. Näyttävä ja paikoittaisena
esiintyvä punahelokuoriainen (Pyrochroa coccinea) löytyi heinäkuussa
2015 Lamminsuolta (PP).
Yllättäviä
pistiäishavaintoja
Kajasuon alueelta on löytynyt kaksi
hyvin harvinaista pistiäistä. Kesällä 2016 löytyi Lamminsuolta erittäin uhanalainen (EN) kätköpistiäisiin (Parasitica) kuuluva Conura
xanthostigma (PP) ja kesällä 2017
Kouvolan Kajasuolta äärimmäisen uhanalainen (CR) sahapistiäinen (Symphyta) korunuijapistiäinen
(Abia sericea) (PM, PP). Viimeksi
mainitun lajin edellinen löytö Suomesta oli vuodelta 1971. Korunuijapistiäisen toukkien tiedetään elävän
Suomessa purtojuurella (Succisa pratensis), joten kyseessä oli todennäköisesti suolle harhautunut yksilö.
Nivelkärsäisiä
Nivelkärsäisistä (Hemiptera) luteiden alalahko (Heteroptera) on Kajasuon ja lähisoiden parhaiten tunnettu hyönteisryhmä. Suoympäristöjen
ludelajeissa ei ole uhanalaisia tai silmälläpidettäviä (NT) lajeja, mutta
Lamminsuolta ja Kajasuolta on löy-
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Suovenhokkaan, kuvassa naaras,
kannat ovat Etelä-Suomessa
taantuneet. Laji on erittäin
uhanalainen. Kuva Markku
Suoknuuti.

Vasemmalta oikealle:
Suoloiskärsäkäs,
villasurri,
pikkutuhkapaarma,
suovalssikaskas,
hännyskorulude,
kirjokyrmykärpänen,
punahelokuoriainen,
ristipiilopää,
ruoppakirppulude,
jurmulude,
korunuijapistiäinen.

HAVAINTOJA
KAJASUO-LAMMINSUON

suoperhosista
Teksti: Markku Suoknuuti.

detty lähes kaikki suolajit. Näistä
mielenkiintoisimpia ja maassamme
paikoittaisina esiintyviä ovat olemukseltaan hyvin erikoisen näköinen petoluteisiin (Reduviidae) kuuluva rämelude (Phymata crassipes),
villoilla elävät pyörökorulude (Agramma femorale) ja hännyskorulude
(A. tropidopterum), paljaita turvepintoja suosiva ruoppakirppulude
(Micracanthia marginalis) sekä hyvin paikoittaisena erilaisilla soilla,
myös luhdilla, tavattava vornalude
(Coranus aethiops). Ruoppakirppuluteita löytyi suopotkupallokentältä
kesällä 2016 (PP).
Suoympäristöissä elää useita
uhanalaisia kaskaita (Auchenorrhyncha), joista yksi harvinaisim-
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mista on kesällä 2016 Haminan
Kajasuolta löydetty (PM) erittäin
uhanalainen (EN) kannuskaskas
(Delphacidae) korpikirpukas (Florodelphax paryphasma). Lajilta on
tiedossa vain kaksi esiintymispaikkaa koko maasta. Lamminsuolta ja
Kajasuolta on löytynyt lisäksi kaksi
silmälläpidettäväksi (NT) arvioitua
kannuskaskaslajia:
nevakirpukas
(Oncodelphax pullula) ja luhtakiilakas (Stenocranus fuscovittatus) (PM,
PP). Kaikki edellä mainitut kaskaslajit olivat uusia EK:n eliömaakunnalle.
Mitä pitäisi vielä etsiä?
Kajasuon lajistoselvitykset ovat keskittyneet erityisesti sudenkorentoi-
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hin, perhosiin ja nivelkärsäisiin, joten monet hyönteisryhmät vaatisivat
lisäkartoituksia. Suolla esiintyy paljon vaaksiaisia (Tipulidae) ja niissä
voisi olla luonnonsuojelullisesti merkittäviä lajeja. Kärpästen osalta kerääminen on ajoittunut alkukesään,
joten loppukesän ja syksyn lajisto on
heikosti tunnettua. Vapaaehtoisten
hyönteisharrastajien ajalliset ja rahalliset resurssit ovat kuitenkin rajallisia, ja hyönteisten valtavat lajimäärät sekä määrittämisen vaikeus
tuovat suuria haasteita. Kartoitusten
alkuperäinen tarkoitus on kuitenkin
täytetty: Kajasuon ja sen lähisoiden
luonnonsuojelullinen arvo ja suuri
merkitys luonnon monimuotoisuudelle on saatu osoitettua.

S

oiden perhosfaunaan kuuluu koko joukko lajeja, joista
vain osa on varsinaisia suolajeja. Varsinaisten suolajien (tyrfobiontttien lajien) koko elinkierto
on riippuvainen suoympäristöistä, joilla sekä habitaatin hydrologian ja ravinnetalouden määräämä
kasvillisuus että mikro- ja mesoilmasto täyttävät tietyt vaatimukset. Suolajit esiintyvät luonnontilaisten soiden vähyydestä johtuen
yhä eristyneempinä saarien kaltaisina populaatioina, joita ympäröi
lajeille epäedullinen tai jopa täysin
elinkelvoton elinympäristö. Tyrfobionttien lajien lisäksi soilla elää
elinympäristövaatimuksiltaan laaja-alaisempia suolajeja (tyrfofiileja

lajeja), joita esiintyy vaihtelevasti
muillakin elinympäristötyypeillä.
Näitä heikommin suoympäristöihin sitoutuneita lajeja tavataan soiden lisäksi esimerkiksi toisenlaisissa kosteikoissa, kosteilla niityillä,
kanervakankailla tai lehtimetsissä.
Kolmantena ryhmänä soilla tavataan myös lajeja, joiden ensisijainen
elinympäristö on muu kuin suoympäristö. Kaikki suolta havaitut lajit
eivät siis ole suolajeja.
Suoperhoset elävät usein
tavallisilla suokasveilla
Suolajien kannalta merkittävimpiä
elinympäristöjä ovat erilaiset ombro- ja oligotrofiset nevat ja rämeet
sekä niiden yhdistelmät (nevarä-

meet). Suoperhostoukkien ravintokasveja ovat useimmiten yleisinä ja
runsaina soilla esiintyvät ombrotrofiaan eli sadevesiravinteisuuteen
sopeutuneet kasvit: soiden varvut,
ruohot sekä saramaiset ja heinämäiset kasvilajit. Sadevesiravinteisissa elinympäristöissä on ravinteita kasvien käyttöön äärimmäisen
vähän. Suuri osa suoperhosten toukista käyttää ravintonaan jotakin
ombrotrofiaan sopeutunutta kasvia, joita ovat mm. suokukka (Andromeda polifolia), vaivaiskoivu
(Betula nana), kanerva (Calluna
vulgaris), variksenmarja (Empetrum nigrum), tupasvilla (Eriophorum vaginatum), suopursu (Ledum
palustre, synon. Rhododendron to-
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Kajasuo-Lamminsuon suoperhoslajisto on
monimuotoisuudessaan merkittävä.

Vihermittarin tapaa varmimmin kanervarahkarämeiltä ja keidasrämeiltä, mutta myös erilaisilta
nevoilta. Kuva Heikki Hyttinen.

mentosum), muurain (Rubus chamaemorus), juolukka (Vaccinium
uliginosum) ja isokarpalo (V. oxycoccos). Sellaisten paikkojen, joilla
kasvit saavat lisäravinteita suon ulkopuolelta esimerkiksi lumensulamisvesien tai pohjavesien mukana
tai ohutturpeisuudesta johtuen, eli
minerotrofisten kasvupaikkojen, lajeista hieskoivu (Betula pubescens),
pajut (Salix spp.), mustikka (Vaccinium myrtillus), sarat (Carex spp.),
kurjenjalka (Potentilla palustris) ja
rantamatara (Galium palustre) ovat
tavallisia toukkien ravintokasveja. Sadevesiravinteisuuteen sopeutuneet kasvilajit ovat usein yleisiä
ja runsaita keidassoiden reunaluisuissa ja keskustasanteilla. Kasvupaikkansa ravinteisuuden suhteen
laaja-alaisina ne tulevat toimeen
myös minerotrofisilla soiden osil-
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Rämelehtimittaria tavataan monilta räme- ja nevatyypeiltä.
Kajasuolla laji on uhanalaisuudestaan huolimatta kohtalaisen
yleinen. Kuva Markku Suoknuuti.

la. Minerotrofiaa ilmentävät kasvilajit puuttuvat ombrotrofisilta
kasvupaikoilta, siksi niitä esiintyy
esimerkiksi keidassoilla vain soiden
reunaosilla, laiteilla.
Alueen suoperhoslajisto
on monimuotoinen
Kajasuo-Lamminsuon
suoperhoslajisto (52 lajia Kymenlaakson
70 lajista) on monimuotoisuudessaan merkittävä koko Kymenlaakson suovertailussa. Ainoastaan
Valkmusan kansallispuiston suurilta soilta on tavattu enemmän lajeja
(61). Tarkastelun ulkopuolelle on jätetty suurin osa ns. pikkuperhosista, joista ei ole saatavilla kattavaa
vertailukelpoista tietoa ajallisesti
eikä lajistollisesti.
Suoperhosille merkittäviä suotyyppejä edustavat sadevesira-
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vinteisilla suonosilla isovarpu- ja
tupasvillarämeet, kanervarahkarämeet, keidasrämeet sekä ombrotrofiset lyhytkorsinevat. Kajasuon
minerotrofisilla osilla merkittäviä
suotyyppejä ovat niukkaravinteiset (oligotrofiset) sara- ja kalvakkasuursaranevat, sararämeet ja nevakorvet.
Suoperhoshavaintoja on kertynyt alueelta jo lähes puolen vuosisadan ajalta. Tämä ajanjakso pitää sisällään metsäojitusten aiheuttamia
muutoksia lajien elinympäristöissä,
mikä osaltaan, ilmaston muutostakaan unohtamatta, on vaikuttanut
muurainhopeatäplän (Boloria freija, tyrfobiontti), rämekylmänperhosen (Oeneis jutta, tyrfobiontti)
ja kirjopapurikon (Pararge achine,
tyrfofiili) häviämiseen. Edellä mainituista lajeista kaksi ensimmäistä

Rämekulmumittari on tavattu Kajasuolta vain muutamia
kertoja. Se on eteläisessä Kymenlaaksossa harvinainen,
parhaiden soiden laji. Kuva Markku Suoknuuti.

ovat alueellisesti uhanalaisia (NT),
ja rauhoitettu kirjopapurikko vaarantunut (VU).
Ilmastonmuutos on vaikuttanut myös Etelä-Suomessa voimakkaasti taantuneen suovenhokkaan
(Nola karelica) Kajasuon populaation tilaan. Tätä erittäin uhanalaista (EN), erityisesti ja kiireellisesti suojeltavaa lajia havaittiin
useammin 1970-luvulla, viimeisin
havainto on vuodelta 1979 (Juha
Pakkanen & Harri Luoma), minkä jälkeen havainnoissa tuli pitkä
tauko, kunnes 1.7.2016 saatiin lennosta yksi naaras Kajasuon kaakkoisosan keidasrämeen reunalta, läheltä Kajanpirttiä (havainto
kirjoittajan). Lajin elinympäristöjä ovat avosuot ja avoimet rämeet,
joilla kasvaa toukan ravintokasveja, suokukkaa ja muurainta.

Uhanalainen luumittari on erityisesti saravaltaisten
nevojen laji. Kuva Markku Suoknuuti.

Alueen uhanalaiseen lajistoon kuuluu muitakin sekä varsinaisia että laaja-alaisia suolajeja. Viimeisen 40 vuoden aikana
alueelle on levinnyt erittäin uhanalainen (EN) ja tyrfofiili vihermittari (Thalera fimbrialis). Suomesta
laji todettiin 1955 (Helsinki), Kymenlaaksosta Pyhtään Kananiemensuolta 1961, minkä jälkeen lajin leviäminen Kymenlaaksossa on
jatkunut Kajasuotakin paljon pohjoisemmaksi.
Muita uhanalaisia luokkaan vaarantuneet (VU) kuuluvia suolajeja alueen lajistossa edustavat rämelehtimittari (Scopula virgulata),
rämekulmumittari (Idaea muricata), luumittari (Aspitates gilvaria), rämekarvajalka (Gynaephora
selenitica), sekä suotarhayökkönen (Lacanobia w-latinum). Edel-

lä mainituista lajeista luumittari
on selvimmin varsinainen suolaji,
muita lajeja (tyrfofiilit) voi, joskin
harvoin, tavata muistakin elinympäristöistä.
Muita huomionarvoisia lajeja,
joita esiintyy alueella, ovat tyrfofiili suoaamukääriäinen (Clepsis
pallidana), jota iltahämärissä voi
tavata lentelemässä tai istumassa
suokasveilla jopa satoja yksilöitä.
Rämevihersiipi (Rhagades pruni,
tyrfobiontti) parveilee sekä iltahämärissä että aamulla auringon jo
noustua matalalla suokasvillisuuden yllä. Molemmat lajit kuuluvat
silmälläpidettäviin (NT). Erikoinen on myös rämepörhömittari
(Lycia lapponaria), jonka koiraat
lähtevät lentoon jo aikaisin keväällä huhtikuussa. Siivettömän
ja tumman, ilta-auringon valos-

Kymenlaakson luonto 2018

41

Suoperhoset ovat erittäin hyviä elinympäristöjensä tilan indikaattoreita.

Rämevihersiipi on sinihohtoisena tai vihertävänä kaunis
poikkeus suolajistossa. Kuva Heikki Hyttinen.

ta pitävän naaraan voi löytää suokasveilta tai männyn rungoilta alle
metrin korkeudesta istumasta. Tätä varsinaista ja harvinaista suolajia voi pitää alueellisesti uhanalaisena, vaikka se ei sitä virallisesti
olekaan.
Alueen yleisempiin varsinaisiin suolajeihin kuuluvat seittipussikas (Phalacropterix graslinella), suokeltaperhonen (Colias
palaeno), rämehopeatäplä (Boloria
eunomia), suohopeatäplä (B. aquilonaris), saraikkoniittyperhonen
(Coenonympha tullia), rämeokamittari (Carsia sororiata), rämemittari (Macaria carbonaria), pikkutupsukas (Orgyia antiquoides),
keltahopeayökkönen (Syngrapha
microgamma),
suoiltayökkönen
(Acronicta menyanthidis) ja herttayökkönen (Coranarta cordigera).
Suohyönteisistä, mukaan lukien
suoperhoset, on tarkoitus julkaista v. 2019 erillispainos, jossa lajistoa käsitellään tarkemmin. Tämän
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Rämehopeatäplä on rämeiden ja nevojen tyypillinen
päiväperhonen, kesäkuun laji. Kuva Heikki Hyttinen.

vuoksi mm. tyrfofiilit suolajit saivat
tässä palstatilaa vain nimeksi.
Suoperhosten
tulevaisuuden näkymiä
Etelä-Kymenlaakson kahdentoista ja
myös Kajasuon alueelta tavatun yhdentoista uhanalaisen lajin (mukana
myös NT-lajit) tunnetuista eteläkymenlaaksolaisista suopopulaatioista
(yhteensä 116) sijaitsee luonnonsuojelualueilla 36 kpl (31 %) ja suojelualueiden ulkopuolisilla soilla 56 (48
%). Pääsääntöisesti viimeksi kuluneiden 30–40 vuoden aikana viidesosa tunnetuista uhanalaisten tai
silmälläpidettävien perhoslajien populaatioista (23 % uhanalaiset / 20 %
silmällä pidettävät) on hävinnyt Etelä-Kymenlaakson soilta.
Varsinkin 1960–1970 luvulla tapahtuneiden metsäojitusten ja lisääntyneen turvetuotannon aiheuttamat kasvillisuusmuutokset
ovat muuttaneet suoluontoa myös
perhosille huonompaan suuntaan.
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Kajasuon ja Lamminsuon osalta
muutosta ovat aiheuttaneet soiden
laiteiden metsäojitukset, ei niinkään kuiviketurpeen nosto. Tämä
on varmasti yksi syy siihen, minkä vuoksi esimerkiksi rämekulmumittari (Idaea muricata) on alueella
niin vähälukuinen ja hyvin harvoin
tavattu, sillä esimerkiksi ruohoisia
saranevoja ja sararämeitä on alueella aikanaan ojitettu.
Suoperhoslajiston
säilymisen
kannalta on ensiarvoisen tärkeää,
että riittävästi luonnontilassa olevia
elinympäristöjä esiintyisi riittävän
lähellä toisiaan, jotta paikallispopulaatioilla olisi mahdollisuus säilyä elinvoimaisina, lajien leviäminen suolta toiselle olisi mahdollista
ja lajiston monimuotoisuus olisi turvattu pitkällä aikavälillä. Vakaiden
hydrologisten olosuhteiden ja sitä
kautta luontaisen suokasvillisuuden säilyminen on tärkeää, koska
se määrittää myös suoperhosille ja
varmasti muillekin suohyönteisille

sitä äärevää mikroilmastoa, jota ne
elinympäristöissään vaativat. Käynnissä olevalle ilmastonmuutokselle
ja sen mahdollisesti aiheuttamille
perhoslajiston muutoksille, kantojen
taantumiselle, ei voida lyhyellä aikavälillä kuitenkaan mitään.
Muutoksia suokasvillisuudessa
ja perhoslajistossa tulisi seurata aktiivisesti. Metsäojituksilla on saatu aikaan suokasvillisuuden muutos kohti metsäkasvillisuutta, mikä
on tuhonnut useiden harvinaisten
suoperhoslajien esiintymiä. Turvetuotanto tuhoaa suon varsinaisen
tuotantoalueen osalta täydellisesti, mutta välilliset vaikutukset voivat heijastua selvästi tuotantoalueen ulkopuolelle, mitä ei aina osata
huomioida. Suoperhosten suojelussa päällimmäisenä tarpeena on suolajiston nykytilan määrittäminen ja
vanhoihin havaintoihin pohjaava
suolajistomuutosten dokumentointi
tarkastelemalla ns. perinteistä suoperhoslajistoa, koska näistä on saatavilla täydellisin vertailuaineisto
aiemmilta vuosikymmeniltä. Suoperhoset kuten muutkin perhoset
ovat erittäin hyviä elinympäristöjensä tilan indikaattoreita.
Kajasuon ja Lamminsuon, kuten muidenkin arvokkaiden soiden
osalta, soidensuojelun täydennysehdotuksen (SSTE) mukainen rajaus
on alueen vesitalouden ja kasvilajiston säilyttämiseksi saatava toteutettua. Tämä jo siitäkin syystä, että alue
on nimenomaan karusta suokasvillisuudesta johtuen paitsi alueellisesti, myös valtakunnallisesti merkittävä hyönteislajistonsakin puolesta.
Toivottavasti seuraavalla hallituksella on järkeä ja rohkeutta nostaa
asia (SSTE) uudelleen esille. Maakuntakaavoituksessakaan ei SSTE
rajauspäätöksiä tule jättää huomioimatta.

Rämekylmänperhonen on metsäojitusten ja ilmastonmuutoksen
seurauksena taantunut eteläisimmässä Suomessa. Kajasuoltakaan ei ole
havaintoja 1970-luvun jälkeen. Kuva Markku Suoknuuti.

Rämepörhömittari on erityisesti vaivaiskoivua kasvavien rämeiden
ja nevojen laji. Kuvassa parittelevat siivetön naaras ja koiras iltaauringon puoleisella männyn rungolla. Kuva Heikki Hyttinen.
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KAAVOITUS

Mikä rooli jää
maakuntakaavalle
luontoperinnön
vaalimisessa?

Tapaus
K ajasuo
Teksti:
Frank Hering, suunnittelujohtaja
Kymenlaakson liitto
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Maakuntakaavoilla on oma tehtävänsä kestävän kehityksen edistämisessä ja luonnon monimuotoisuuden vaalimisessa maakunnassa.
Tämä johtuu lainsäädännön velvoitteista mutta myös maakunnan
poliittisesta tahtotilasta. Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena
on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan
edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Alueiden
käytön suunnittelun tavoitteena on
edistää luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnonarvojen säilymistä sekä ympäristönsuojelua ja
ympäristöhaittojen ehkäisemistä.
Luonnon
monimuotoisuuden
vaaliminen ei ole kuitenkaan maakuntakaavojen ainoa tehtävä. Maakuntakaavassa sovitetaan yhteen
hyvin erilaiset maankäyttöintressit. Kestävä kehitys tarkoittaa, että myös taloudellisia ja sosiaalisia

Kymenlaakson luonto 2018

näkökohtia tulee huomioida. Tästä
syystä on kirjoitettu maankäyttö- ja
rakennuslakiin myös, että ”kaavaa
laadittaessa on pidettävä silmällä
alueiden käytön taloudellisuutta ja
sitä, ettei maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle aiheudu kohtuutonta haittaa”.
Intressien yhteensovittaminen ei
ole helppo tehtävä. Joskus on pakko tehdä vaikeita päätöksiä. Niin on
tapahtunut myös Kotkan, Kouvolan
ja Haminan rajalla sijaitsevan Kajasuon suojelukeskustelun yhteydessä.
Asian kaavakäsittelyyn liittyi monia
käänteitä. Kaavaratkaisusta saatiin
monimutkaisten päätösprosessien
kautta sopu, mutta alueen suojelun
toteutus on edelleen kesken.
Tiukka äänestys
kaavaratkaisusta
Keskustelu Kajasuon suojelusta
käynnistyi jo kauan sitten. Ensim-

mäinen konkreettinen askel tehtiin kuitenkin vastaa vuonna 2009.
Kajasuo esitettiin Kymenlaakson
maaseutu ja luonto -maakuntakaavan ehdotuksessa ensimmäistä
kerta suojelualueeksi. Kaavan yksi
keskeinen tavoite oli sovittaa yhteen suoluonnon monimuotoisuuden vaaliminen ja turvetuotannon
toimintaedellytysten
turvaaminen.
Suojeluesityksestä käytiin vilkas
keskustelu. Kokouksessa osa valtuutetuista esitti suojelumerkinnän
poistamista kaavasta. Yhteisymmärrykseen ei päästy, joten lopuksi
asiasta äänestettiin. Äänestyksessä
annettiin yhteensä 34 ääntä, ja syntyi harvinainen vaalitulos: 17 äänesti suojelumerkinnän puolesta ja
17 merkinnän poistamisen puolesta. Lopuksi asia ratkaistiin puheenjohtajan äänellä. Kajasuo esitettiin
esityksen mukaan suojelualueeksi.
Puolesta ja vastaan
Mistä äänestyksen tulos oikeasti
kertoo? Olisi virhearvio kuvitella,
että puolet valtuutetuista olisi lähtökohtaisesti ollut luonnonsuojelua
vastaan tai sen puolesta. Keskusteluihin ja päätöksiin liittyi paitsi
ekologisia myös poliittisia ja periaatteellisia kysymyksiä. Huoli nousi
mm. oikeusvaikutuksista, ohjausvaikutuksista sekä maanomistajien
oikeuksista. Kenen toteutettavaksi
kaava ja sen edellyttämät toimenpiteet kuuluvat? Kuka maksaa korvauksia? Maksetaanko korvauksia?
Toisaalta viitattiin maakuntakaavan keskeisiin lainsäädännöllisiin
velvollisuuksiin luonnonsuojelun
osalta. Kuka ottaa aidosti vastuuta maakunnan luontoperinnön ja
luonnon monimuotoisuuden vaa-

limisesta? Korostettiin, että turvetuotannon ja soidensuojelun yhteensovittaminen tulee ratkaista
nimenomaan maakuntakaavatyön
yhteydessä. Korostettiin myös, että
luontoselvityksen yhteydessä todettuja tietoja tulee johdonmukaisesti
huomioida kaavaratkaisuja tehtäessä.
Oli myös kaavateknisiä haasteita. Kajasuota ei voitu osoittaa luonnonsuojelulain mukaiseksi luonnonsuojelualueeksi (kaavamerkintä
SL). Kohde esitettiin maankäyttöja rakennuslain suojelualueen yleismerkintää käyttäen (kaavamerkintä S). Tämä tarkoittaa, että vasta
yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä päätetään tarkemmin, miten alueen suojelu on käytännössä tarkoitus toteuttaa. Tämä
aiheutti epävarmuutta.
Kaavaratkaisusta tehtiin valitus, mutta valitus hylättiin lopuksi
korkeimmassa hallinto-oikeudessa.
Kaava on nykyään lainvoimainen
ja Kajasuon suojelumerkinnän oikeudellisuudesta ei ole mitään epäselvää. Keskeinen ongelma on kuitenkin se, että Kajasuon käytännön
suojelun toteutus ei ole 10 vuoden
aikana edennyt lainkaan. Viimeinen mutka suojelun toteuttamisessa oli soidensuojelun täydennysohjelman keskeyttäminen. Kajasuo oli
tarkoitus suojella ohjelman turvin
pysyvästi luonnonsuojelualueeksi.
Nyt lopullisesta toteutuskeinosta ei
ole tietoa.
Maakuntakaavan vahvuudet
ja heikkoudet
Kajasuon kaavaprosessi ilmentää
hyvin maakuntakaavoitukseen liittyviä haasteita. Maakuntakaava on
yleispiirteinen ja pitkän aikavä-

lin suunnitelma. Yleispiirteisyys ja
pitkä aikaperspektiivi ovat samalla maakuntakaavan vahvuuksia ja
heikkouksia. Lain mukaan maakuntakaava on ohjeena paitsi yksityiskohtaisemmalle kaavoitukselle
myös ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Koska maakuntakaava
on vain ohjeena yksityiskohtaiselle suunnittelulle, maakuntakaava
”heittää pallon” seuraavalle suunnittelutasolle ja sen viranomaisille ja toimijoille. Maakuntakaavaviranomainen ei voi tehdä itse
lupapäätöksiä tai lunastaa alueita
luonnonsuojelutarkoitukseen: lupapäätöksiä tehdään erillislainsäädännön turvin, ei suoraan maakuntakaavaratkaisujen
pohjalta.
Ympäristöviranomainen päättää
luonnonsuojelualueiden perustamisesta, ja lupaviranomainen maaaineisten tai turpeen ottoluvista.
Mitä on sitten yleispiirteisen
suunnittelun kuten maakuntakaavoituksen rooli luonnon monimuotoisuuden vaalimisessa? Välillä kannattaa katsoa taaksepäin
maakuntakaavojen historiaan tai
niitä edeltävien seutukaavojen historiaan. Tarkastelu auttaa ymmärtämään, että pitkäjäänteinen suunnittelutyö on hidas ja mutkikas,
mutta se tuo myös tuloksia. Monia
keskeisiä luonnonsuojeluun liittyviä avauksia on tehty nimenomaan
seutu- ja maakuntakaavoissa. Niiden toteutus on kestänyt joskus
vuosikymmeniä, mutta yleispiirteiset kaavat ovat nostaneet keskeiset
suojelutarpeet yleiseen ja poliittiseen keskusteluun, antaneet suunnittelupohjan jatkotoimenpiteille ja
tuoneet työkalut monille toimijoille. Olisiko meillä Kymenlaaksossa
kolmea kansallispuistoa ilman pitkäjänteistä suunnittelua?
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METSO – vapaaehtoista metsiensuojelua Kymenlaaksossa
Teksti: Simo Jokinen, Biologi ǀ Kaakkois-Suomen ELY-keskus ǀ Lisätietoja METSO-ohjelmasta: www.metsonpolku.fi

V

altakunnallisen METSOohjelman mukaista metsiensuojelua on toteutettu Kymenlaaksossa vuodesta 2005
lähtien. Tavoitteena on pysäyttää
Etelä-Suomen metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen ja vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys.
Keskeisimpänä toimenpiteenä on
luonnonsuojelualueverkoston kehittämiseen tähtäävä vapaaehtoinen suojelu. Ohjelman rahoitus
antaa metsänomistajille mahdollisuuden tarjota luonnontilaisia metsiään suojelualueiksi korvausta vastaan. Suojeltavia luontotyyppejä
ovat kaikki metsäiset luontotyypit
karuista kalliometsistä puustoisiin
soihin. METSO-ohjelmaa toteutetaan pääasiassa yksityismetsissä, mutta myös mm. kunnat, seurakunnat ja yhtiöt ovat tarjonneet
alueitaan suojeluun.
METSO-ohjelman luonnonsuojelullisilla valintaperusteilla pyritään kohdistamaan suojelutoimet
elinympäristöjen laadun ja sijainnin kannalta mahdollisimman arvokkaille alueille. Valintaperusteissa määritellyt rakennepiirteet
toimivat lajistoltaan monimuotoisimpien metsien tunnistamisessa.
Ensisijaisia valintakriteereitä ovat
mm. lahopuun määrä, puuston ikä,
lajisto ja suoluontotyyppien osalta vesitalouden luonnontilaisuus.
Kytkeytyvyys
luonnonsuojelualueisiin on myös olennaista luonnonsuojelualueverkostoa täydennettäessä. Yhteyksillä kaakkoisen
valtakunnanrajan takaisiin metsiin
on erityinen merkitys luonnonsuojelualueverkostoa suunniteltaessa,
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minkä vuoksi Kaakkois-Suomi on
yksi ohjelman painopistealueita.
Pienestä tilakoosta ja maakunnan vahvasta metsäteollisuudesta
johtuen sopivat suojelumetsät ovat
Kymenlaaksossa verrattain pieninä
pirstaleina talousmetsämaisemassa. Tyypillinen kymenlaaksolainen
METSO-kohde on ollut 4–5 hehtaarin kangasmetsä, suurin on 68
hehtaarin kokoinen. Monimuotoisuudeltaan merkittävimmät luontotyypit, kuten lehdot, rehevät korvet
sekä salpausselkien alueille ominaiset lähteiköt ja harjujen paahderinteet, ovat pienialaisinakin arvokkaita.
Vapaaehtoisuus on koettu METSO-ohjelman vahvuudeksi, koska
se on lisännyt luonnon- ja metsiensuojelun hyväksyttävyyttä. Vapaaehtoisuus myös rajoittaa kohdentamista monimuotoisuuden kannalta
arvokkaimmille alueille mahdolli-

simman tehokkaasti. Tarjontaa on
ollut aiempina vuosina verrattain
vähän ja kaikki suojelun arvoiset
kohteet eivät aina päädy maanomistajien aloitteesta suojeluun. Tietoisuus ohjelmasta on vuosien varrella jatkuvasti lisääntynyt, mikä on
viime aikoina näkynyt tarjonnan
kasvuna myös Kaakkois-Suomessa.
Lisääntynyt tarjonta lisää mahdollisuuksia kohdistaa suojelua arvokkaimmille alueille. Lopullisen päätöksen kohteen käytöstä tekee aina
metsänomistaja, joten tiedonkulku
suojeluvaihtoehdosta metsän käyttöä suunniteltaessa on tärkeää. Suojelun markkinointi metsänomistajille on työlästä, joten yhteistyö
metsäammattilaisten ja metsänomistajien välillä on ollut välttämätöntä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.
Laadukkaimmat
suojelutarjoukset koskevat usein
metsiä, joiden säästäminen on ol-

Uhanalainen haapariippusammal viihtyy luonnontilaisten kuusivaltaisten
metsien järeiden haapojen rungoilla.
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lut vuosikymmeniä metsänomistajan henkilökohtainen valinta. Päätös alueen suojelusta on tavallisesti
kypsynyt vähitellen. Sukupolven
vaihdoksen myötä metsän käytön
suunnittelu tulee monesti ajankohtaiseksi ja suojelu on ollut hyvä
vaihtoehto päätehakkuulle omaisuutta realisoitaessa.
Suoluontotyyppien suojelua on
METSO-ohjelmassa
mahdollista toteuttaa puustoisten soiden ja
soiden metsäisten reunojen osalta.
Myös puustoisten suotyyppien yhteydessä olevia puuttomia alueita
on mahdollista sisällyttää suojelualueisiin. Soidensuojelun täydennyskartoituksen kohteiden suojelua edistetään maanomistajien
vapaaehtoisesti tarjoamilla kohteilla. Suojelua pyritään toteuttamaan
kerralla vesitaloudeltaan mahdollisimman yhtenäisillä alueilla. Toistaiseksi maanomistajien kiinnostus
kartoitettujen kohteiden osalta on
ollut laimeaa ja yhtenäisten kokonaisuuksien suojelun edistyminen
on ollut hidasta sirpaleisen maanomistuksen takia. Laajemmat suojellut kangasmetsäalueet sisältävät
monen tyyppisiä pienialaisia suolaikkuja. Soiden suojelupinta-alaa
on lisätty myös suojeltujen soiden
ennallistettavissa olevilla ojitetuilla reunapalstoilla mm. Valkmusan kansallispuiston alueella. Pienialaisillekin pohjavesivaikutteisille
lähdealueille on perustettu luonnonsuojelualueita, jos niiden yhteydessä on ollut mahdollista rajata
ympäröiviä kangasmetsiä suojelualueeseen. Vaikka lähteiset alueet
ovat pääosin luonnontilaltaan eriasteisesti muuttuneita, on joukossa

METSO-ohjelmassa
toteutuneet suojelualueet
Kymenlaaksossa 2005–2018

edelleen suojelun ja luonnontilan
palauttamisen kannalta arvokkaita,
lajistoltaan merkittäviä alueita.
Ilmastonmuutos tuo jatkossa lisähaasteita myös luonnonsuojeluverkoston suunnittelulle. Laajojen
suojelualueiden ja yhtenäisen suojelualueverkoston merkitys tullee
korostumaan jatkossa lajien elinmahdollisuuksien turvaamisessa
levinneisyyksien muuttuessa.
METSO-ohjelma jatkuu ainakin vuoden 2025 loppuun saakka.
Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan
maakuntien alueelle tavoitteeksi on

asetettu noin 7 000 hehtaaria metsäistä suojelupinta-alaa. Tällä hetkellä puolet hehtaaritavoitteesta on
saavutettu. Tarjonta ja toteutetut
hehtaarit ovat jakautuneet melko
tasan maakuntien välillä. Suomen
ympäristökeskuksen analyysien perusteella näyttäisi siltä, että suojelualueverkon yhtenäisyys on parantunut molemmissa maakunnissa.
Vuonna 2019 julkaistavan valtakunnallisen uhanalaisarvioinnin
tuloksien pohjalta voidaan pohtia
lajistossa tapahtuneita muutoksia
laajemmin.
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LUONNONSUOJELU
Teksti ja kuvat: Eeva Furman, PhD
professori Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Ympäristöpolitiikkakeskus Keskuksen johtaja

Ilkka Hanskin

O

n kesä 2014, heinäkuu
parhaimmillaan. Ilkka
on liikkeellä mustikkaämpäreineen samassa
metsässä, jossa hänen isänsä, isoäitinsä, ja myös tämän äiti ja isoäiti
ovat keräilleet aikoinaan mustikoita. Hän on niin keskittynyt mustikoiden keruuseen, että ajantaju on
kadonnut. Mutta eihän maailman
kaikki kolkat kiertänyt, kansainvä-

lisesti arvostettu akateemikko kesällä tarvitsekaan kelloa tai aikataulua.
Vain tutun metsän, johon saa palata vuodesta vuoteen ja vuodenajasta
toiseen, tervehtiä tuttuja puita, tikkoja, mättäitä ja muurahaispesiä ja
saada marjoja ja hyvää oloa ämpärin
täydeltä. Ilkka ei ole tässä suhteessa
harvinaisuus. On selkeästi tiedossa,
mikä merkitys metsillä on ihmisten
hyvinvoinnille.

Ihmisen hyvinvointi metsässä syntyy monien eri tekijöiden yhteisvaikutuksesta, ja vaikuttavat tekijät voivat olla hyvin erilaisia eri
ihmisillä. Ihminen hakee metsästä rauhaa ja sopusointua elämäänsä, parantelee sydämen haavojaan ja rauhoittaa kiihtynyttä mieltään. Erityisen tärkeitä ovat lähimetsät, joihin pääsee nopeasti ja
helposti. Yleensä suomalainen seuraa lähimetsänsä eliölajistoa,
kerää marjoja ja sieniä. Osa ihmisistä ei tarvitse mitään erityistä tekemistä metsässä, osa taas haluaa keräilyn lisäksi metsästää.
Yhä useammalle tutustuminen metsään tapahtuu koulun, ystävien
tai seuran kautta, mutta monille se tulee edelleen äidinmaidon
mukana, jolloin perinteiden vaaliminen tai alueen säilyttäminen
entisellään tuntuu erityisen tärkeältä. Metsässä kokee olevansa
osa pitkää helminauhaa ja kuuluvansa johonkin omaa elämää suurempaan. Myönteinen tuntemus metsässä vaikuttaa terveyteen:
mm. verenpaineen on todettu laskevan metsässä vietettynä aikana. Metsä saa meidät myös liikkumaan, mikä vaikuttaa terveyteen
monilla tavoin ja ehkäisee liikakilojen syntyä. Metsien on todettu vaikuttavan kehomme vastustuskykymekanismeihin allergioita,
eräitä syöpiä ja lukuisia muita sairauksia ehkäisevästi. Luonnon vaikutus vastustuskykyyn on voimakkaimmillaan varhaislapsuudessa,
mutta ominaisuuden ylläpitäminen edellyttää toistuvia, koko elinkaaren aikaisia kontakteja luontoon. Reaktio syntyy luonnon mikrobien ansiosta, ihon ja hengityselinten kautta. Metsän muhevat
tuoksut ja multaiset kynnenaluset vaalivat siis terveyttämme.
Ilkka Hanskin rakkaimpia harrastuksia oli mustikoiden keruu omasta metsästä Virolahdella.
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Mahdollisuudet

Ilkka Hanskin luontoverkkoon kuuluu
myös kaunis Hallinsuo Virolahden
pohjoisosassa.

Ilkka Hanski ymmärsi metsän merkityksen paitsi tunnetasolla ja herkullisten antimien kautta, myös tieteellisesti. Hänen tutkimuksensa
kertovat siitä, miten luonnon monimuotoisuus ja toimintakyky ovat
elämälle tärkeiden toimintojen elinehto – oli kysymys sitten ruoantuotannosta, fyysisestä terveydestä, veden saatavuudesta tai ilman ja
vesien puhtaudesta – niin Virolahdella, Suomessa kuin muuallakin
maailmassa. Hän tutki, miten luonnonympäristöt katoavat pala palalta
ympäri maailmaa, millaisia kielteisiä vaikutusketjuja niistää syntyy ja
mitä tulisi tehdä kielteisen kehityksen pysäyttämiseksi.
Luonto on itsessään monimuotoista; siellä on runsaasti erilaisia maisemia, elinympäristöjä,
lajeja, yksilöitä. Ihmisen toimien myötä luontoympäristöt
yksipuolistuvat ja monimuotoisuus katoaa. Tämä heikentää luonnon kykyä sopeutua
yhä muuttuviin tilanteisiin taudeista nokeentumisiin, myrkyistä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Monimuotoisuus on
pankki tulevaisuuden varalle,
mutta jo tänä päivänä tärkeä
puskuri monille ihmisen hyvinvointiin vaikuttaville ilmiöille. Monimuotoisuus vaikuttaa
esimerkiksi ruoan tuotannon
onnistumiseen, veden saantiin,
ilman puhtauteen sekä suojautumiseen kuumuudelta ja kylmyydeltä. Suomessa erityisesti
metsät ovat kärsineet monimuotoisuuden katoamisesta.
Metsiemme hyvinvointi on tärkeää paitsi suomalaisten, myös
koko maapallon elämän turvaamiselle.

50

turvetuotannon kustannustehokkaaseen ja
luotettavaan vesistökuormituksen arviointiin

ovat jo olemassa
Janne Raunio, Vesistötutkimuspäällikkö
Kymijoen vesi ja ympäristö ry.

Tämän takia Ilkka Hanski päätti omistaa tieteellisestä elämäntyöstään saamansa merkittävän
kansainvälisen palkinnon nimenomaan luonnon suojeluun. Hän
testamenttasi rahasumman metsä-,
suo- ja saarilaikkujen hankintaan
sellaista verkostoa varten, jossa
luonnon annetaan olla mahdollisimman paljon ihmisen toiminnan
ulkopuolella. Rakkaus omiin juuriin ja alueen luonnonarvon ymmärtäminen sai Ilkan kohdistamaan hankinnan nimenomaan
Virolahdelle, niin että luontoverkko
sijoittuisi pääasiassa Hanskin, Niemelän ja Rännäsen kylän alueelle.
Testamenttia toimeenpanevat Ilkka Hanskin leski sekä kolme lasta,
joiden tehtävänä on ostaa tai muuten hankkia laikkuja Ilkka Hanskin
luontoverkkoon. Laikuille haetaan
mahdollisuuksien mukaan valtion
suojelustatus. Verkostoon ovat olleet tervetulleita myös muiden henkilöiden rauhoittamat laikut Virolahdella, ja niitä toivotaan saatavan
jatkossa lisää. Paitsi yksityisten henkilöiden, myös yhteisöjen ja kunnan aloitteet otetaan ilolla vastaan.
Laikkujen koko vaihtelee, pienimmät ovat hehtaarin kokoisia. Ilkka
Hanskin luontoverkko on vaihtoehto valtion suojelukeinoille. Siinä paikallinen ostaa paikalliselta metsää
käypään hintaan. Laikku jää kylän
asukkaan omistukseen. Näin pitkään punottu helminauha ei katkea.
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Ilkka Hanskin luontoverkko -nimeä kantava verkosto toimii nettisivujen (www.luontoverkko.fi) kautta
ja tuoreimmista uutisista saa tietoa
Facebook-sivuilta (Ilkka Hanskin
luontoverkko), joista löytyy lisää
tietoa verkoston osista. Yhdeksi tehtäväksi verkoston omistajat ovatkin
nimenneet verkostosta kertomisen
laajemmin niin Suomessa kuin ulkomailla. Tämä siksi, että verkosto
on tärkeä paitsi paikallisesti, myös
kansallisella tasolla, erityisesti esimerkkinä muille. Suomen tasolla
tarvitaan monia muita vastaavanlaisia verkostoja, jotta nähtäisiin
niiden vaikutus luonnonympäristöjen huonon tilanteen korjaamiseksi.
Tämä olisi tervetullutta, ja se tukisi merkittävästi valtion ja kuntien
mailla toteutettavaa suojelua, joka
ei nykyisellään kykene vastaamaan
tutkijoiden arvioimaan rauhoitustarpeeseen. Ilkka Hanskin luontoverkko on perheen Sitoumus2050
(www.sitoumus2050.fi), sitoumus,
jossa luvataan kertoa verkoston toiminnasta mahdollisimman monipuolisesti eri ihmisille tai yhteisöille, jotta Suomen tulevaisuus kulkisi
kohti kestäviä polkuja.
Ilkalla oli kuitenkin yksi erityinen
toive verkoston suhteen. On tärkeää,
että ihmisillä on luontolaikkuja, missä lepuuttaa sieluaan, mutta erityisesti eläimille se tarjoaa paikkoja, missä
ne saavat olla rauhassa ja nauttia niille ominaisesta elinympäristöstä.

Turvetuotannon ympäristövaikutuksista merkittävimmät kohdistuvat vesistöihin. Viime vuosina
on käyty paljon keskustelua turvetuotannon vesistövaikutuksista ja kuormitusarvioiden luotettavuudesta. Kuormitustarkkailujen
tehostamiseksi ja tulosten luotettavuuden parantamiseksi on ehdotettu mm. nykyistä tiheämpää vedenlaadun näytteenottoa sekä
jatkuvatoimisia vedenlaadun mittareita. Ennen kalliiden lisäinvestointien tekemistä pitäisi kuitenkin
miettiä, mitä nykyisissä käytännöissä on helpoiten korjattavissa.
Parannettavaa on nähdäksemme
etenkin kahdella tasolla: näytteenoton suunnittelussa ja tarkkailuaineistojen hyödyntämisessä.
Näytteenoton ajoitus on
oleellista kuormitustarkkailussa
Turvetuotannon kuormitustarkkailuissa vesinäytteitä otetaan
tyypillisesti
sattumanvaraisina
ajankohtina, ympäristöluvan ja
tarkkailuohjelman edellyttämällä
taajuudella, kuten kerran tai kahdesti kuukaudessa. Valtaosan vuodesta tuotantoalueiden virtaamaolot ovat keskimääräiset tai sitä
pienemmät, joten sattumanvarainen näytteenotto ajoittuu yleensä
näihin ajankohtiin. Vuosikuormi-

tuksen laskennan kannalta merkityksellisimmät ajankohdat ovat
kuitenkin tulvien ja rankkasateiden aiheuttamat ylivirtaamatilanteet, joiden aikana tuotantoalueilta purkautuu merkittävä osa koko
vuoden vesimääristä. Suhteelliset
harvat vesinäytteet kannattaa siis
ajoittaa näihin ajankohtiin, jolloin
vesimäärät ja kuormitus ovat suurimmillaan. Tämä tuo mukanaan
logistisia haasteita, sillä tarkkailuja
suorittavan konsultin tulisi pystyä
keräämään näytteitä useilta turvetuotantoalueilta saman päivän aikana. Käytännössä oikea-aikainen
näytteenotto edellyttää hyvää yhteistyötä
toiminnanharjoittajan,
urakoitsijan ja konsultin välillä, sillä ylivirtaamatilanteet ovat kestoltaan usein varsin lyhyitä.
Tarkkailuaineistot ovat
heikosti hyödynnettyjä
Vaikka kuormitustarkkailujen vesinäytteenottoa on tihennetty menneiden vuosien tasosta, on valtaosa
vuodesta edelleen päiviä, jolloin
tuotantoalueilta lähtevästä vedenlaadusta ei ole tietoa. Tämä heijastuu epävarmuutena myös kuormituslaskelmiin. On siis pyrittävä
tekemään mahdollisimman luotettavia arvioita vedenlaadusta niille
päiville, joilta analyysitiedot puuttuvat. Perinteisessä kuormituslas-
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Ennustettu

Kunnostusojituksen tarveharkinta ja suunnit telu

edistävät vesiensuojelua
Miina Fagerlund, Projektipäällikkö, Maltti metsänhoidossa – valtti vesiensuojelussa -hanke
Kymijoen vesi ja ympäristö ry.

Turvetuotantoalue. Kuva: Kymijoen kuvapankkihanke.

näitä tietoja on helposti saatavilla
mm. läheisiltä sääasemilta ja ympäristöhallinnon tietojärjestelmistä.
Kokemuksia
esimerkkikohteilta
Mallinnukseen ja oikea-aikeiseen
vesinäytteenottoon perustuvaa tarkkailua on testattu jo usealla kohteella
mm. Pohjois-Savossa, Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n ja Savo-Karjalan
ympäristötutkimus Oy:n yhteistyönä. Pilottikohteilta koottiin yhteen
koko tarkkailuhistorian vedenlaatuaineistot ja muut ympäristömittaukset, joiden perusteella muodostettiin
ennustavat mallit kuormituslaskennan keskeisille parametreille (kokonaisravinteet N ja P, kiintoaine ja

Havaittu

120

80

COD mn mg/l

Kokonaisfosfori µg/l

kennassa vesinäytteiden oletetaan
edustavan pitemmän aikavälin keskiarvoa, mutta vaihtelevissa olosuhteissa tämä oletus ei usein pidä paikkaansa. Sen sijaan, että vedenlaadun
oletetaan pysyvän näyteajankohtien välillä vakaana, voidaan vedenlaatua myös mallintaa kertyneiden
mittaustietojen avulla. Perinteisessä
kuormituslaskennassa mittaustiedot palvelevat vain kyseisen vuoden
kuormituslaskentaa, mutta vedenlaadun mallinnuksessa voidaan hyödyntää koko mittaushistoriaa.
Mallinnuksen tavoitteena on
löytää säännönmukaisuuksia vedenlaadun ja sitä selittävien tekijöiden välille. Turvetuotantoalueilta
lähtevän veden laatu on läheisesti yhteydessä vallitseviin ympäristöolosuhteisiin, kuten sademääriin, virtaamiin ja lämpötilaan.
Periaatteessa kaikki numeerisessa muodossa olevaa tietoa voidaan
hyödyntää mallinnuksessa, mutta
asiantuntijan on arvioitava, mitkä
tekijät voivat todellisuudessa selittää vedenlaadun vaihteluita ja mitkä
eivät. Havaittujen säännönmukaisuuksien avulla voidaan simuloida
vedenlaatua, kunhan selittävistä tekijöistä on vuorokausitason tietoa.
Keskeisimpien ympäristötekijöiden
osalta tämä ehto yleensä täyttyy,
sillä virtaamaa, veden lämpötilaa ja
säätä seurataan tuotantoalueilla tai
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COD eli humuspitoisuus). Mallien
avulla simuloitiin päiväkohtaiset pitoisuudet eri vedenlaadun parametreille (Kuva 1). Mallitarkastelun todettiin tuottavan jatkuvatoimiseen
vedenlaadun seurantaan nähden
varsin samansuuruisia arvioita vuosikuormituksesta.
Mahdollisuudet tehostaa ja parantaa turvetuotannon kuormitustarkkailuja ovat siis olemassa, mutta se edellyttää käytäntöjen
ja tarkkailuohjelmien muutoksia.
Mallinnus voi tuoda nykykäytäntöön verrattuna jopa säästöjä, sillä
vesinäytteenottoa voidaan keventää. Tämä kuitenkin edellyttää, että
mallit kuvaavat luotettavasti vedenlaatua eri olosuhteissa.

Ennustettu
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Kuva 1. Simuloidut ja havaitut kokonaisfosforin ja COD:n (kemiallinen hapenkulutus) pitoisuudet eräällä pilottikohteena toimineella turvetuotantoalueella vuonna 2016.
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Merkittävä osa Suomen turvemaista on ojitettu metsätalouskäyttöön. Kunnostusojituksilla ehkäistään vedenpinnan noususta
johtuvaa puuston kasvun heikentymistä näillä alueilla. Kunnostusojitus on myös vesistöjä eniten
kuormittava metsätaloustoimenpide. Se lisää erityisesti kiintoaineen
ja siihen sitoutuneen fosforin sekä humuksen huuhtoutumista alapuolisiin vesistöihin. Liikkeelle lähtenyttä humusta on erityisen vaikea
saada pidättymään vesiensuojelurakenteisiin. Kunnostusojituksen paras vesiensuojelukeino on siten ehdottomasti kunnostusojitustarpeen
ja -kelpoisuuden arviointi, minkä
avulla ehkäistään turhat ja kannattamattomat ojitukset.
Kunnostusojitustarve arvioidaan
puuston kuivatustilanteen perusteella. Arvioinnissa tulisi ojaston
kunnon lisäksi kiinnittää huomiota
myös alueen puustoon. Etelä- ja Keski-Suomessa tilavuudeltaan yli 120
m3/ha puusto ylläpitää vedenotollaan ja haihdutuksellaan puuston
kasvulle riittävää kuivatustilaa,
vaikka ojat olisivatkin huonossa
kunnossa. Runsaspuustoisilla kohteilla kunnostusojitus on myös mahdollista korvata tuhkalannoituksella, jolloin ojien kaivun sijaan tuetaan
puuston kasvua ja haihdutuskykyä.
Kunnostusojituskelpoisuus arvioidaan puolestaan ojituksen taloudellisen kannattavuuden perusteella.
Onhan kaikkien etujen mukaista,
ettei kunnostusojitusta tehdä alueilla, joilla ei ole edellytyksiä puuston

kasvulle. Kannattavuuden arvioinnissa huomioidaan erityisesti kasvupaikan ravinteikkuus ja puuston
aikaisempi kasvunopeus. Arvioinnin avulla valitaan kunnostettavaksi
vain sellaiset kohteet, joilla on todellinen kuivatustarve ja joissa metsänkasvatus on kannattavaa.
Kuormituksen minimoimiseksi tarpeellisten kunnostusojituksien vesiensuojelu tulisi suunnitella
valuma-alueen koko, kaltevuus ja
eroosioriski huomioiden. Ojaston
reunojen sortumisriskiä voidaan
huomattavasti vähentää jättämällä metrin levyinen muokkaamaton suojakaista ojien varsille. Ojaston eroosiota voidaan vähentää ja
kiintoaineen pidättymistä tehostaa
myös virtaamaa hidastavien patorakenteiden (putki- ja pohjapa-

dot) avulla. Ojastoon on hyvä jättää paikoin myös perkauskatkoja,
jotka pidättävät pintavalutuksen
tavoin liikkeelle lähtenyttä ainesta.
Lopuksi vedet tulisi johtaa alapuoliseen vesistöön mieluiten pintavalutuksen, kosteikon tai vähintään
laskeutusaltaan kautta.
Maltti metsänhoidossa – valtti vesienhoidossa -hanke toteuttaa
vuosien 2017–2020 aikana Kaakkois-Suomen alueen metsänomistajiin sekä metsäalan ammattilaisiin kohdistuvaa vesiensuojelun
tiedotuskampanjaa. Tiedotuksen
tavoitteena on vähentää niin kunnostusojituksista kuin muistakin
metsätaloustoimenpiteistä
muodostuvaa vesistökuormitusta. Lisätietoa hankkeesta: www.kymijoenvesijaymparisto.fi/maltti

Kunnostusojituskohde. Kuva: Tiina Karjalainen
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Neuvo Kymi 2018 – hajajätevesien neuvontahanke tarjoaa maksutonta ja
puolueetonta jätevesineuvontaa haja-asutusalueiden asukkaille ja mökkiläisille.
• Puh. 044 783 0952 (ark. klo 9-15)
• www.kymijoenvesijaymparisto.fi/neuvo

LABORATORIOPALVELUT

• Vesistötutkimukset

• Kaivovesitutkimukset

• Kalastotutkimukset
• Ympäristöluvat ja neuvonta

• Trikiinitutkimukset
• Elintarviketutkimukset

Kymijoen vesi ja ympäristö ry
Tapiontie 2 C, 45160 Kouvola
puh. (05) 5445 920
toimisto.kyvsy@vesiensuojelu.fi
www.kymijoenvesijaymparisto.fi

Kymen Ympäristölaboratorio Oy
Patosillantie 2, Kuusankoski
puh. (05) 5443 300
info@kymlab.fi
www.kymlab.fi

Takiaiset tarjoavat
tiklille ravintoa
talvellakin.

Ekokaari 50
46860 Keltakangas
vaihde 05 744 3400
www.kymenlaaksonjate.fi

Kuvat. Kamerat. Objek�ivit. Kiikarit. Kaukoputket.

INKEROINEN
05 317 1646

www.fotonappari.ﬁ

Lehtitaitot
kirjataitot
iLmoitukset
esitteet
Logot

KOUVOLA
05 311 5066

Kaikki painotyöt jo vuodesta 1982.

info@painotalowestman.fi
www.painotalowestman.fi

T!

Suomen Luontoa julkaisee Suomen
luonnonsuojeluliitto. Jäsenet saavat
tilauksensa edulliseen jäsenhintaan.
Tilaamalla lehden tuet luonnon
suojelutyötä.

www.upm.com

Yhdessä pidämme ympäristön puhtaana
tänään ja huomenna.

A NY

Suomen Luonto vie lukijansa
luonnon ihmeisiin ja ympäristön
syövereihin. Laadustaan
palkittu luontotiedon aarreaitta
ilahduttaa myös maan parhailla
luontokuvilla.

Tehdään yhdessä
puhdas ympäristö
Kun sinä huolehdit lajittelusta,
me ohjaamme lajitellut jätteesi
raaka-aineeksi ja energiaksi.
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Tunne
luonTosi!

Macroscopic closeups

Sphagnum mosses
– The Stars of European Mires

Sideviews

Stem leaves

THE NEW

SPHAGNUM
FIELD GUIDE
Communi�es

Habitats

Cell
structures

We proudly present the 60 Stars of European Sphagnum mosses for both identification in field conditions
and for microscopic work in the laboratory. The main
emphasis is on the illustrations, mainly photographs,
showing both macroscopic and microscopic characteristics of the species. Distribution of each species in
Europe is given as well as the latest changes in taxonomy.
This book is a collaboration among museum based
botanists, field ecologists and peatland scientists and teachers.
This new magnificent book will help both field ecologists and paleo-ecologists/geologists in their demanding work of Sphagnum identification, and - also hopefully – reveal the beauty of the peatlands even in the
smaller forms.
The book includes 326 pages and appr. 1000 high
quality photos, bw line drawings, tables etc.
Price: 69 € + postage
Orders, questions etc:
https://holvi.com/shop/Sphagna/

..and all the intricate beauty of Sphagnum mosses

..so buy your copy now!

