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Suomen luonnonsuojeluliiton 
Kymenlaakson piiri ry

nykyisen soidensuojeluverkon täydennystä varten 
ympäristöministeriö asetti valmistelevan soiden-

suojelutyöryhmän vuonna 2012. Työryhmän pohja-
työn sekä maastokartoitusten tuloksena syntyneen soi-
densuojelun täydennysohjelmaesityksen (SSTE) avulla 
oli tarkoitus parantaa olemassa olevaa soidensuojelu-
verkkoa.  Ehdotuksen toteuttaminen kuitenkin kes-
keytyi poliittisen tahdon puutteeseen edellisten edus-
kuntavaalien jälkimainingeissa.

Kymenlaakson kartoitetuista kohteista täydennys-
ehdotukseen valittiin 16. Näiden yhteispinta-ala on  
1 206 hehtaaria, mikä on 36,9 % koko Kaakkois-Suo-
men ELY-keskuksen alueelta ehdotukseen valittujen 
kohteiden kokonaispinta-alasta (3 264 hehtaaria). Mo-
nia arvokkaita kohteita jäi ehdotuksen ulkopuolelle. 
Kymenlaakson kohteisiin sisältyy hyvin erityyppisiä 
ja erikokoisia soita reunametsineen ja metsäsaarekkei-
neen. Karun keidassuokasvillisuuden lisäksi kohteilta 
löytyy laaja kirjo uhanalaisia suotyyppejä letoista läh-
teikköihin, luhdista nevoihin sekä korpiin. Valintakri-
teereissä huomioitiin myös mm. kohteiden luonnonti-
laisuutta ja eläinlajiston arvoja.

Kaakkois-Suomen suurimpana kohteena ehdotuk-
seen valittiin Kouvolan ja Haminan rajalta Kajasuon 
ja Lamminsuon sekayhdistymä, johon kuuluu kaksi 
keidassuo-osaa ja yksi aapasoille luonteenomaisen kas-
villisuuden hallitsema alue, minkä lisäksi alueeseen 
liitettiin vielä pieni Ymmyriäissuo-Kurjensuo. Lehden 
yhtenä teemana on esitellä tämän 434,8 hehtaarin suu-
ruisen alueen luontoa ja sen monimuotoisuutta. 

Muut täydennysehdotukseen valitut kohteet Ky-
menlaaksossa ovat Iitin Kunnaslampi (29,5 ha) ja 
Lakeassuo (16,1 ha). Kouvolasta valittiin Hallasen-
lampi-Onkijärvensuo (21,1 ha), Harvia (33,4 ha), Hon-
kalamminsuo (80,3 ha), Juosonsuo ja Musta-Ruh-
maan letto (yhteensä 16 ha), Karhunsuo-Saapaslahti  

(79,1 ha), Kauriosuo (laajennus 70,0 ha) ja Kähöjärven-
suo (54,1 ha). Haminasta valituksi tuli Pahanlammin-
suo (45,4 ha), Virolahdelta Ruokolamminsuo-Peltosuo 
(112,0 ha) ja Spitaali (46,1 ha). Kotkasta ehdotukseen 
sisällytettiin Munasuo-Nälkäsuo-Tuomiojansuon alu-
eita (125,9 ha) sekä yhdessä Pyhtään kanssa Valkmu-
san kansallispuiston laajennuksia (yhteensä 44,3 ha).

Lehden sisältö valottaa myös monia muita asioita, joi-
ta on noussut esille puhuttaessa soiden taloudellisesta 
hyväksikäytöstä ja sen mukanaan tuomista ongelmista, 
soidensuojelusta sekä sen keinoista. Keväällä on jälleen 
eduskuntavaalit. Saa nähdä, löytyykö seuraavalta halli-
tukselta poliittista tahtoa ratkaista soidensuojeluun liit-
tyviä kysymyksiä tässä ilmastonmuutoksen ja biotalou-
den soita sekä suometsiä uhkaavassa tilanteessa. 

Lopuksi haluan nostaa esille edesmenneen professori 
Ilkka Hanskin, kansainvälisesti tunnetun ja arvostetun 
tiedemiehen ja populaatioekologian uranuurtajan, se-
kä hänen perheensä luonnonsuojelun hyväksi tekemän 
työn. Heidän aktiivisuutensa ja taloudellisen panok-
sensa turvin on Virolahdella saatu suojeltua arvokkaita 
luontokohteita (mm. soita ja metsiä). Tätä he ovat toteut-
taneet mm. vapaaehtoisen METSO-ohjelman avul-
la sekä osallistumalla ”Luontolahjani satavuotiaalle” 
-kampanjaan Suomen täyttäessä 100 vuotta. Luonnon 
monimuotoisuuden vähetessä suojelu ja siitä viestimi-
nen on ollut perheen sitoumus Suomen kestävän kehi-
tyksen edistämiseksi Sitoumus 2050 -verkkopalvelussa. 
Nämä ovat olleet perusteita, kun Suomen luonnonsuo-
jeluliiton Kymenlaakson piiri myönsi tämän vuoden 
ympäristöpalkinnon Ilkka Hanskin perheelle. Se luovu-
tettiin professori Eeva Furmanille Maailman ympäris-
töpäivänä 5.6.2018.

Iso kiitos artikkelien kirjoittajille ja kaikille muille 
lehden tekoon osallistuneille. Erityinen kiitos Pauliinal-
le artikkelien oikoluvusta.
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Soidensuojelun täydennys-
ohjelman valmistelu

Soiden hälyttävän tilan vuoksi ym-
päristöministeriö asetti syksyllä 
2012 soidensuojelun täydennysoh-
jelmaa valmistelevan työryhmän. 
Sen toimeksiannon taustalla oli sil-
loinen hallitusohjelma sekä valtio-
neuvoston 30.8.2012 tekemä peri-
aatepäätös soiden ja turvemaiden 
kestävästä ja vastuullisesta käytös-
tä ja suojelusta. Työryhmän alku-
peräisenä tavoitteena oli valmistel-
la luonnonsuojelulain mukainen 
suojeluohjelma soidensuojelun täy-
dentämiseksi vuoden 2014 loppuun 
mennessä. Tarkastelualueena oli 
koko maa lukuun ottamatta pohjoi-
sinta ja parhaiten suojeltua Lappia. 
Työryhmä viimeisteli suojeluohjel-
maa kuultavaksi Etelä-Suomessa, 

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

kun syksyllä 2014 ympäristömi-
nisteri vaihtui ja otettiin aikalisä. 
Työryhmän jatkokaudella 2015 ta-
voitteeksi tuli tehdä ehdotus val-
takunnallisesti arvokkaimmista ja 
nykyistä suojelualueverkkoa par-
haiten täydentävistä suoalueista se-
kä niiden suojelun vapaaehtoisis-
ta toteutuskeinoista. Lakisääteisen 
luonnonsuojeluohjelman valmiste-
lusta luovuttiin.

Työryhmän työ tähtäsi eri kas-
villisuusvyöhykkeille ominaisista, 
erityyppisistä soista muodostuvan, 
edustavan ja toimivan verkoston 
turvaamiseen. Tavoitteena oli va-
littujen arvokkaiden soiden sisältä-
mien luonnonarvojen sekä vesi- ja 
ravinnetalouden säilyminen ja tar-
vittaessa elvyttäminen ennallista-
malla. Suojelun ja ennallistamisen 
avulla turvataan luontoarvojen li-

säksi soiden ekosysteemipalveluja, 
kuten hiilen sidontaa, veden kier-
toa, puhdistumista ja pidättymistä 
soiden avulla, virtaamien tasaamis-
vaikutusta, soiden marjasatojen ja 
riistakantojen elpymistä sekä met-
sästyksen ja muiden soiden virkis-
tyskäyttömuotojen jatkumista. 

Soidensuojelutyöryhmän ehdotus 
täydentää 1970–80 lukujen taittees-
sa hyväksyttyä, mittavaa soidensuo-
jelun perusohjelmaa. Valmistelus-
sa on otettu huomioon erityisesti 
uhanalaisten suoluontotyyppien ja 
suolajiston suojelutarpeet sekä tar-
kasteltavien soiden kytkeytyneisyys 
suojelualueisiin. Huomiota on kiin-
nitetty etenkin niihin seutukuntiin, 
joilla suojeltujen soiden määrä sekä 
ojittamattomien soiden osuus koko 
suoalasta ovat pienet ja soiden tila 
yhä heikentyvä. 

Kymenlaakso sisältyy eteläbore-
aalisen metsäkasvillisuusvyöhyk-
keen lohkoihin 2a Lounaismaa ja 2b 
Järvi-Suomi. Lounaismaa on mo-
nimuotoinen vyöhykelohko, jota 
luonnehtivat suurten järvivesistöjen 
alaosien jokilaaksot ja erilaiset pien-
suot. Kaakkois-Suomen kilpikeitaat 
ovat suhteellisen kuivia ja keidasrä-
mevaltaisia. Saaristossa ja rannikol-
la on nuoria soiden kehitysvaiheita. 
Suoyhdistymät, joissa on useamman 
kuin yhden eri keidassuotyypin piir-
teitä tai sekä keidas- että aapasoiden 
piirteitä, ovat tavallisia. Edustavia 
luhtasuoalueita on mm. rannikon 
umpeen kasvavilla merenlahdilla ja 
kluuvijärvillä sekä nuorilla soilla, ja 
sisämaassa erilaisilla vesistönlasku- 
ja umpeenkasvusoilla sekä jokien 
tulvarannoilla. 

Järvi-Suomen lohkolle ovat omi-
naisia laajat järvivesistöt ja virta-
vedet sekä niiden välisillä vedenja-
kaja-alueilla sijaitsevat vaihtelevat 
suot. Lohkolla on sekä useita eril-
lisiä soiden keskittymiä että yk-
sittäisten soiden harvaa verkostoa 
järvialueiden liepeillä. Topografias-
ta ja soiden pienialaisuudesta sekä 
ohutturpeisuudesta johtuen valta-
osa lohkon piensoista on puustoisia, 
erilaisia korpia ja rämeitä.

Suokartoitukset

Kesäkausina 2013 ja 2014 toteu-
tettiin laajat maastoselvitykset ar-
vokkaiden soiden löytämiseksi. 
Tärkeimmät kartoituskohteiden va-
lintakriteerit olivat suon luonnonti-

laisuus ja alueelliset erityispiirteet. 
Soiden etsintään käytettiin useita 
valtakunnallisia ja alueellisia aineis-
toja, kuten maakuntaliittojen suo-
selvityksiä, SYKEn ojittamattomien 
soiden kartta- ja ilmakuvatarkaste-
luja, Metsähallituksen paikkatieto-
aineistoa, Metsäntutkimuslaitok-
sen VMI-aineistoja sekä Hertta 
Eliölajit -tietojärjestelmän lajiha-
vaintotietoja. Kartoituskohteiden 
valintaprosessi oli monivaiheinen 
ja siihen kuului niin paikkatieto-
tarkasteluja kuin asiantuntija-ar-
viointejakin. Alustavassa tarkaste-
lussa oli noin 6 300 potentiaalista 
suoaluetta (yhteispinta-alaltaan yli 
600 000 ha) eri puolilta maata. Tar-
kimmin potentiaalisia kohteita et-
sittiin eteläisimpien ELY-keskusten 
alueilta, kuten Kaakkois-Suomesta. 

Suomen alkuperäisestä yli 10 miljoonan hehtaarin suo-
alasta yli puolet on ojitettu, maan eteläosissa yli 75 %. 
Puolet suoluontotyypeistämme on uhanalaisia, ja soi-

den eliölajiston uhanalaistuminen on viime aikoina yhä kiihty-
nyt. Monien aiemmin yleisten lintujen, kuten suokukon, kannat 
ovat huvenneet ja levinneisyysalueet supistuneet. eniten suo-
luonnon tilaa ja suolajiston elinmahdollisuuksia heikentävät 
vanhojen ojitusten ja kunnostusojitusten aiheuttama soiden 
kuivuminen, muu metsätalouskäyttö, turpeenotto sekä pellok-
si raivaus. Suojeltujen soiden verkosto kattaa nykyisin noin 1,2 
miljoonaa hehtaaria (n. 13 %) maamme suoalasta, mutta suo-
jelu painottuu pohjoisen karuihin avosoihin. Suojelusuoverkos-
ton alueellisessa ja ekologisessa edustavuudessa sekä suola-
jiston 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).

iHMinen ja luonto
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Etsintä kohdistettiin etenkin hei-
koimman suojelutilanteen alueil-
le sekä uhanalaisten suotyyppien 
esiintymisen perusteella.

Kun työryhmä oli hyväksynyt 
kartoituskohdelistat, Elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukset (ELY) 
selvittivät kohteiden maanomistajat 
toimialueeltaan kiinteistö- ja väes-
tötietojärjestelmästä tai verottajalta. 
Ennen maastotöitä ELY-keskukset 
lähettivät yhteensä yli 16 700 kirjet-
tä kartoitettavien noin 1 200 suon 
maanomistajalle. Kaakkois-Suomen 
ELY-keskuksen alueella maanomis-
tajakirjeitä lähetettiin 2013–14 yh-
teensä noin 1 600 kpl. Palautetta saa-
tiin 91 maanomistajalta, joista 7 oli 
kielteisiä ja 8 maanomistajaa osallis-
tui itse maastokäyntiin.

Maastokartoituksen tarkkuus 
vaihteli jonkin verran kohteiden 
laajuuden ja suotyyppien moni-
naisuuden mukaan. Suunnittelu-
vaiheessa hyödynnettiin ilmaku-
va- ja karttatarkastelua ja tehtiin 
kartoituskohteiden esirajaukset 
ennakkoon. Myös soiden alueelli-
set erityispiirteet, lajistotiedot sekä 
suoyhdistymätyypit tallennettiin 
alustavasti jo ennakkoon. Erityistä 
huomiota saivat ne soiden raken-
nepiirteet, jotka voivat indikoida 
uhanalaisten suotyyppien tai lajien 
esiintymistä. Siten maastotyö voi-
tiin kohdentaa tärkeimmiksi ar-
vioiduille sekä rajauksen kannal-
ta vaativille suon osille. Maastossa 
kerättiin yhtenäisellä tavalla tietoja 
soiden luontotyypeistä ja huomion- 
arvoisista lajeista. Pienvesien luon-
totyypit sekä METSO-kriteerit 
täyttävät metsäsaarekkeet kirjattiin 
myös. Suot rajattiin sellaisina ko-
konaisuuksina, että suon vesitalous 
voidaan turvata mahdollisen suoje-
lualueen sisällä. 

Pääosa kartoituksista toteutui 
ELY-keskusten ja Metsähallituk-
sen Luontopalvelujen ohjauksessa. 
Maastokartoituksiin osallistui kah-
den vuoden aikana 80 osaavaa ja 
asiaan omistautunutta suokartoit-

tajaa. Heille annettiin maastokau-
den aluksi kaksipäiväinen koulutus 
ohjelman valinta- ja rajausperustei-
den soveltamisesta, maastomene-
telmästä ja tietojen tallentamisesta 
sekä muuta ohjausta tarpeen mu-
kaan. Kaikkiaan kartoituksiin käy-
tettiin työpanoksia eri ELY-keskuk-
sissa ja Metsähallituksessa noin 24 
henkilötyövuoden verran, ja koko 
työryhmätyöhön yhteensä noin 44 
henkilötyövuotta. Kymenlaakson 
osalta resursseja kului ainakin kah-
den henkilötyövuoden verran.

valtakunnallisesti arvokkai-
den soiden valinta

Soidensuojelutyöryhmän ehdotus 
soidensuojelun täydentämiseksi  
(SSTE) julkaistiin marraskuus-
sa 2015. Ehdotuksen keskeisimpä-
nä aineistona oli tuore 1 200 suon 
maastokartoitus sekä maakunta-
liittojen ja kuntien aikaisemmin to-
teuttamien noin 400 suoalueen sel-
vitysaineisto. Työryhmä valitsi lähes  
1 600 suon (noin 300 000 ha) kar-
toitusaineistosta luonnonarvoiltaan 
valtakunnallisesti arvokkaimmik-
si ja nykyistä suojelualueverkostoa 
parhaiten täydentäviksi kohteiksi 
kaikkiaan 747 suota, pinta-alaltaan 
noin 117 000 ha. Kokonaisalasta  
31 % on valtionmaita, pääosin seka-
omistuksena yksityismaiden kans-
sa. Yksityisomistuksessa olevia 
suoalueita on noin 80 000 ha. 

Valtakunnallisesti merkittävim-
pien soiden tunnistamiseksi soi-
densuojelutyöryhmä tarkasteli se-
kä soiden yleistä ekologista tilaa ja 
merkitystä suoverkostossa että suon 
erityisiä luonnonarvoja (suoluon-
totyyppejä, eliölajeja ja soiden alu-
eellisia erityispiirteitä). Kohteet pis-
teytettiin niiden luonnonarvojen 
mukaisesti. Työryhmä valikoi ar-
vokkaimmat suokohteet luonnontie-
teellisin perustein, poimimalla ensin 
luonnonarvoiltaan nykyistä suojelu-
alueverkostoa parhaiten täydentävät 

kohteet matemaattisen Zonation-
analyysin tulosten perusteella. Sen 
jälkeen kohdejoukkoa täydennet-
tiin kunkin metsäkasvillisuusvyö-
hykkeen lohkon lisäkohteilla, joilla 
oli korkeimmat luonnonarvopisteet. 
Alustava kohdejoukko oli arvioita-
vana työryhmässä, ELY-keskuksissa 
ja suoluonnon asiantuntijoilla vii-
meisiä perusteltuja lisäyksiä ja pois-
toja varten. 

Suojeltaviksi ehdolla olevat suo-
alueet sisältävät merkittäviä luon-
nonarvoja ja niiden rajaus on tehty 
siten, että suon vesitalous ja luon-
nonarvot voivat säilyä myös tule-
vaisuudessa toimivana kokonaisuu-
tena. Suojelu ei vaikuta rajauksen 
ulkopuoliseen maankäyttöön, mis-
tä syystä rajauksissa on otettu 
huomioon mahdolliset ennallis-
tamistarpeet, ennallistamisesta 
mahdollisesti aiheutuvat vettymis-
haitat ja muut hydrologiset tekijät.

Suojeluehdotuksen suot edustavat 
monipuolisesti suoluonnon eri piir-
teitä. Suoyhdistymätyypeistä esi-
merkiksi eteläiset metsäkeitaat olivat 
erityisen kiinnostuksen kohteena. 
Valituilla kohteilla havaittiin 54 suo-
tyyppiä. Erityisesti etsittiin korpia, 
lettoja ja luhtia, joita ei ole aikaisem-
min selvitetty yhtä systemaattisesti. 
Myös uhanalaisten eliölajien suh-
teen valittu kohdejoukko on edusta-
va, sisältäen havaintoja kaikkiaan 63 
uhanalaisesta ja 175 muusta huomi-
oitavasta lajista, eniten sammalista ja 
putkilokasveista. Ensimmäistä ker-
taa etsittiin ja kartoitettiin laajasti 
myös ns. paikallisia suoyhdistymiä 
eli piensoita. Näillä on suuri merki-
tys maan etelä- ja keskiosien puus-
toisten soiden, letto- ja lähdesoiden, 
erilaisten vesistöjen rantasoiden ja 
kalliopainannesoiden suojelussa. 

Soidensuojelun täydentävät 
toimet ja niiden toteutuminen

Soidensuojelutyöryhmä ehdotti vä-
littömiä suojelutoimia ainoastaan 

valtion omistamille soille. Työryh-
män valitsemien valtionmailla si-
jaitsevien eteläisten soiden suojelua 
edistettiin valtioneuvoston päätök-
sellä noin 6 000 hehtaarin alalla jo 
keväällä 2015. Muiden Metsähalli-
tuksen hallinnassa olevien arvok-
kaimpien soiden suojelusta tehtiin 
valtioneuvoston päätös, jolla suojel-
tiin noin 30 000 hehtaaria työryh-
män osoittamia soita, puolet laki-
sääteisinä suojelualueina ja toinen 
puoli Metsähallituksen omilla, py-
syvillä suojelupäätöksillä.

Koska soidensuojelun suurin täy-
dennystarve kohdistuu eteläisen 
Suomen soihin, työryhmä esitti va-
paaehtoisten suojelutoimien koh-
teeksi ensi vaiheessa 10 eteläisimmän 
ELY-keskuksen alueilla sijaitsevia, 
valtakunnallisesti arvokkaita yksi-
tyisiä soita. Näitä on kaikkiaan 610 
suota, kokonaisalaltaan noin 50 000 
ha. Olennaisinta suojelun toteutuk-
sessa on huolehtia suon luontaisen 
vesitalouden toimivuudesta ja suon 
ominaispiirteiden säilymisestä. 

Luonnonsuojelualueiden han-
kinta- ja korvausmäärärahoja pää-

tettiin nykyisen hallitusohjelman 
2015–2019 mukaisesti vähentää 
vuodesta 2016 alkaen alle puoleen. 
Etenkin puustoisia soita pyritään 
suojelemaan Etelä-Suomen metsien 
suojelua edistävän METSO-toimin-
taohjelman puitteissa. METSO-toi-
mintaohjelman valintaperusteet 
täyttäviä suokokonaisuuksia on ar-
vioitu olevan työryhmän valitse-
milla, Etelä-Suomen valtakunnal-
lisesti arvokkailla yksityismaiden 
kohteilla noin 17 000 ha. 

Kesään 2018 mennessä SSTE-
kohteista on suojeltu kaikkiaan 
noin 33 % (39 200 ha, pääosin val-
tion maita) ja yksityisistä soista al-
le 4 %. Kaakkois-Suomen ELY-kes-
kuksen alueella suojeltuna on vasta 
2,7 % kaikista (ja 1,2 % yksityisis-
tä) suokohteista. Kymenlaaksossa 
suojeltuina on toistaiseksi valtion 
omistama osa Kouvolan Kaurio-
suosta (noin 50 ha) sekä pieni osa 
Haminan Kajasuo-Lamminsuosta 
(noin 12 ha). Tällä toteutusvauh-
dilla soiden täydentävä suojelu vie 
satakunta vuotta. Samanaikaisesti 
moni arvokas suoalue on hakattu, 

kunnostusojitettu tai raivattu pel-
loksi tai turpeennostoon. 

Soidensuojelutyöryhmän toi-
menpide-ehdotusten toteutuminen, 
erityisesti vapaaehtoisen soiden-
suojelun eteneminen ja eri suoje-
lukeinojen vaikuttavuus sekä val-
tionmailla että yksityisillä mailla 
arvioidaan 2020. Arvion perus-
teella harkitaan mahdollisia jatko-
toimenpiteitä. Jo nyt on kuitenkin 
selvää, että soiden suojelua tulee pi-
kaisesti tehostaa ja ympäristöhal-
linnon on kiirehdittävä arvokkaim-
pien suokohteiden suojelua ja siihen 
tarvittavien valtion lisämäärära-
hojen turvaamista. Suojelun lisäksi 
tarvitaan lukuisia muitakin keino-
ja soiden tilan parantamiseksi. Näi-
tä ovat mm. vesien ohjaaminen ta-
louskäytössä olevilta reuna-alueilta 
soille, muut suometsien käsittelyn 
uudistukset, METSO-ohjelman laa-
jentaminen avosoihin taikka täysin 
uusi toimintaohjelma suoluonnon 
tilan parantamiseksi. Meitä kaikkia 
luonnonsuojelijoita tarvitaan aja-
maan aloitteita ainutlaatuisen Suo-
men suoluonnon hyväksi!

Hoikkavilla (Eriophorum gracile) on harvinainen  
Kymenlaakson soilla. Kuva Kouvolan Säärysten-
järveltä. 

Käyrälehtirahkasammal (Sphagnum contortum) on Suomen 
rahkasammallajeista vaateliain lettojen, lähteikköjen ja 
luhtien laji. Kuva Haminan Pahanlamminsuolta.
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eilen –
Metsäojituksen 100-vuotisjuhlaa 
vietettiin Metsäntutkimuslaitok-
sen Jaakkoinsuon koeojitusalueel-
la toukokuussa 2009. Metsähallitus 
anoi vuonna 1907 Suomen Senaatil-
ta lupaa palkata kaksi suonkuivaus-
metsänhoitajaa ojituskoetoiminnan 
asiantuntijoiksi (Huikari 2001). En-
simmäisiksi koeojitusalueiksi valit-
tiin vuonna 1908 Vilppulan Jaak-
koinsuo ja Ylisenjärven vesijättö 
(Lukkala 1929). Metsäojitus valtion 
mailla alkoi vuonna 1909. Koetoi-
minta Jaakkoinsuolla jatkuu edel-
leen. 

Vuonna 1928 säädettiin en-
simmäinen metsänparannusla-
ki, jolloin ojitus alkoi myös yk-
sityismetsissä. Varhaisempana 
taustana olivat 1860-luvun nälkä-
vuodet, jolloin nälästä hoippuvat 
ihmiset laitettiin kaivamaan suo-
ojia. Tarkoituksena oli kasvattaa 
peltopinta-alaa soita raivaamal-
la – eihän suomalaisille laiskoille 
suhnille voinut antaa siemenviljaa 

vastikkeetta Venäjän tsaarin vilja-
varastoista. Suurin osa noista oji-
tuksista ei (tietenkään) johtanut 
suopelloilla heilimöiviin viljavaini-
oihin. Metsäntutkijat huomasivat 
1800- ja 1900-luvun vaihteessa, et-
tä osalle noista alueista – varsinkin 
ojien läheisyyteen ja ojamaille – oli 
alkanut kasvaa puustoa. Tästä ke-
hittyi ajatus soiden ojituksista met-
sätalouteen.

Ensimmäisinä ojitusvuosikym-
meninä ojitukset tehtiin miestyönä 
käsin kaivuna, jolloin lapion lisäksi 
olivat käytössä suokuokka ja ojapii-
lu. Ojitusalueet valittiin huolella ja 
piirrettiin tarkat ojakartat maasto-
mittausten jälkeen. Käsin kaivettu-
ja ojia voi vieläkin nähdä erityisesti 
soiden reunojen korvissa ja rämeil-
lä. Hyvän kuvan erilaisten suo-
tyyppien ojien tukkeentumisesta ja 
umpeenkasvusta saa Karjalankan-
naksella Raivolan aseman (Roshi-
no) läheisyydessä olevalla Metsolan 
palstalla. Koe perustettiin Metlan 

suontutkimuksen professorin O.J. 
Lukkalan johdolla vuonna 1930 
(26 pysyvää koealaa, 80 hehtaarin 
alue). Alkuperäiset suotyypit edus-
tivat erilaisia korpia (ruohokorpia 
RhK, mustikkakorpia MK, varsi-
naisia sarakorpia VSK, tupasvilla-
korpia TK), rämeitä (korpirämeitä 
KR, isovarpuisia tupasvillarämeitä 
ITR) ja karuja avosoita (lyhytkor-
tisia kalvakkanevoja LkKaN). Ojiin 
ei ole koskettu vuoden 1930 jälkeen 
ja aluetta on päästy katsomaan ja 
tutkimaan Neuvostoliiton hajoami-
sen jälkeen (Ahti ym. 2004, Koivis-
to ja Lampela 2008).

Ojitustahti kiihtyi hitaan alun 
jälkeen 1950-luvun lopulla ja oli 
suurimmillaan 1960-luvun lopulla. 
Silloin kohtasivat tarve ja mahdol-
lisuudet. Metsätaseemme oli alijää-
mäinen eli vuotuiset hakkuut olivat 
vuotuista puuston kasvua suurem-
mat. Osittain alijäämäisyys aiheu-
tui alueluovutuksista Neuvostolii-
tolle. Ojituksen kasvun mahdollisti 

koneiden kehitys. Ensin tulivat oja-
aurat. Ne olivat suuria ja hieman 
kömpelöitä, mutta sopivat myös 
avosoiden ojittamiseen. Auraojia 
näkee vieläkin maastossa. Ne voi 
tunnistaa kahden puolen ojaa ole-
vista yhtenäisistä ojapalteista. Au-
rojen jälkeen tulivat traktorikai-
vurit ja kaivukoneet, joiden työn 
tahti ja jälki olivat auraa parem-
pia. Suurimmillaan metsäojituksen 
määrät olivat 1960-luvun lopulla, 
jolloin ojitettiin yli 300  000 heh-
taaria soita vuodessa. Tällainen oli 
mm. Euroopan hullu vuosi 1968. 
Monessa Euroopan maassa nuoriso 
villiintyi ja kapinoi; meillä se kaivoi 
ja kaivautti ennätysmäärän suo-
ojia!

Nyt meillä on yli viisi miljoonaa 
hehtaaria metsätalouteen ojitettu-
ja soita. Erkki Tomppo totesi valta-
kunnan metsien yhdeksännen in-
ventoinnin (VMI9, v. 1996–2003) 
tulosten esittelyn yhteydessä, et-
tä osa ohutturpeisista soista on 
siirtynyt kivennäismaiden luok-
kaan.  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 metsän-
parannustoimenpiteillä aikaansaa-
tu metsien kasvun lisäys koko met-
säojituksen historian aikana olisi 
noin 22 miljoonaa kuutiota. Min-
kälaiset suometsiköt sen saavat ai-
kaan?

 tänään – 
taustaksi ojitettujen soiden 
uudenlainen luokitus

Metsäojitetut suot on perinteisesti 
jaettu kolmeen kuivatusvaiheeseen: 
ojikko-, muuttuma- ja turvekangas-
vaiheeseen. Ojikot ovat nuoria tai 
epätäydellisesti kehittyneitä ojituk-
sia, joilla alkuperäinen suokasvilli-
suus on jokseenkin muuttumatonta. 
Muuttumat ovat ojitusalueita, joilla 
puuston kasvu on selvästi elpynyt tai 
avosoilla metsittyminen on jokseen-
kin täydellistä (Laine ym. 2018).

Ojikko- ja muuttumavaihees-
sa olevat suot on aiemmin luokitel-
tu alkuperäisen suotyypin mukaan 
(esim. IR ojikko, MK muuttuma) ja 
turvekangasvaiheen saavuttaneet 
suot omiin turvekangastyyppeihin-
sä. Luokittelussa on tapahtunut siten 
äkillinen muutos, kun suon on kat-
sottu siirtyneen liukuvan muuttu-
ma-turvekangasvaiherajan yli. Tuol-
loin yli 30 käytännön suotyyppiä on 
tiivistynyt 4–5 turvekangastyypiksi 
(Laine ym. 2018).

Luokittelun perustana voidaan-
kin pitää kangasmetsätyyppeihin 
rinnastettavissa olevia turvekangas-
tyyppejä siten, että ojitettu suokuvio 
luokitellaan jo ennen turvekangas-
vaiheen alkamista siihen turvekan-
gastyyppiin, johon se tulee toden-
näköisesti kehittymään (Laine ym. 
2018).

Nykyisin käytettävät turvekan-
gastyypit eroavat aiemmin esite-
tyistä lähinnä siinä, että kaikki eri 
ravinteisuustasojen turvekangas-
tyypit on jaettu kahdeksi alatyy-
piksi (Laine ym. 2018, Kuvat 1 ja 2).  

Avosuot                                                Sekatyypin suot                                                 Aidot puustoiset suot

Puuttomat nevat ja letot                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.

MetSÄojituS eilen, tänään, huomenna – lYHYt oPPiMÄÄrÄ

Kuva 2. Turvekangastyypit on esitetty 
oheisessa kaaviossa suhteessa tyypin 
ravinteisuuteen. Kaaviossa on esitet-
ty myös rinnastus metsätyyppiin ja 
oletettu ennen ojitusta vallinnut suo-
tyyppi. Suluissa olevia rinnastuksia pi-
detään epävarmoina (Laine ym. 2018).

Tyyppikaavio     Turvekankaat

Näin ”syntyperän” aiheuttama 
vaihtelu voidaan ottaa paremmin 
huomioon muuten yksiulotteises-
sa turvekangastyyppien sarjassa. 
Ns. ”ykköstyyppien” lähtökohtana 
ovat olleet aidot, puustoiset suotyy-
pit, ”kakkostyypin” lähtötilanteen 
suossa on esiintynyt runsaammin 
tai niukemmin nevaisia tai lettoi-
sia piirteitä. Turvekangastyyppi-
en ”syntyperä” näkyy II-tyypeilllä 
puustossa (koivun suurempi osuus), 
metsänhoidossa (lannoitukset) ja 
uudistamisen yhteydessä (kannat-
taako uudistaa)?

Teksti: FT Harri Vasander, suometsätieteen professori, Helsingin yliopisto, metsätieteiden osasto

Valokuvat: Markku Suoknuuti
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Yleisesti voidaan todeta, että 
mitä ravinteisempi turvekangas-
tyyppi, sitä parempi kasvu ja tuo-
tos. Samansuuntaisesti lisäänty-
vät 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 yh-
teenvetoraporttien (National…) 
mukaan. (Tg, teragramma on 1012 
g = 109 kg eli miljoonaa tonnia). 
Lisäksi on muistettava suometsä-
talouden dilemma: mitä karum-
pi kasvupaikka, sitä pienemmät 
päästöt, mutta myös pienemmät 
kasvut! Joskus ojitetut karut rä-
meet ovat ilmaston muutoksen 
kannalta jopa parempia kuin luon-
nontilaiset verrokkinsa: puusto ja 
varvut kasvavat hieman parem-
min, hajotuksessa ei ole suurta 
muutosta, mutta metaanin pääs-
töt ovat pienemmät. Ravinteisissa 
ojitusaluemetsissä puuston suuri-
kaan kasvu ei pysty kompensoi-
maan lisääntyvää turpeen hajoa-
mista. Niihin sisältyy näkymätön 
ongelma eli kasvihuonekaasujen 
suuret päästöt ja näkyvä puuston 
hyvä kasvu ja tuotos.

Toinen totuus suometsissä on 
se, että ”ykköstyypin” turvekan-

kaat ovat helpompia ja yksinker-
taisempia hoitaa kuin ”kakkos-
tyypin” turvekankaat. Avosoista 
ja sekatyypin soista syntyneet tur-
vekankaat ovat epätasapainoisen 
ravinnetaloutensa vuoksi alttiita 
ravinnehäiriöille. Epätasapaino 
tarkoittaa typen runsasta tai run-
saahkoa määrää suhteessa ns. ki-
vennäisravinteisiin, ennen kaikkea 
fosforiin ja kaliumiin. Kaliumin 
loppuessa turpeesta suopuusto voi 
kuolla parissa vuodessa. Kaikkein 
ravinteisimmilla ruohoturvekan-
kailla tätä eroa ei huomaa, koska I- 
ja II-turvekangastyypit ovat joka 
tapauksessa hyvin ravinteisia.

Jos ajatellaan, että puuntuotan-
nollisesti hyviä ja kannattavia oli-
sivat ruohoturvekankaat (Rhtkg I 
+ II), mustikkaturvekangas (Mtkg 
I) ja puolukkaturvekangas (Ptkg I),  
niiden pinta-alaosuus on 51 %  
VMI10:n mukaan. Tein itselle-
ni yksinkertaistetun laskelman 
puuston kasvun osuudesta vas-
taavilla turvekangastyypeillä ”tu-
pakka-askin kanteen” päätyen 67 
prosentin osuuteen. Jos pinta-ala-
laskelmaan otetaan mukaan kaik-
ki Mtkg II- ja Ptkg II -metsiköt ja 
puolet varputurvekankaiden (Vat-
kg I+II) metsiköistä, päädymme 
lukuun 88 % pinta-alasta ja n. 96 

% kasvusta. Yksinkertaistaen voi-
si siis todeta, että ojitusalastam-
me n. 50 % on puuntuotannolli-
sesti kannattavaa, mutta niiden 
kaasuemissiot ovat osuuttaan pal-
jon suuremmat. Yläraja kannat-
tavuusprosentista määräytyy sen 
mukaan, miten suuri osa Mtkg II-, 
Ptkg II- ja Vatkg I + II -metsiköistä 
lasketaan mukaan!

Epäselvyyksien torjumiseksi 
korostan, että tässä lyhyessä oppi-
määrässä en käsittele sanallakaan 
soiden luontoarvomenetyksiä.

 Huomenna – 
Suometsätalouden  
tulevaisuuden näkymät

Alla oleva pohdinta on sitä mitä 
teemme työkavereiden kanssa koko-
uksissa ja lounailla tai opetuksessa ja 
vapaa-ajalla. Siksi siinä ei ole viitteitä.

Huomisen suometsät voidaan ja-
kaa kolmeen ryhmään: metsätalou-
dessa säilyvät, ”epätasapainoiset” ja 
”kitumaan suot”.

Suurin osa suometsistä (n. 4 milj. 
ha) voitaneen pitää kannattavan met-
sätalouden piirissä. Niiden puustoja 
ja ojia käsitellään metsänhoitosuosi-
tusten mukaisesti. Kunnostusojituk-
sia tehdään mahdollisimman vähän 

ja varovasti. Jotta puusto voisi omal-
la 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 kus-
tannuksia pyritään pienentämään. 
Tähän liittyy erityisesti puunkorjuun 
teknis-taloudellisten ongelmien rat-
kaiseminen. Hyvin rehevien ja hyvin 
puuta tuottavien ruohoturvekankai-
den kasvihuonekaasujen pienentä-
mistä on myös pohdittava tosissaan.

Osalla epätasapainoinen ravin-
netalous (”epätasapainoiset” ?? milj. 
ha) aiheuttaa sen, että toista puusu-
kupolvea ei kasvateta päätehakkuun 
jälkeen. Turpeessa on paljon typpeä, 
mutta vähän esim. kaliumia. Maa-
perän kasvihuonepäästöt voivat olla 
suuria. Puusto on usein hieskoivu-
valtainen ja sitoo vähän hiilidiok-
sidia. Mitä näille alueille tehdään? 
Osa saattaa päätyä turveteollisuu-
teen. Osa saatetaan ennallistaa, jol-
loin hieskoivun kantovesat voivat ol-
la ongelma ainakin ennallistamisen 
alkuvaiheissa. Erilaisia villejä ennus-
teitakin voidaan esittää, mutta niistä 
ei tässä sen enempää.

”Kitumaan suot” (0,6–0,8 milj. 
ha) ovat niin karuja ja huonotuot-
toisia, että yleensä ei ole taloudelli-
sesti kannattavaa edes korjata nii-
den puustoja. Isäntälinjan korjuu 
sopii harrastukseksi tai kuntoiluk-
si. Yhteiskunta tuskin tukee inves-
tointeja näille alueille. Alueet voi-
daan ennallistaa tai antaa niiden 
ennallistua. Kansainvälisen rahoi-
tuksen saamista ennallistamiseen 
vaikeuttaa se, että näiltä alueilta ei 
saada nopeita ennallistamisen il-
mastohyötyjä. Mutta ne ovat hyviä 
hiilivarastoja. Tulevaisuudessa jokin 
kansainvälinen taho maksaa hiili-
varastojen säilyttämisestä! Kaupal-
lisesti tärkeäksi osalle näistä alueis-
ta tulee kasvualustatuotanto. Kaksi 
suurta maapallon laajuista megat-
rendiä – väestön kasvu ja kaupun-
gistuminen – merkitsevät myös kas-
vihuoneviljelyn lisäämistä ja satojen 
kasvattamista käytettyä viljelyalaa 
kohden. Näihin haasteisiin tullaan 
osittain vastaamaan rahkasamma-
len viljelyllä. Kerätty rahkasammal 
käytetään vihannesten kasvualus-
tana ja käytetty kasvualusta maan-
parannusaineena. Toiminta todis-
tetaan ekologisesti, ekonomisesti ja 
sosiaalisesti kestäväksi!
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Kajasuon luoteisosan ojitettua nevaa. Männikkö on istutet-
tu n. 30 vuotta sitten ja luultavasti sitä  on myös lannoitet-
tu. Ojat ovat märkänä aikana tukossa, mutta joskus saattai-
si riittää tukoksen avaaminen kuokalla ja lapiolla. Puusto 
on saavuttanut ainespuun mitat ja sen voisi jo korjata ja 
myydä, koska tukkimetsää tästä ei tule. Uudistamista kan-
nattaa harkita kustannusten ja vesistövaikutusten vuoksi.

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

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

Kajasuon eteläreunan uudisojituskohde, jossa alkuperäi-
sinä suotyyppeinä ovat olleet lyhytkortinen neva ja rah-
karäme (oikealla) sekä tupasvillaräme (vasemmalla).  Ojan 
oikea puoli edustaa melko tyypillistä kitukasvuista ojitus-
kohdetta.

https://unfccc.int/process-and-meetings/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/greenhouse-gas-inventories-annex-i-parties/submissions/national-inventory-submissions-2017
https://unfccc.int/process-and-meetings/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/greenhouse-gas-inventories-annex-i-parties/submissions/national-inventory-submissions-2017
https://unfccc.int/process-and-meetings/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/greenhouse-gas-inventories-annex-i-parties/submissions/national-inventory-submissions-2017
https://unfccc.int/process-and-meetings/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/greenhouse-gas-inventories-annex-i-parties/submissions/national-inventory-submissions-2017
https://unfccc.int/process-and-meetings/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/greenhouse-gas-inventories-annex-i-parties/submissions/national-inventory-submissions-2017
https://unfccc.int/process-and-meetings/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/greenhouse-gas-inventories-annex-i-parties/submissions/national-inventory-submissions-2017
https://unfccc.int/process-and-meetings/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/greenhouse-gas-inventories-annex-i-parties/submissions/national-inventory-submissions-2017
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KajaSuo- 
lamminSuo

Kaakkois-Suomen 
suurin suojelematon 

ja vieläpä laajalti 
luonnontilainen suoalue 
on yksi Kymenlaakson 

suohelmistä.

K ajasuon ja Lamminsuon 
muodostama suoyhdisty-
mä on Kymenlaakson mer-
kittävimpiä suojelematto-

mia suokokonaisuuksia laajuutensa, 
eliöstönsä ja rakenteensa johdosta 
sekä karujen rämeiden, nevojen ja 
nevarämeiden näyttelyalueena sii-
täkin huolimatta, että laajoja osia 
alueesta on aikanaan raivattu pel-
loiksi tai metsäojitettu. Alueella on 
myös vanhoja kuiviketurpeen nos-
ton muuttamia suon osia, joiden ve-
sitalous ja kasvillisuus ovat palau-
tuneet suurelta osin luonnontilaa 
muistuttaviksi. Nykyisin on suo-
alueen kokonaispinta-ala noin 576 
hehtaaria, josta luonnontilaista on 
noin 310 hehtaaria (54 %).  Näin laa-
joja suurimmalta osaltaan luonnon-
tilansa säilyttäneitä suoalueita ei 
Kymenlaaksossa ole kuin Pyhtäällä 
Valkmusan kansallispuistossa, Ha-
minassa Rajasuon sekä Kouvolassa 
Haukkasuon ja Enäsuo-Lupansuon 
soidensuojelualueilla. Soidensuoje-
lun täydennysehdotukseen kohtees-
ta sisällytettiin 435 hehtaaria.

Ravinteisin suonreunakasvilli-
suus on pellonraivauksin ja ojituk-
sin lähes tuhoutunut. Tyypillisen 
keidassuoluonnon, Kajasuon ete-
läosassa ja Lamminsuolla, lisäksi 
löytyy Kajasuon pohjoispuoliskosta 
myös aapasoille (välipinta-aavoil-

le) luonteenomaista kasvillisuutta.  
Alueen linnuston ja suoperhosla-
jiston arvo on sekin ollut jo pidem-
pään tunnettu. Aivan viime aikoi-
na on löydetty erityisen arvokkaita 
lajeja myös muista hyönteisryh-
mistä, kuten kovakuoriaisista ja lu-
teista.  

Kajasuo-lamminsuo osana 
Suomen suoaluejakoa
Suomen suokasvillisuuden mo-
nimuotoisuus on seurausta suu-
rilmastollisista, lämpötilaan ja 
kosteusolosuhteisiin liittyvistä  
etelä-pohjoissuuntaisista erois-
ta. Etelä-Suomen luonteenomais-
ta suokasvillisuutta edustavat kei-
dassuot: laakiokeitaat, kilpikeitaat, 
rahka- ja viettokeitaat. Aapasuot 
ovat suoyhdistymätyyppeinä hal-
litsevia Pohjanmaan, Perä-Pohjolan 
ja Metsä-Lapin alueilla, paljakka- ja 
palsasoiden kuuluessa avotunturi-
en suoluontoon. Edellisten lisäksi 
Suomessa esiintyy mm. metsäkei-
taita, rinnesoita ja ns. paikallisia 
suoyhdistymiä, joita ei voi luokitel-
la aapa-, keidas- tai paljakkasoiksi. 
Niiden kasvillisuus ja rakenne on 
suurilmastoa enemmän paikallis-
ten tekijöiden (korkokuva, kallio- 
ja maaperän laatu, hydrologia ja 
sijainti vesistöihin nähden) sekä ke-
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kasvun myötä menettänyt koske-
tuksensa näihin ravinnepitoisiin 
vesiin, suot ovat muuttuneet om-
brotrofisiksi. 

alueen soistuminen alkoi 
tuhansia vuosia sitten 
Kajasuon pohjoisosalla
Alueella on erotettavissa neljä toi-
sistaan poikkeavaa osaa. Kajasuon 
paksuturpeisin (6,40 m) pohjoisosa 
(Mäkilä & Grundström 1986) edus-
taa Suomessa eteläisiä välipintaisia 
aapasoita.  Aapasuon pohjaturpeen 
(25,6 metriä merenpinnan yläpuo-
lella) iäksi on radiohiiliajoituksissa 
saatu 7 840 ± 80 vuotta BP (Before 
Present, Mäkilä ym. 1991), joka ka-
lenterivuosina vastaa noin 8 700– 
8 600 vuoden ikää. Suoalueen synty 
ajoittuu siten Atlanttisen lämpökau-
den alkuvaiheisiin sekä Ancylus-
järvivaiheen lopun ja Litoriname-
ren kehityksen alun rajapintaan. 
Tuolloin Atlanttisen lämpökauden 

määrisenä tai metsämaan soistu-
misena, ei vesistön umpeen kasva-
essa. Tähän ovat vaikuttaneet myös 
suon alla oleva vettä huonosti läpäi-
sevä savi ja liejusavi pohjamaina. 
Pohjoisosalla suon syvimmät tur-
vekerrostumat ovat saraturvetta, 
jota syntyy mesotrofisilla (”ruohoi-
silla”) rimpi- ja luhtanevoilla. Sara-
turpeesta löytyy myös puuainesta 
(lehtipuuta), mikä on merkki myös 
puustoisista suotyypeistä (esim. luh-
tanevakorpi), sekä järviruó on (Ph-
ragmites australis, tieteellinen nimi 
mainitaan tekstissä lajin osalta vain 
ensimmäisellä kerralla) ja korttei-
den (järvikorte Equisetum fluvia-
tile, suokorte E. palustre) jäänteitä. 
Kuusen tulo alueelle ajoittuu pal-
jon myöhäisempään ajankohtaan 
(5 500–5 000 vuotta sitten). Sara-
turvekerroksen yläpuolella on pak-
sulti rahkasaraturvetta, joka ulot-
tuu paikoin suon pintaan saakka. 
Sitä syntyy suursaranevoilla. Suon 
pintaa kohti mentäessä turvekerros 

muuttuu edelleen vähäravinteisem-
paan suuntaan. Suon pintaosissa ta-
vataan sekä sararahkaturvetta, jota 
syntyy lyhytkorsinevoilla, että rah-
katurvetta, jota muodostuu hap-
pamimmissa kerroksissa rahkarä-
meiden ja -nevojen kasvillisuuden 
jäänteinä.

Kajasuon eteläosa on 
pohjoisosaa nuorempi
Kajasuon eteläosan erottaa poh-
joisosasta metsäisten kivennäis-
maasaarten vyö keskellä suota. 
Keidassuo on profiililtaan melko ta-
sapintainen ilman jyrkkiä reunalui-
suja. Tälläkin Kajasuon osalla laiteet 
ovat itäreunaa lukuun ottamatta 
ojitettuina erilaisia korpi-, räme- ja 
nevamuuttumia tai turvekankai-
ta. Suon keskustasanteen pienmuo-
doista ovat kermit ja kuljut heikosti 
kehittyneet. Valtaosa keskustasan-
teesta on ombrotrofista lyhytkor-
sinevaa, paikoin kuljunevaa ja kei-

hitykseen kuluneen ajan (suon iän) 
säätelemä.

Kajasuo ja Lamminsuo sijaitse-
vat Rannikko-Suomen konsent-
risten kermikeitaiden (kilpikeitai-
den) vyöhykkeellä Etelä-Suomen 
lohkolla. Keidassoiden syntymisen 
ja esiintymisen perusedellytyksenä 
on riittävän kostea ilmasto. Niiden 
levinneisyysalueella haihtuminen 
ylittää jo alkukesällä sademäärän, 
jolloin suon kuivahtamisen seu-
rauksena sadevesiravinteinen (om-
brotrofinen) kasvillisuus voi val-
lata alaa myös suon keskustassa. 
Levinneisyydeltään pohjoisempiin 
aapasoihin verrattuna keidassoil-
la on pidempi kasvukausi, mikä 
näkyy niiden turvekerroksen suu-
rempana paksuutena. Yhteistä kai-
kille keidassuotyypeille on se, et-
tä ne ovat alun perin olleet kaikki 
minerotrofisia eli kasvillisuus on 
saanut ravinnelisää suon ulkopuo-
lelta tulevien vesien mukana ja se, 
että osa suosta on turvekerroksen 

Kajasuon pohjoisosalla on laajalti minerotrofisia nevoja, 
lyhytkortista kalvakkanevaa, sara- ja rimpinevoja.

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

alussa ilmastolliset olosuhteet oli-
vat soistumiselle suotuisia. Lämpi-
missä ja kosteissa olosuhteissa syn-
tyi eri soistumistavoilla ravinteisia 
soita. Soistumista edesauttoi myös 
rusko- ja rahkasammalten yleis-
tyminen, joista varsinkin viimeksi 
mainittu lehtisammaliin kuuluva 
ryhmä on merkittävä turpeen muo-
dostuksessa.

Suon pohjoisosa on profiililtaan 
tasapintainen, ja suon pinta viet-
tää itään. Ojanperänkorven alueel-
la korkeuserot ovat silmiinpistäviä. 
Suon reunaosia on laajalti ojitettu, 
minkä seurauksena esiintyy eri-
laista alkuperää olevien suotyyp-
pien muuttumia ja turvekankaita. 
Länsiosien luonnon monimuotoi-
suutta lisäävät lukuisat metsäiset 
kivennäismaasaarekkeet. Alueel-
ta on nostettu myös aikanaan kui-
viketurvetta, josta ovat merkkeinä 
uuden kasvillisuuden saaneet rim-
pi- eli märkäpinnat turpeen nosto-
paikoilla sekä latojen jäänteet. 

Suon pohjoisosan luonnontilai-
nen kasvillisuus edustaa välipin-
taisten aapasoiden kasvillisuutta 
erotuksena Kajasuon eteläosan ja 
Lamminsuon kasvillisuudesta. Alu-
een laajoilla minerotrofisilla neva-
osilla yleisiä suotyyppejä ovat suur-
sara- ja kalvakkanevat, itäosissa 
myös oligotrofiset (niukkaravintei-
set) rimpinevat. Länsireunalla tava-
taan useiden metsäisten mineraali-
maasaarekkeiden (Niippanansaari, 
Mustasaari) ympäristössä puustoi-
sia räme- ja nevarämetyyppejä, 
mm. sara-, tupasvilla-, lyhytkorsi- 
ja rahkarämeitä, sekä nevakorpia. 
Laajimmat puustoiset ombrotrofi-
set osat ovat Ojanperänkorven puo-
leisella reuna-alueella, jonka kautta 
suon vesiä valuu Pekkolanojaan ja 
siitä Suurijärven kautta Summan-
jokeen.

Koska suon pohjalla on detri-
tusliejuja havaittu vain muutamas-
ta kairauspisteestä, on soistuminen 
tapahtunut mineraalimaan pri-

Kajasuon eteläosan  
erottaa pohjoisosasta  

metsäisten  
Kivennäismaasaarten vyö 

KesKellä suota. 
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dasrämettä. Sen reunoilla esiintyy 
laidekasvillisuutena minerotrofi-
sia lyhytkorsinevoja ja saranevoja 
Heinäsuonsaaren länsipuolella ja 
Haapasaaren ympäristössä, sekä lä-
hinnä harvapuustoisia tupasvilla-, 
rahka- ja keidasrämeitä suon itä- ja 
kaakkoisosissa. Suoalue, jonka pin-
taosat sijaitsevat 32–34 metriä me-
renpinnan yläpuolella, viettää kohti 
kaakkoa, jossa alueen soistumisen 
kannalta merkityksellinen kynnys 
sijaitsee. Tätä kautta suolta poistuu 
vesiä Joutsenjokeen.

Suo on syntynyt suhteellisen ta-
sapintaiselle savimaalle, joka on 
maalajina, suon profiilia ja veden 
valuntaolosuhteita silmällä pitäen, 
ollut soistumiselle altista. Alimpi-
en turvekerrosten korkeudet ovat 
pohjan osalta 30–31 metriä nykyis-
tä merenpinnan tasoa ylempänä.  
Alue on paljastunut Ancylusjärves-
tä aiemmin kuin suon pohjoisosa, 
mutta ilmeisesti soistuminen ei ole 
alkanut kuitenkaan heti. Jos näin 
on, suo on syntynyt metsämaan 

soistumisen kautta, koska liejuja 
tai muita rantakasvillisuuteen liit-
tyviä kerrostumia ei suon pohjalta 
löydy. Syynä alueen soistumiseen 
voi olla pohjoisosan suokasvillisuu-
den leviäminen Haapasaaren etelä-
puoliselle 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 kort-
teiden jäänteitä. Kerros edustaa ra-
vinteisinta suokasvillisuutta suon 
kehityshistoriassa. Edellisen ker-
roksen päältä löytyy paikoin rah-
kasaraturvetta merkkinä tuon ajan 
kasvillisuuden muuttumisesta vä-
häravinteisempaan suuntaan. Suon 
pintaosissa turve on happaminta ja 
ravinneköyhintä rahkaturvetta.

Kajasuon ohutturpeisempi ete-
läosa kuuluu keidassoihin, jonka 
pienmuodot (kermi-kuljurakenne) 

eivät ole kovin hyvin kehittyneet. 
Keidassuo on todennäköisesti poh-
joisosaa nuorempi, mihin viittaa 
turvekerroksen ohuus (vain hie-
man yli kolme metriä), vaikka alu-
eena se on kohonnut Ancylusjärven 
(?) pinnan yläpuolelle pohjoisosaa 
aiemmin. Turvekerroksen paksuus 
on kuitenkin vain suuntaa antava 
ikää määritettäessä, koska kerros-
tumisnopeuteen vaikuttavat monet 
muutkin tekijät, esimerkiksi ker-
rostumispaikan kasvilajikoostu-
mus, vetisyys ja turpeen maatunei-
suus (hajoamisaste). 

Keidassoiden muodostuminen 
minerotrofisista soista rahkoittu-
malla alkoi Etelä-Suomen kilpi-
keidasalueella 6 700 vuotta sitten 
(Mäkilä ym. 2013). Ilmaston vii-
lentyminen ja kosteuden lisäänty-
minen lämpökauden kuivan jak-
son jälkeen 5 000 vuotta sitten johti 
kuivien keidassoiden vettymisen 
seurauksena pienmuotojen, kermi-
en ja kuljujen syntymiseen 3 300 
vs. (Seppä 1994, Mäkilä ym. 2013). 

Haihdunnan pienentyessä pohja-
vedenpinnan taso nousi, mikä lisä-
si myös metsämaiden soistumista. 
Metsäpalot ovat olleet myös merkit-
tävä soistumista lisäävä tekijä var-
sinkin pinnanmuodoiltaan soistu-
miselle sopivilla soiden reunaosilla. 
Tästä ei kuitenkaan ole kohdealu-
eelta tietoja. Kajasuon ja Lammin-
suon kehityshistoriasta on vielä pal-
jon tutkittavaa.

lamminsuon kehitys 
on alkanut vesistön 
umpeenkasvulla
Kolmantena tämän kompleksisen 
suoyhdistymän osana on Lammin-
suo, jonka turvekerroksen paksuus 
ja pohjakerrostumien korkeus me-
renpinnasta ovat edellisten väliltä 
(Mäkilä & Grundström 1984). Suo-
yhdistymä on valtaosin suosta sel-
keästi kohoavien moreenimaiden 
ympäröimä, mikä sekin on vaikut-
tanut suoalueen kehitykseen mm. 
suolle kulkeutuvien vesien määrän 
ja ravinnetason vaikutuksesta.

Lamminsuo on laiteiden, 
reunaluisun ja paikoin keskustasan-

teenkin osalta laajalti ojitettu keidas-
suo, jolla on kapeiden ja ojitettujen 
suojuottien kautta yhteys Kajasuo-
hon. Suokasvillisuutta ojittamatto-
malla osalla luonnehtivat pääosin 
karut neva-, räme- ja nevarämetyy-
pit. Ojitetulla osalla suokasvillisuus 
on valtaosin rämealkuperää olevia 
luonnontilansa menettäneitä muut-
tumia ja turvekankaita. Suon kor-
keus merenpinnasta vaihtelee välillä 
33–34 metriä, suon viettäessä luo-
teeseen kohti Vähäjärveä ja Vähä-
järvensuota, jonka kautta suon vesiä 
poistuu. Suon vesiä kulkeutuu myös 
Kajasuon ja Vehkaojansuon kautta 
Nummenjokeen ja edelleen Salmin-
lahteen.

Lamminsuolla suon syntyminen 
on lähtenyt todennäköisesti liikkeel-
le vesistön umpeenkasvulla, minkä 
jälkeen suokasvillisuus on vallan-
nut alaa lähimetsiä soistuttamal-
la. Onko Lamminsuo soistunut jo 
ennen Kajasuon pohjoisosaa, ei ole 
tiedossa, koska ajoituksia alueel-
la ei ole tiettävästi tehty. Lammin-
suon profiililtaan vaihteleva pohja, 
joka on pääasiassa savea ja hiekkaa, 
sijaitsee 27,5–31 metriä meren pin-

nan yläpuolella. Suurin turvekerrok-
sen paksuus (5,70 m) löytyy Lam-
minsuonlammin länsipuolelta. Suon 
pohjalta löytyi laajalta alueelta ohu-
elti ja Lamminsuonlammin lähei-
syydestä vähän paksummalti kar-
keadetritusliejua, mikä on matalaan 
veteen syntynyt eloperäinen sedi-
mentti.  Koska liejut esiintyvät alu-
eella epätasaisen suonpohjan syvän-
teissä, on syytä epäillä alueella olleen 
nykyistä lampea laajempi vesistö 
(järvi?), josta soistuminen on alka-
nut ja levinnyt myöhemmin metsä-
maalle. Näin Lamminsuo liittyy jo 
tuhansien vuosien ajalta nykyisen 
Vähäjärven ja Vähäjärvensuon kehi-
tyshistoriaan. Liejukerroksen päällä 
on vaihtelevan paksuinen kerros sa-
raturvetta ja ruskosammalsaratur-
vetta. Viimeksi mainittua löytyi vain 
suon syvimmän kohdan alueelta, 
paksuturpeisen Lamminsuonlam-
min alueelta. Ruskosammalsaratur-
peen, jota syntyy letoilla, joukossa 
oli kortteiden jäänteitä. Suokasvil-
lisuus on siten voinut olla esimer-
kiksi rimpi- tai luhtalettoa. Lisäksi 
saraturpeesta löytyy puuaineksen, 
järviruó on, kortteiden ja raatteen  

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

Kajasuon metsäsaarekkeista löytyy varjoisia tuoreen kankaan kuusikoita (vas.),  Lamminsuolta monin paikoin 
myös  lahopuuta.



18          Kymenlaakson luonto 2018  Kymenlaakson luonto 2018          19

(Menyanthes trifoliata) jäänteitä 
merkkeinä nykyistä paljon ravintei-
semmasta suokasvillisuudesta. Edel-
listen turpeiden päällä on rahkasara-
turvetta, jossa oli myös syväjuurisen 
järviruon ja ylemmissä osissa suole-
väkön (Scheuchzeria palustris) jään-
teitä. Suoleväkön esiintymisen on 
katsottu liittyvän suon rahkoittu-
misen alkamiseen, eli suon muut-
tumisen ombrotrofiseksi (sadevesi-
ravinteiseksi). Sararahka- ja ennen 
kaikkea rahkaturve (paikoin neljän 
metrin syvyyteen) muodostavat yh-
dessä suon paksuimman pintaker-
roksen. 

Ymmyriäissuo-Kurjensuolla 
täydennettiin alueen 
suotyyppivalikoimaa
Kajasuon kaakkoispuolella on pie-
nehkö (30 ha) Ymmyriäissuo-Kur-
jensuon paikallinen suoyhdistymä, 
joka edellisten soiden ulkopuolise-
na kohteena liitettiin suojelualue-
ehdotukseen. Se on muodostunut 
moreenipeitteisten kallioiden ja la-
jittuneemman aineksen muodos-
tamaan altaaseen. Suon luoteis- ja 
pohjoisosia on laajalti ojitettuna 
turvekankaina. Luonnontilaisia 
osia suosta luonnehtii minerotro-
finen suokasvillisuus, pääasiassa 
oligotrofisten sararämeiden muo-
dossa, mutta myös karumpaa räme-
kasvillisuutta, tupasvilla- ja isovar-
purämeitä esiintyy yleisesti. Suolta 
on aikanaan nostettu myös kuivi-
keturvetta.

Suon turvekerros on edellä mai-
nittuihin soihin verrattuna huo-
mattavasti ohuempi (Mäkilä & 
Grundström 1986). Suosta vain noin 
kolmasosalla turvekerros on metriä 
paksumpi. Suon kehitys on ilmeises-
ti saanut alkunsa metsämaan sois-

tumisen kautta, sillä tehdyissä tur-
vetutkimuksissa ei ole mainintaa 
turpeen alaisista liejukerrostumis-
ta. Valtaosa turpeista on rahkasara-
turpeita, mutta pohjalta löytyy vä-
hän myös ruskosammalsaraturvetta 
osoituksena suon syntyaikojen ny-
kyistä selvästi ravinteikkaammasta 
kasvillisuudesta.

alueen nykyinen suo- ja 
metsäkasvillisuus 
Suotyypin muotoutumiseen vai-
kuttavista tekijöistä ovat merkit-
tävimpiä turpeen ja suoveden ke-
mialliset ominaisuudet, ennen 
kaikkea happamuus, happamuut-
ta kontrolloiva kalsiumpitoisuus 
sekä kasvupaikan kosteus. Soiden 
ja eri suotyyppien monipuoliseen 
kasvillisuuteen kuuluvat varsinais-
ten suokasvien lisäksi myös moni-
en muiden elinympäristötyyppien, 
esim. metsien ja rantojen, lajit. Kas-
veille hapan ympäristö sisältää vä-
hemmän ravinteita. Ne ovat myös 
vaikeammin saatavilla. Suon vesipi-
toisuuden kasvu kohottaa ravintei-
den 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 kas-
vien kuitenkin tultava toimeen vä-
hähappisissa tai hapettomissa olo-
suhteissa. 

Ombrotrofisilla soilla tai suon 
osilla tarkoitetaan hyvin karuja 
niukkaravinteisia (äärioligotrofeja) 
kasvupaikkoja, joiden kasvit joutu-
vat elämään ainoastaan turpeen ja 
sadeveden sisältämien niukkojen 
ravinteiden varassa (= sadevesira-
vinteisuus). Tällaisia keskustavai-
kutteisia eli omavaraisravinteisia 

kasvupaikkoja (turpeen pH < 4) 
ovat keidassoiden keskustasanteet 
lyhytkorsinevoineen, kuljuineen ja 
kermeineen sekä reunaluisut mm. 
isovarpu- ja kanervarahkarämei-
neen. Keidassoiden laiteilla kasvil-
lisuus on minerotrofista.  Sillä tar-
koitetaan ravinnetaloudessa tilaa, 
joka on ombrotrofisia soita parem-
pi. Minerotrofinen suokasvillisuus 
saa ympäröiviltä mineraalimailta 
lisäravinteita reunavaikutuksen eli 
pintavesien (luhtaisuus) tai poh-
javesien (lähteisyys) tuomina tai 
suoraan ohuen turvekerroksen läpi 
(korpisuus). Soille, joille tulee hap-
pi- ja ravinnerikasta pohja- ja/tai 
pintavettä, kasvillisuus on useimmi-
ten monipuolista veden paremman 
laadun ja liikkuvuuden takia. Sam-
malet hyötyvät näistä minerogeeni-
sista vesistä tavallisesti putkilokas-
veja enemmän. Minerotrofian eri 
asteita ovat niukkaravinteisuus (oli-
gotrofia, turpeen pH noin 4), keski-
ravinteisuus (mesotrofia, pH 4–5) ja 
runsasravinteisuus (eutrofia, pH > 
5, Eurola ym. 2015). Minerotrofiaa 
vaativat lajit eivät tule toimeen om-
brotrofisilla kasvupaikoilla. Reuna-
vaikutuksesta johtuen minerotro-
fisten kasvillisuustyyppien ja niillä 
esiintyvien kasvilajien lukumäärä 
onkin sadevesiravinteisia soita suu-
rempi.

Kasvit esiintyvät soilla eri kos-
teustasoilla. Tämä liittyy niiden 
ravinteiden ottokykyyn ja hapetto-
miin olosuhteisiin sopeutumiseen. 
Puhutaan mätäspinnoista (kuiva-
pinta), välipinnoista (kosteapinta) 
ja rimpipinnoista (märkäpinta), se-
kä niille tyypillisistä lajeista. Nor-
maalisti rimpipinta on 0–5 cm, vä-
lipinta 5–20 cm ja mätäspinta > 20 
cm suoveden pintaa ylempänä. Kul-
juissa, rimmissä ja muilla märillä 

pinnoilla kasvavilla rimpipintala-
jeilla ioninvaihtokapasiteetti ja ra-
vinteiden ottokyky ovat heikoim-
mat, siksi ne kasvavat hapettomiin 
olosuhteisiin sopeutuneina lajei-
na lähellä vedenpintaa. Muutokset 
suon vesitaloudessa esimerkiksi 
ojituksen seurauksena ovat ennen 
kaikkea rimpipintalajeille kohta-
lokkaita. 

Alueen suokasvillisuus on laajalti 
luonnontilaista. Sitä se on varsinkin 
keidassuo-osien ombrotrofilla kes-
kustasanteilla (Lamminsuo ja Kaja-
suon eteläosa), sekä Kajasuon poh-
joisella aapasuoalueella (sarasuolla), 
jotka metsätalouden kannalta ojitus-
kelvottomina ovat säilyneet joitakin 
kuiviketurpeen nostoalueita lukuun 
ottamatta. Kajasuon pohjoisosalla 
esiintyy suota ympäröivän maaston 
pinnanmuodoista sekä sen aikaan-
saamista runsaista lumensulamisve-
sistä sekä ravinteisuuteen liittyvistä 
tekijöistä johtuen laajalti aapasoille 
luonteenomaista minerotrofista kas-
villisuutta. Tällaiset aapasuoalueet 

sara- ja rimpinevoineen ovat Etelä-
Suomessa harvinaisia. Kasvillisuus 
Kajasuon ja Lamminsuon alueilla 
on pääosin joko sadevesiravinteista 
(ombrotrofista) tai niukkaravinteis-
ta (oligotrofista). 

Metsäojitusten johdosta ovat ra-
vinteisimmat kasvillisuustyypit lä-
hes kokonaan korvautuneet ojikoil-
la, muuttumilla ja turvekankailla. 
Tästä johtuen soiden reunoilla tava-
taankin luonnontilaisia korpi-, ne-
vakorpi-, nevaräme- ja nevatyyp-
pejä enää vain kapeina juotteina 
tai pienialaisina kuvioina. Osaa al-
kuperäisestä minerotrofisesta suo-
kasvillisuudesta on myös raivattu 
pelloiksi Ojanperänkorven alueel-
la suon entisellä koillisosalla. Myös 
Kajasuon pohjoisosan ja eteläosan 
keitaan sekä Lamminsuon rämeisiä 
reunaluisuja on ojitettu, mikä on 
vähentänyt luonnontilaisten rämei-
den osuuksia suon kokonaisalasta. 

Lukuisat metsäsaarekkeet li-
säävät alueen monimuotoisuut-
ta merkittävästi. Valtaosin kiven-

näismaasaarekkeiden tai soiden 
reunojen metsäkasvillisuutta luon-
nehtivat mäntyvaltaisuus, sekapuus-
toisuus, erirakenteisuus, tukkipuuas-
teisuus, puolukka- ja mustikkatyyppi 
(VT, MT) ja moreenimaalaji. Kuusi-
valtaisia tukkipuuasteella olevia MT-
metsiä löytyy Haapasaaresta ja sen 
itäpuolelta sekä SSTE-alueen rajoilta 
lähinnä Kajasuon itäreunalta. Laho-
puutakin löytyy paikoin kohtalaises-
ti mm. Lamminsuon alueen met-
säsaarekkeista (ja reunametsistä). 
Kanervatyypin (CT) metsäkasvilli-
suutta on vähän, lehtomaisia tuoreita 
kankaita (OMT) ei juuri ollenkaan. 
Metsäsaarekkeet ovat osasyy myös 
suotyyppien vaihteluun ja pienipiir-
teisyyteen niiden lähiympäristöissä.

etelä-Suomessa kaikki korpi- 
ja nevakorpityypit ovat 
uhanalaisia
Korpityypit ovat lähteikköjen ja let-
tojen 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.

etelä-suomessa KaiKKi Korpi-, nevaKorpi- ja lettoKorpityypit ovat uhanalaisia, osa jopa Kriittisesti.
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2 kuvaa

sesti sellaisia.  Kajasuon ja Lammin-
suon reunoilla mineraalimaat viettä-
vät monin paikoin jyrkkärinteisinä 
kohti suota, jolloin metsä- ja suokas-
villisuuden raja on jyrkkä. Tämän 
vuoksi varsinaisia korpia (eli aitokor-
pia) ja muita korpia esiintyy alueella 
vähän. Jyrkkärinteisyydestä johtuen 
korvet ovat pääasiassa yhdistelmä-
tyypin nevakorpia, joita leimaa mo-
nin paikoin luhtaisuus. Suurin osa 
niistäkin on kuitenkin ojitusten ta-
kia nykyisin muuttumina tai turve-
kankaina. Tämän vuoksi esimerkiksi 
luhtanevakorpia (LuNK) ei luonnon-
tilaisena alueelta enää löydy.

Ojittamattomia varsinaisia kor-
pia ei alueella enää juurikaan tavata. 
Mustasaaren ympäristössä oli pieni 
kuvio puolukkakorpiin (PuK, uhan-
alaisuusluokka vaarantuneet, VU) 
luettavaa kasvillisuutta. Haapasaa-
ren ja läheisten pienempien metsä-
saarekkeiden ympäristössä esiintyy 
pienialaisesti luhtaisia ruoho- ja hei-
näkorpikuvioita (LuRhK, EN). Nii-
den puustoltaan hieskoivuvaltaiseen 
kasvillisuuteen kuuluvat kenttäker-
roksessa korpikastikka (Calamagros-

tis purpurea), kurjenjalka (Potentilla 
palustris), raate, jouhi- ja jokapai-
kansara (Carex lasiocarpa, C. nigra), 
sekä vaateliaammista sammalis-
ta sammalista letto-, oka-, hapra- ja 
viitarahkasammal (Sphagnum teres, 
S. squarrosum, S. riparium ja S. fim-
briatum). 

Nevakorvet ovat korpi- ja ne-
vakasvillisuuden muodostamia 
yhdistelmiä. Korpikasvillisuus 
luonnehtii kuivempia mätäspin-
toja, neva- ja luhtakasvien halli-
tessa usein hyvinkin märkää rim-
pi- tai välipintaa. Ryteikköisen ja 
kitukasvuisen puuston muodosta-
vat tavallisimmin lehtipuut, var-
sinkin hieskoivu, sekä kuusi. Alu-
een oligotrofisissa sarakorvissaa 
(OlSK, VU) kasvillisuus on hies-
koivuvaltaista, yksittäisinä seura-
laisinaan kuusi ja mänty. Niukka-
lajisen kenttäkerroksen tyypillisiä 
lajeja ovat pullosara (Carex rostra-
ta), jouhisara (C. lasiocarpa), raate, 
suokukka (Andromeda polifolia), 
karpalo (Vaccinium oxycoccus), tu-
pasvilla (Eriophorum vaginatum), 
sammalista sara-, räme- ja puna-

rahkasammal (Sphagnum fallax, 
S.angustifolium, S. medium) sekä 
korpikarhunsammal (Polytrichum 
commune). 

osa rämeistä on tuoksuvan 
suopursun valtakuntaa
Mäntyvaltaisten rämeiden sade-
vesi- ja niukkaravinteisiin olosuh-
teisiin sopeutunutta kasvillisuut-
ta luonnehtivat kenttäkerroksessa 
useat lähinnä mätäspinnalla kas-
vavat suovarvut ja pohjakerrokses-
sa rahkasammalet. Sen lisäksi nii-
tä esiintyy yleisesti keidassoiden 
keskustasanteilla keidasrämeiden 
kermikasvillisuutena ja mm. suolla 
olevien metsäsaarekkeiden ympä-
rillä. Valtaosa alueen varsinaisista 
rämeistä on tupasvillarämeitä (TR) 
ja isovarpurämeitä (VIR) sekä ka-
nervarahkarämeitä (KaRaR). Kan-
gas- ja korpirämeitä (KgR, VKR) 
ja variksenmarjarahkarämeitä (Va-
RaR) on alueella niukalti. 

Kangasrämeet (KgR, luokka sil-
mällä pidettävä, NT) ovat karu-
jen metsätyyppien ohutturpeisia 

soistumia, joiden kasvillisuuden 
muodostavat rämeille ja kuivil-
le kangasmetsille tyypilliset lajit. 
Rämekasvillisuus peittää kuiten-
kin yli puolet pinta-alasta, mikäli 
vähemmin, puhutaan soistuneista 
kangasmetsistä. Varsinaisella kor-
pirämeellä (VKR, VU) Kajasuon 
koillisreunalla kookaskasvuisen 
männikön latvuston alla kasvaa 
hieskoivua ja kuusta alikasvokse-
na. Kenttäkerroksen lajistoon kuu-
luvat mustikka (Vaccinium myrtil-
lus), kangasmaitikka (Melampyrum 
pratense), muurain (Rubus chama-
emorus) ja metsäalvejuuri (Dryop-
teris carthusiana) rämeisyyttä il-
mentävien suovarpujen suopursun 
(Ledum palustre, virallisesti Rho-
dodendron tomentosum), juolukan 
(Vaccinium uliginosum), puolukan 
(V. vitis-idaea) ja vaivaiskoivun (Be-
tula nana) seuralaisina.  Pohjaker-
roksen valtalajit ovat räme- ja puna-
rahkasammal. Myös Mustasaaren 
eteläreunalla tavattiin pienialaises-
ti varsinaista korpirämettä. Täl-
lä kuviolla kasvoi vähän myös pal-
lopäärahkasammalta (Sphagnum 

wulfianum), joka on Suomen kan-
sainvälinen vastuulaji. Sama laji 
löytyi myös Ojanperänkorven ete-
läpuolen puolukkaturvekankaalta 
(PuTKg).

Isovarpurämeet (VIR, NT) ovat 
kuivahkoja, miltei yksinomaan 
mäntyä kasvavia rämeitä, joita luon-
nehtivat ennen kaikkea rämevarvut. 
Vallitsevan varvun, suopursun, juo-
lukan, vaivaiskoivun, kanervan 
(Calluna vulgaris) ja vaiveron (Cha-
maedaphne calyculata) perusteella 
erotetaan useita alatyyppejä. Muita 
kenttäkerrokselle luonteenomaisia 
lajeja ovat ruohoista muurain sekä 
lyhytkortisuuden ilmentäjistä tupas-
villa ja rahkasara (Carex pauciflora). 
Pohjakerroksessa vallitsevat rahka-
sammalet ja eräät myös kuivahkoil-
le kangasmetsille luonteenomaiset 
aitosammalet. Isovarpurämeet ovat 
yleisiä keidassoiden reunoilla, joil-
la reunaluisu on hyvin kehittynyt. 
Merkittävimmät esiintymät ovat 
Kajasuon koillis- ja eteläreunalla se-
kä Mustasaaren ympäristössä. Osaa 
alueen isovarpurämeistä on myös 
ojitettu.

Tupasvillarämeille (TR, luokka 
NT) alatyyppeineen on tyypillistä 
lyhytkortisuuden leimaama om-
brotrofinen välipintakasvillisuus. 
Lyhytkortisuudella tarkoitetaan 
lajien tupasvilla (ehdoton valtalaji), 
tupasluikka (Trichophorum cespi-
tosum) ja/tai rahkasara yleisyyttä 
ja runsautta. Rämevarpuja esiintyy 
tupasvillarämeillä yleensä niukalti. 
Joillakin tyypeillä rämevarvut ovat 
kuitenkin yleisiä, jolloin tyyppinä 
on isovarpuinen tupasvillaräme 
(ITR). Karuimpia tupasvillarämei-
tä edustavat ruskorahkasammal 
(Sphagnum fuscum) -valtaiset rah-
kaiset tyypit. Tupasvillarämeitä 
esiintyy tutkimusalueella soiden 
reunoilla morfologialtaan heikosti 
kehittyneen reunaluisun ja laiteen 
vaihettumisvyöhykkeellä, metsä-
saarekkeiden välisillä suonosilla 
sekä paikoin myös keitaiden kes-
kustasanteilla kuljujen välisenä 
kermikasvillisuutena, jolloin ne 
kuuluvat keidasrämekasvillisuu-
teen. 

Rahkarämeet (RaR) edustavat rä-
meitä karuimmillaan. Kituliaan ja 

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

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

Lamminsuon keidasrämeellä kermit ovat kanerva-
rahkarämettä, väliköt suoleväkköä, valkopiirtoheinää ja 
mutasaraa kasvavaa kuljunevaa.
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yleensä harvan puuston muodostaa 
mänty. Suovarvuista ovat rahka-
rämeille tunnusomaisia kanerva ja 
variksenmarja (Empetrum nigrum). 
Muita suurvarpuja esiintyy selvästi 
vähemmin. Varpujen lisäksi tyypil-
liseen kenttäkerroskasvillisuuteen 
kuuluvat muurain, suokukka se-
kä lyhytkortisuutta ilmentävät lajit 
(useimmiten tupasvilla). Pohjaker-
roksen luonteenomaisin laji on rus-
korahkasammal, joka saattaa peit-
tää yhtenäisenä mattona laajojakin 
alueita. Alueen rahkarämeet kuulu-
vat pääasiassa kanervarahkarämei-
siin (KaRaR), myös variksenmar-
jarahkarämeitä (VaRaR) tavattiin. 
Rahkarämeitä esiintyy reunaluisun 
yläosassa isovarpurämeen ja keskus-
tasanteen keidasrämeiden välisellä 
alueella kapeina vyöhykkeinä. Ka-
nervarahkarämeille luonteenomai-
nen kasvillisuus on yleistä myös kei-
dasrämeiden kermeillä ja mättäillä. 
Rahkarämeiden kuten myös keidas-
rämeiden tilanne ei niiden säilymi-
sen kannalta ole niin huolestuttava 
kuin muiden suotyyppien ja niiden 

eliöstön. Rahkarämeiden tilaa pide-
täänkin elinvoimaisena (LC). 

Keidassoiden keskustasanteita 
Lamminsuolla ja Kajasuon etelä- ja 
länsiosissa luonnehtivat ombrotro-
fisten nevojen lisäksi keidasrämeet 
(KeR). Keidasrämeillä tavataan vain 
ombrotrofisiin olosuhteisiin sopeu-
tuneita indifferenttejä eli jonkin 
kasvupaikkatekijän, esimerkiksi ra-
vinteisuuden tai kosteuden, suhteen 
laaja-alaisia lajeja. Keidasrämeiden 
kermeillä vallitsevin kasvillisuus-
tyyppi on kanervarahkaräme (Ka-
RaR), paikoin rahkamättäinen 
tupasvillaräme (RmTR). Keskusta-
santeiden kermien nevaväliköissä 
vallitsevin tyyppi on ombrotrofinen 
lyhytkorsineva (OmLkN) tai kulju-
neva (KuN).

Nevarämeillä kasvillisuutta luon-
nehtivat mätäspinnoilla kasvavat 
rämeille tyypilliset lajit sekä mätäs-
väleissä esiintyvät rimpi- ja välipin-
talajit. Monimuotoisena ryhmänä 
nevarämeet ovat yleisiä niin om-
brotrofisilla kuin minerotrofisilla-
kin suonosilla. Pinta-alaltaan selväs-

on sararahkasammal, aapa- ja kerä-
päärahkasammal (Sphagnum lind-
bergii, S. subsecundum) kasvavat 
rimpipinnoilla. Viimeksi mainittu 
laji on hyvä kasvupaikkansa keski-
ravinteisuuden indikaattori.

Ymmyriäissuon etelälounaisel-
la reunalla on mineraalimaahan 
rajoittuvaa lähteisyyden (tihku-
vaikutus) leimaamaa nevarämettä 
(LäNR, EN). Mänty, kuusi ja hies-
koivu ovat yleisimmät puut, lisäksi 
lajistoon kuuluvat myös paatsama 
(Frangula alnus), kataja (Juniperus 
communis), virpa- ja kiiltopaju (Sa-
lix aurita, S.phylifolia). Suovarvut, 
kuten suopursu, kanerva ja varik-
senmarja, kasvavat mättäillä yhdes-
sä puiden ja pensaiden kanssa. Väli- 
ja rimpipintojen lajeja (yleisiä) ovat 
järvikorte, luhtavilla, maariankäm-
mekkä, raate, suokukka, metsätähti 
(Trientalis europaea), suo-orvokki 
(Viola palustris), luhtarölli (Agrostis 
canina), jokapaikansara sekä tupas-
villa. Kasvupaikan niukkaravintei-
suutta paremmasta ravinteisuudes-
ta kertovat myös suokorte, rätvänä, 

Aaparahkasammal on kaunis kuljujen ja rimpien laji. Oligotrofinen sararäme on saraneva- ja räme-
kasvillisuuden yhdistelmä, kuva Kajasuon 
aapasuoalueen länsiosista.

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

ti suurin osa nevarämeistä kuuluu 
keidasrämeisiin (KeR). Keidassoiden 
laiteilla ja aapasuolla on vallitsevana 
nevarämeenä oligotrofinen sararä-
me (OlSR). Muita alueelta tavattuja, 
mutta pinta-aloiltaan edellisiä pie-
nialaisempia, ovat oligotrofinen ly-
hytkorsiräme (OlLkR), kalvakkane-
varäme (OlKaNR), rimpinevaräme 
(OlRiNR), sekä mesotrofinen sara-
räme (MeSR) ja lähteinen nevaräme 
(LäNR), kahta viimeksi mainittua 
Ymmyriäisuo-Kurjensuon alueella.

Oligotrofisilla sararämeillä (OlSR, 
VU) yleensä harvan ja kitukasvui-
sen puuston muodostaa mänty seu-
ralaisenaan usein hieskoivu. Kent-
täkerroksen valtalaji on useimmiten 
jouhisara, mutta varsinkin hieman 
märemmillä tyypeillä on pullosa-
ra myös yleinen. Rimpi- ja/tai vä-
lipintojen tyypillisiä kenttäker-
roslajeja ovat suokukka, karpalo, 
raate, mutasara, rahkasara ja tupas-
villa. Nevaisuutta ilmentävät leväk-
kö (Scheuchzeria palustris), valko-
piirtoheinä (Rhynchospora alba) ja 
luhtavilla (Eriophorum angustifo-

lium) tavattiin harvalukuisina muu-
tamilta kuvioilta, tavallisesti niitä ei 
tyypillä esiinny. Pohjakerroksen ta-
vallisimpia sammalia ovat sarane-
voille tyypilliset rahkasammalet, 
varsinkin räme-, sara- ja punarah-
kasammal, eräillä kuvioilla, kalva-
kat sararämeet (OlKaSR, VU) myös 
kalvakkarahkasammal (S. papil-
losum). Rimpipinnalla saattaa esiin-
tyä yksittäin joitakin luhtaisuutta 
ilmentäviä sammallajeja, varsinkin 
soiden reunoilla sijaitsevilla sararä-
mekuvioilla. Mätäspinnoilla tava-
taan rämeille tyypillisiä varpuja ja 
ruohoja, esimerkiksi vaivaiskoivua 
ja muurainta. Mättäillä pohjaker-
roksen lajeja ovat mm. rusko-, räme- 
ja punarahkasammal sekä rämekar-
hunsammal (Polytrichum strictum). 
Ymmyriäissuo-Kurjensuon OlSR:llä 
valtalajit ovat jouhisara, raate ja suo-
kukka, joiden lisäksi tavataan myös 
mm. maariankämmekkää (Dac-
tylorrhiza maculata), pullosaraa ja 
järvikortetta. Nykyisin oligotrofisia 
sararämeitä on alueella ojittamatto-
mina jäljellä vain vähän. Lisäksi ne 

ovat kooltaan usein pienialaisia. Oli-
gotrofisia sararämeitä löytyy Haapa-
saaren eteläreunalta ja lähinnä Kaja-
suon länsiosista metsäsaarekkeiden 
ympäristöstä sekä Ymmyriäissuo-
Kurjensuon alueelta.

Mesotrofiset sararämeet (MeSR, 
VU) ovat edellistä tyyppiä selvästi 
märempiä, minkä seurauksena rä-
mekasvillisuuden ohella rimpipin-
taa (märkäpintaa) esiintyy yleisem-
min. Ravinteisuustaso on korkeampi 
ja lajisto on monipuolisempi. Saroja, 
heiniä ja ruohoja esiintyy runsaam-
min kuin edellisellä tyypillä. Ymmy-
riäissuo-Kurjensuolla kasvillisuus 
on mänty-, hieskoivu-, jouhisara-, 
järvikorte- ja tupasvillavaltaista. 
Lisäksi paikan väli- ja rimpipinta-
lajistoon kuuluvat mm. suokorte 
(Equisetum palustre), maariankäm-
mekkä, suokukka, luhtavilla ja pul-
losara, juurto-, harmaa- ja tähtisara 
(Carex chorrdorhiza, C. canescens, 
C. echinata), siniheinä (Molinia ca-
erulea), rätvänä (Potentilla erecta) 
sekä mättäillä kasvavat rämevarvut 
ja -sammalet. Välipinnan valtalaji 

erityismaininnan 
rahKasammalista 

ansaitsee  
luhtarahKasammal, 

joKa Kuuluu  
silmällä pidettäviin 

lajeihin. 
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siniheinä ja tähtisara. Sammalista 
ruskorahkasammal on mätäspin-
talaji, väli- ja rimpipinnoilla esiin-
tyy runsaimpina kalvakka-, sara-, 
puna- ja punaterärahkasammal 
(Sphagnum divinum). Muita laje-
ja edustavat mm. kasvupaikkansa 
ravinteisuuden suhteen vaateliaat 
lettorahka- ja heterahkasammal 
(S. warnstorfii), sekä keräpäärah-
kasammal, kurjenrahkasammal 
(S. pulchrum) ja varvikkorahka-
sammal (S. russowii).  Erityismai-
ninnan rahkasammalista ansait-
see Kymenlaaksossa harvinaisehko 
luhtarahkasammal (S. inundatum), 
joka kuuluu silmällä pidettäviin 
(NT) lajeihin. 

Oligotrofisia lyhytkorsinevarä-
meitä (OLkNR, VU) ja oligotrofisia 
lyhytkortisia kalvakkanevarämeitä 
(OlLkKaR, VU) tavataan paikoin 
pienialaisina kuvioina Kajasuon 
luoteis- ja länsiosalla. Ne ovat usein 
välittäviä suotyyppejä saranevo-
jen tai sararämeiden vaihtuessa 
karummiksi rämeiksi. Oligotro-

fista rimpinevarämekasvillisuutta 
(OlRiNR, NT) esiintyy pienialai-
sesti Lamminsuonlammin itäpuo-
lella. Rämekasvillisuuden luon-
nehtimien mätäspintojen väleissä 
esiintyy rimpinevoille luonteen-
omaista niukkaravinteista rimpi-
pintakasvillisuutta.  

alueen parhaista karpaloa 
kasvavista nevoista suurin 
osa on myös uhanalaisia

Kasvillisuudeltaan nevat ovat 
puuttomia tai hyvin vähäpuus-
toisia, tavallisimmin märkiä ja 
usein paksuturpeisia suotyyp-
pejä. Putkilokasvien ja sammal-
ten runsaus ja lajiston koostumus 
vaihtelevat suuresti kasvualustan 
ravinteisuudesta riippuen. Lisäksi 
suon pohjavedenpinnan taso vai-
kuttaa lajiston koostumukseen. 
Mikäli pohjavedenpinnan vaihte-
lut eivät ole suuria, pohjakerrosta 
luonnehtivat tavallisimmin rahka-

sammalet. Märimmiltä pinnoilta, 
kuten avorimmistä, allikoista tai 
ruoppaisilta pinnoilta sammalet 
usein puuttuvat.  

Nevat ovat alueella tavatuis-
ta päätyyppiryhmistä pinta-alal-
lisesti yleisin. Valtaosa nevoista 
on minerotrofisia kalvakkarahka-
sammalvaltaisia sara- ja lyhytkor-
sinevoja tai ombrotrofisia nevoja. 
Lisäksi nevoja esiintyy monissa 
tapauksissa johonkin yhdistelmä-
tyyppiin mm. keidasrämeisiin 
kuuluvaan kasvillisuuteen. Laa-
jimmat yhtenäiset neva-alueet ovat 
Kajasuon pohjoisella aapasuolla ja 
suon eteläosan keidassuolla. Puu-
ton nevalakeus jatkuu noin kahden 
kilometrin pituisena hienona suo-
maisemana Kajasuon lounaisosista 
sen koillisosaan. Maisema tosin ja-
kautuu osiin suon keskiosan met-
säsaarekevyön pirstomana.

Ombrotrofisilla lyhytkorsine-
voilla (OmLkN, NT) lajisto on mel-
ko vähälukuinen. Kenttäkerroksen 
valtalaji on karuille nevoille ja rä-

meille tyypillinen tupasvilla. Tu-
pasluikkaa ja rahkasaraa esiintyy 
tyypillä vähälukuisena. Muita ylei-
sesti tavattuja kenttäkerroslajeja 
ovat suokukka, pyöreälehtikihokki 
ja lähinnä mättäillä kasvavat vai-
vaiskoivu, variksenmarja, kaner-
va, karpalo, pikkukarpalo (Vacci-
nium microcarpum) ja muurain. 
Pohjakerroksen runsaimmat sam-
malet ovat rimpipintojen silmäke- 
ja vajorahkasammal (Sphagnum 
balticum, S. majus paikoin), väli-
pintojen puna-, hento- (S. tenel-
lum) ja rusorahkasammal (S. ru-
bellum, myös mätäspinnoilla) sekä 
mätäspintojen räme- ja ruskorah-
kasammal (erityisesti rahkaisil-
la tyypeillä). Kaikkein kuivimpia 
ja ruskorahkasammalvaltaisimpia 
lyhytkorsinevoja voidaan kutsua 
myös rahkanevoiksi (RaN). Laa-
jin ombrotrofisten lyhytkorsinevo-
jen (ja rahkanevojen) esiintymis-
alue sijaitsee Kajasuon eteläosan 
ombrotrofisella keskustasanteella, 
Haapasaaren eteläpuolella, josta 

se peittää suurimman osan. Lam-
minsuon keskustasanteella tyyppi 
on myös yleinen. 

Kuljunevoilla (KuN, NT) lajisto 
lisääntyy edelliseen tyyppiin verrat-
tuna rimpipinnalla kasvavien lajien 
osalta. Kenttäkerroksessa se näkyy 
seuraavien lajien, mutasara, valko-
piirtoheinä ja leväkkö, yleisyytenä. 
Ombrotrofisilla lyhytkorsinevoil-
la tavattujen rahkasammallajien li-
säksi rimpipintalajistoon kuuluvat 
kuljurahkasammal (Sphagnum cus-
pidatum, sammal- ja avovesikul-
jut), pohjanrimpirahkasammal (S. 
jensenii) sekä aaparahkasammal, 
joka tavallisimmin esiintyy ruop-
pakuljuissa tai märimpien sammal-
kuljujen reunamilla. Aaparahka-
sammal muodostaa paikon laajoja 
kasvustoja eteläisen keitaan itäosis-
sa.  Kymenlaakson eräisiin muihin 
suuriin soihin verrattuna tavataan 
alueella kuljunevoja huomattavas-
ti vähemmin, avovetisiä allikoita ei 
juuri lainkaan. Lamminsuon keski-
osissa sekä Kajasuon eteläosan kes-

Paksuturpeiset 
tupasvillaa kasvavat 
nevat ja harvapuustoiset 
tupasvillarämeet ovat 
olleet myös tärkeitä 
kuiviketurpeen lähteitä.

kustasanteella kuljunevoja kuiten-
kin esiintyy. 

Kajasuolla tavataan myös mine-
rotrofisia lyhytkorsinevoja (MiLkN, 
VU). Ne ovat välittävänä tyyppi-
nä kuivempien ja karumpien om-
brotrofisten lyhytkorsinevojen ja 
märempien sekä ravinteikkaampi-
en saranevojen välillä. Vähälajisel-
le tupasvilla- tai tupasluikkavaltai-
selle kenttäkerrokselle tyypillisiä 
lajeja ovat suokukka sekä saroista 
peittävyydeltään vähäisinä esiinty-
vät muta-, riippa-, jouhi- ja pullo-
sara. Usein esiintyy myös rahkasa-
raa, joka on myös lyhytkortisuuden 
(eli piensaraisuuden) indikaattori-
laji tällä välipintavaltaisella tyypil-
lä. Sammalkerroksen runsaimmat 
lajit ovat räme-, sara-, puna- ja sil-
mäkerahkasammal. Kajasuon lou-
naisosissa ja aapasuoalueella tyypin 
kasvillisuutta löytyy muiden väli-
pintaisten lyhytkortisten nevojen 
joukosta.  Heinäsuonsaaren ja Haa-
pasaaren välissä on myös alue, joka 
on ilmeisesti hitaassa, mutta suon 
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normaaliin kehitykseen kuuluvassa 
muutosvaiheessa minerotrofisesta 
lyhytkorsinevasta ombrotrofiseksi 
lyhytkorsinevaksi.

Kalvakkanevatyyppejä (OlKaN, 
VU) leimaa kenttäkerroksessa tu-
pasvillan, tupasluikan, harvem-
min rahkasaran yleisyys ja runsaus. 
Pohjakerroksessa kalvakkarahka-
sammalen (Sphagnum papillosum), 
josta monen tyypin nimi juontuu, 
valta-asema on selkeä. Muista kent-
täkerroslajeista tavataan yleisim-
min suokukkaa, karpaloa, pyö-
reälehtikihokkia sekä rimpisillä 
muodoilla edellisten lisäksi pitkä-
lehtikihokkia (Drosera anglica), 
mutasaraa, valkopiirtoheinää tai 
leväkköä. Suursaroista jouhi- ja 
pullosara esiintyvät usein pienia-
laisina laikkuina. Rahkaisilla, rus-
korahkasammalvaltaisia mättäitä 
sisältävillä tyypeillä tavataan 
joskus myös rämevarpuja, näistä 
tavallisimmin variksenmarjaa, 
vaivaiskoivua tai kanervaa. Ly-

hytkortisia kalvakkanevoja (OlLk-
KaN, VU) löytyy alueella vain Ka-
jasuolta. Suon eteläosan keitaan 
laiteella on muutamin paikoin ly-
hytkortista kalvakkanevaa luon-
nontilaisena, sekä myös ojikkona. 
Lisäksi kalvakkanevoja löytyy aa-
pasuoalueen eri osista mm. sarane-
vojen reunamilta. Rimpilaikkuis-
ta kalvakkanevaa (OlRiKaN, VU) 
esiintyy aapasuo-osan itäreunalla. 
Myös tätä tyyppiä löytyy ojitettuna 
Kajasuon lounaiselta laiteelta. 

Kajanpirtin kohdalla suon kape-
alla kaakkoisella laiteella on mesot-
rofista rimpistä kalvakkanevaa 
(MeRiKaN, VU), jolla tavataan vä-
hän villapääluikkaa (Trichophorum 
alpinum) ja rimpivesihernettä (Ut-
ricularia intermedia) kasvupaikan 
keskiravinteisuuden osoituksena. 
Sammallajistossa tavattiin pienellä 
alalla mesotrofian indikaattorila-
jeista keräpäärahkasammalta.

Saranevoilla (SN, VU) suursarai-
suus, jota ilmentävät suursaroista 

Karpalo on tyypillinen mi-
nerotrofisten nevojen väli-
pintalaji, jota esiintyy myös 
mättäillä. Kajasuon lounais- ja  
pohjoisosan nevat ja neva-
rämeet ovat hyviä kohteita 
marjastukselle.

lähinnä jouhi-, pullo- ja juurtosara, 
on merkittävä tekijä kenttäkerrok-
sen kasvillisuudessa. Suursarojen 
runsaus kertoo kasvupaikan pysy-
västä, mutta ei kovin voimakkaasta 
luhtaisuudesta. Oligotrofisia sarane-
voja (OlSN) esiintyy erityisesti sekä 
Kajasuon pohjoisella aapasuo-osalla 
suon itäpuoliskossa että suon luo-
teisosalla Niippanansaaresta koil-
liseen. Lisäksi tyypin saranevoja 
tavataan Kajasuota keskikohdalta 
halkovien metsäsaarekkeiden ym-
päristössä sekä saarekkeiden välissä 
usein kalvakoihin saranevoihin tai 
rimpinevoihin rajoittuen. Myös Ka-
jasuon lounaisosan laiteella tavataan 
oligotrofista saranevaa, joka tämän 
vuosikymmen alkupuolella osaksi 
uudisojitettiin, samalla menetettiin 
osa hyvistä karpaloesiintymistä.

Saranevojen selvästi yleisin tyyp-
pi on oligotrofinen kalvakkasara-
neva (OlKaSN, VU). Toisin kuin 
oligotrofisilla (varsinaisilla) sarane-
voilla on pohjakerroksen ehdoton 

valtalaji kalvakkarahkasammal. Li-
säksi jouhisara on yleensä esiintymi-
seltään runsaampi kuin pullosara, 
mikä osoittaa tyypin olevan edellis-
tä tyyppiä keskimäärin kuivempia 
ja niukkaravinteisempia kasvupaik-
koja. Kenttäkerros on lajeiltaan suu-
rin piirtein sama kuin edelliselläkin 
tyypillä. Kalvakkasaranevoja esiin-
tyy lähinnä Kajasuon aapasuoalueen 
kaakkois- ja itäosassa.

Aapasoille luonteenomaisil-
la rimpinevoilla rimpipinta peit-
tää suoalasta yli 50 %. Kajasuolla 
niukkaravinteisten rahkasammal-
rimpinevojen (OlRsRiN, NT) val-
talajeina rimpipinnoilla kasvavat 
mutasara, valkopiirtoheinä ja leväk-
kö. Muita silmiinpistäviä kenttä-
kerroslajeja ovat raate ja järvikorte. 
Viimeksi mainittu laji tuntuu kart-
tavan karuimpia rimpinevoja. Suur-
saroista tavataan pullo- ja jouhisa-
raa, näistä varsinkin ensin mainittu 
on yleinen laji vetisimmillä paikoil-
la. Pienemmistä kenttäkerroslajeista 

luonteenomaisia rimpilajeja edustaa 
pitkälehtikihokki. Rimpien välisil-
lä kuivemmilla välipinnoilla tava-
taan mm. minerotrofisille lyhytkor-
sinevoille tyypillistä kasvillisuutta, 
mm. tupasvillaa, suokukkaa, kar-
paloa ja pyöreälehtikihokkia. Poh-
jakerroksen sammallajiston mä-
rimpien pintojen lajeja ovat vajo- ja 
aaparahkasammal, edellisiä hieman 
kuivemmissa rimmissä kasvavat sil-
mäke- ja sararahkasammal, sekä 
aitosammalista nevasirppisammal 
(Warnstorfia fluitans) ja kalvaskuiri-
sammal (Straminergon stramineum). 
Välipinnoilla valtalajina esiintyvä 
kalvakkarahkasammal kasvaa ylei-
sesti myös rimpipinnoilla.

Kajasuolla rimpinevoja löytyy 
luonnontilaisena enää aapasuo-
osalta, sen kaakkoisosasta. Kaja-
suon lounaisosissa on tyypin kas-
villisuudesta enää rippeet jäljellä. 
Tyypiltään alueen rimpinevat ovat 
oligotrofisia ja rahkasammalpeit-
teisiä. Avorimpiä, joissa esiintyy 

avovettä ja vesikasvillisuutta, ei 
juurikaan tavata. Kohteen rimpi-
nevat ovat siten kuivempia kuin 
esimerkiksi Pyhtään Valkmusan 
kansallispuiston tai Kouvolan Lu-
pansuon märimmät avorimpiset 
osat. Eroja edellisiin löytyy myös 
ravinteisuustasosta ja rimpien ra-
kenteesta. Kajasuolla rimpinevat 
ovat oligotrofisia, kun esimerkik-
si Valkmusalla esiintyy laajalti 
myös mesotrofisia rimpinevoja se-
kä ruopparimpinevoja. Kajasuolta 
puuttuu myös aapasoille luonteen-
omainen jännerakenne, jota esiin-
tyy sekä Valkmusan Kananiemen-
suolla että Lupansuolla.

Metsäojituksilla on tuhottu 
alueen vaateliaimpien 
kasvilajien ja uhanalaisim-
pien suotyyppien esiintymiä
Ojituksella pyritään parantamaan 
puuston kasvua alentamalla suon 
pohjaveden pinnan tasoa. Suon 
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hydrologiassa tapahtuvat muutok-
set ilmenevät paitsi vedenpinnan 
alenemisena myös valunnan no-
peutumisena ja haihdunnan pie-
nentymisenä. Veden poistuminen 
turpeen suuresta huokostilavuu-
desta aikaansaa myös turpeen tii-
vistymisen, mikä ilmenee suonpin-
nan painumisena. Aikaa myöten 
myös ojitettujen alojen mikroil-
masto muuttuu, ei välttämättä aina 
edulliseen suuntaan. 

Ojikoilla ei vielä ole havaitta-
vissa alkuperäiseen suotyyppiin 
verrattuna suuria muutoksia kas-
villisuudessa ja puuston kasvus-
sa. Useissa tapauksissa tämä joh-
tuu ojituksen nuoruudesta. Se voi 
johtua myös ojituksen vaillinai-
suudesta tai esim. ojituskelvotto-
man kohteen ojittamisesta, jolloin 
kasvillisuuden kehitys on hidas-
ta ja ojituksen tavoitekin jää usein 
saavuttamatta. Ojien umpeenkas-
vun aiheuttama valunnan hidas-
tuminen sekä turpeen kemiallis-

ten ominaisuuksien muutokset tai 
kasvuravinteiden puutostila voivat 
olla myös syitä kasvillisuuden ke-
hityksen hitauteen tai pysähtymi-
seen. 

Ojikoita esiintyy alueella vä-
hän. Syynä tähän on, että valta-
osa alueen ojitetusta suoalasta on 
jo vanhaa, kymmeniä vuosia sit-
ten tehtyä. Sen kasvillisuus on täl-
lä hetkellä muuttuma-asteella tai 
turvekankaina. Kajasuon lounais-
osissa on uudehko ojitusalue (uu-
disojitus), jossa ojituksen kohteeksi 
on joutunut uhanalaisista mine-
rotrofisista tyypeistä oligotrofista 
sara- ja kalvakka saranevaa (OlSN, 
OlKaSN), oligotrofista sararämet-
tä (OlSR), oligotrofista lyhytkorsi-
rämettä (OlLkR), sekä oligotrofista 
rahkasammalrimpinevaa (OlRs-
RiN) ja ombrotrofisista tyypeistä 
tupasvillarämettä (TR) sekä varik-
senmarjarahkarämettä (VaRaR). 

Muuttumilla (Mu), ikä noin 10–
30 vuotta ojituksesta, on kasvil-

lisuudessa havaittavissa jo selviä 
muutoksia niin lajikoostumukses-
sa kuin lajien esiintymisrunsauk-
sissakin. Myös puuston kasvu on 
ojituskelpoisilla kohteilla selväs-
ti lisääntynyt ja avoimet nevatkin 
ovat useimmiten taimettuneet tai 
ainakin varpuisuus on selvästi li-
sääntynyt. Varsinkin vanhempi-
en muuttumien kenttä- ja pohja-
kerroksen lajisto on siinä määrin 
muuttunut, että on usein vaikeaa 
päätellä tarkasti alkuperäistä suo-
tyyppiä. Kajasuolla ja Lammin-
suolla esiintyy muuttumavaiheen 
suokasvillisuutta ojikoita selvästi 
yleisemmin. Minerotrofisten oji-
tuskelpoisempien neva- ja räme-
tyyppien lisäksi on alueella ojitettu 
myös metsätalouden kannalta oji-
tuskelvottomina pidettäviä karuja 
räme- ja nevatyyppejä. Muuttu-
mia on sekä Kajasuolla että Lam-
minsuolla myös kunnostusojitettu 
laajalti. Osa näistä kunnostuso-
jituksistakin on tehty tyypeille, 

mm. ombrotrofinen lyhytkorsine-
vamuuttuma (OmLkNMu) ja kei-
dasrämemuuttuma (KeRMu), joita 
pidetään metsätalouden kannalta 
ojituskelvottomina. 

Kajasuon lounaisreunalla on oji-
tettu uhanalaista mesotrofisen tai 
meso-eutrofisen lähteen ympäristöä 
(MeLäMu tai Me-EuLäMu). Läh-
teessä ei ole enää avovesipintaa ha-
vaittavissa. Lähteisyydestä kertovat 
kuitenkin edelleen paikalla kasvavat 
lettorahkasammal sekä hetesirppi-
sammal (Warnstorfia exannulata). 
Lähde on puolukkaturvekankaalle 
(PuTKg) tyypillisen kasvillisuuden 
ympäröimä. Muuttumiksi on luetta-
va (voidaan lukea) myös esimerkiksi 
Lamminsuon suopotkupallokenttä, 
jonka alueella pintakasvillisuus on 
likimain kokonaan tuhoutunut ja 
näkyvissä on vain tummaa paljasta 
ja sammaletonta rahkaturvetta. Li-
säksi Kajasuon länsireunalta löytyy 
esimerkiksi alueita, joilla alun perin 
puuton neva on ojituksen jälkeen 

istutettu suoriin riveihin männyllä 
(OlSNMu). 

Kajasuon ja Lamminsuon alu-
eelta löytyy laajalti turvekankaik-
si kehittyneitä suotyyppejä. Ruo-
hoturvekangasta (RhTKg) löytyy 
Kajasuon koillisnurkasta läheltä 
Ojanperänkorpea. Alkuperäinen 
suotyyppi virtaavan puron varressa 
on mitä ilmeisimmin ollut ruoho- 
ja heinäkorpi (RhK), jolle ojituksen 
seurauksena kehittyy lehtomaisia 
tuoreita kankaita (OMT) muistut-
tava kasvillisuus. 

Mustikkaturvekankaiksi (MuT-
Kg I) kehittyvät mustikkakorvet 
(MtK) ja kangaskorvet (KgK). Nä-
mä ovat yleensä kuusivaltaisia, jos-
kin koivua on sekapuuna usein 
runsaasti. Mustikkaturvekankaan 
kakkostyyppiin (MuTKg II), ke-
hittyvät mesotrofiset saranevat ja 
sararämeet sekä oligotrofiset sara-
korvet. Puusto on mänty–koivu-
sekametsää. Mustikkaturvekan-
kaiden kasvillisuus rinnastetaan 

tuoreiden mustikkatyypin (MT) 
metsäkasvillisuuteen. Mustikka-
turvekankaita tavataan monin pai-
koin alueen ojitetuilla reunaosilla.

Puolukkaturvekankaat (PuTKg 
(I, II)) rinnastetaan kasvillisuudel-
taan kuivahkoihin puolukkatyypin 
(VT) kankaisiin. Puolukkakorpien, 
korpirämeiden ja kangasrämeiden 
ojituksien tuloksena syntyy tyypin 
PuTKg (I) ja oligotrofisten sarane-
vojen ja -rämeiden tyypin PuTKg 
(II) turvekankaita. Varputurve-
kankaat (VaTKg) rinnastetaan kui-
vien kanervatyypin (CT) kankai-
den kasvillisuutta muistuttaviksi. 
Niitä syntyy puustoisten rämeiden 
(VIR, TR, OlLkR) ojitusten tulok-
sena. Lähes yksinomaan mäntyä 
kasvavan tyypin kenttäkerrosta 
hallitsevat rämevarvut ja tupasvil-
la, mutta vanhemmilla ojitusalu-
eilla myös mustikka ja puolukka 
(varpujen alla). Pohjakerroksen la-
jistoon kuuluvat erityisesti edelli-
sen tyypin tapaan seinä- ja kangas-

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.

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

Lamminsuon pohjoisosalla on kunnostusojitettu sadevesiravinteisia (ombrotrofisia) neva- ja rämetyyppejä. 
Tällaisia tyyppejä pidetään metsätaloudellisesti ojituskelvottomina.
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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 eh-
ditty tehdä kunnostusojituksia.

Jäkäturvekankaiksi (JäTKg) ke-
hittyvät (jos kehittyvät) karuim-
pien rämeiden (RaR ja KeR) ja ne-
vojen (RaN, OmLkN) ojitukset ja 
se tyyppinä rinnastetaan jäkälä-
tyypin (ClT) kuivien (karukko-) 
kankaiden metsäkasvillisuutta 
muistuttavaksi. Kituvaa mäntyä 
kasvavalla tyypillä kanerva, varik-
senmarja, (tupasvilla), ruskorah-
kasammal ja poronjäkälät edusta-
vat ehdotonta valtakasvillisuutta. 
Kajasuon ja Lamminsuon alueel-
la on ojitettu karuimpia rämeitä 
ja nevoja, mutta ainakaan vielä se 
ei näy kasvillisuudessa sellaisena 
kuin jäkäläturvekankaalle olisi 
”tyypillistä”. Lamminsuolla on al-
kuperältään ombrotrofista lyhyt-

korsinevaa ja keidasrämettä olevia 
ojitusalueita ehditty myös kunnos-
tusojittaa.

alueen suojelu tulee nostaa 
uudelleen esille
Soidensuojelun yhtenä tavoittee-
na on suojella soiden alueellisia 
piirteitä ja niiden omaleimaisuut-
ta. Kullekin suoyhdistymävyö-
hykkeelle ominaisten suoyhdis-
tymätyyppien, niiden rakenteen, 
kasvillisuuden ja muun eliöstön 
säilyttäminen ja suojelu on tär-
keää, paikallisia suoyhdistymiä 
unohtamatta. Tämä edellyttää soi-
den vesitalouden (hydrologisten 
olosuhteiden) säilyttämistä mah-
dollisimman  luonnontilaisina 
toimivina kokonaisuuksina. Vain 
se voi mahdollistaa  kasvillisuus-
tyyppien ja niiden eliölajiston mo-

nimuotoisuuden sekä lajien  kan-
tojen säilymisen.  On muistettava, 
että suuret luonnontilaiset suot 
ovat yleensä lajistollisesti moni-
muotoisempia ja toimivat tärkei-
nä alueina lajien säilymisen ja le-
viämisen kannalta, mahdollisen 
katastrofin uhatessa ympäristön 
pienempiä soita, niiden kasvilli-
suustyyppejä ja lajeja.  

Soidensuojelun täydennyseh-
dotukseen (SSTE) valittu Kaja-
suon, Lamminsuon ja Ymmyriäis-
suo-Kurjensuon alue on erityisen 
merkittävä suokokonaisuus mo-
nestakin syystä. Monet alueelta 
tavatuista suokasvillisuustyypeis-
tä ovat Etelä-Suomessa muuttu-
neet uhanalaisiksi lähinnä met-
sätaloudellisista syistä. Tämä 
näkyy ojituskelvottomina pidet-
tävien suotyyppien osuuksien sel-
keänä kasvuna suhteessa muuhun 

luonnontilaiseen suoalaan. Eri-
tyisesti minerotrofinen suokas-
villisuus on metsäojitusten joh-
dosta uhanalaista. Alueen arvoa 
korostaa Kajasuon pohjoinen osa, 
jonka kasvillisuus välipintaise-
na eteläisenä aapasuona (sarasuo-
na) edustaa vieläpä harvinaista ja 
erittäin uhanalaista (EN) suoyh-
distymätyyppiä näin etelässä. Vä-
lipintavaltaiset aapasuothan ovat 
luonteenomaisia nimenomaan 
keskiboreaaliselle suovyöhykkeel-
le varsinaisen aapasuovyöhykkeen 
eteläosissa. 

Ei voida myöskään unohtaa alu-
een sijaintia ja kytkeytyneisyyttä 
seudun muihin lähisoihin. Alu-
eellisesti ja paikallisesti tämä tulee 
ottaa huomioon suojelualuever-
koston suunnittelussa ja perusta-
misessa. Kajasuo lähisoineen kuu-
luu merkittävänä osana pitkään 

(suurten) soiden ketjuun, joka al-
kaa Pyhtään Riitinginsuon ja Jär-
vensuon alueelta, jatkuu Valkmu-
san kansallispuiston ja Kotkan 
pohjoisosien (Munasuo, Nälkäsuo, 
Tuomiojansuo) kautta edelleen Ka-
jasuon alueelle ja sen ympäristöön. 
Kajasuon pohjois- ja koillispuolel-
la on toinen laaja soiden keskitty-
mä, joka rajoittuu lännessä Kymi-
jokeen, pohjoisessa ensimmäiseen 
Salpausselkään ja ulottuu idässä 
Miehikkälän sekä Etelä-Karjalan 
(Luumäki) alueelle. 

Jälkikäteen voidaan esittää 
vain arvailuja, mitä kasvilajistoa 
on Kajasuon ja Lamminsuon reu-
naojituksissa menetetty. Alueena 
se on kuitenkin edelleen erittäin 
merkittävä suoluonnon näytealue, 
tarkastellaan asiaa sitten paikal-
lisesta, alueellisesta tai valtakun-
nallisesta näkökulmasta.

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

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. 

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.
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K ajasuo on tiedet-
ty kauan hyväk-
si lintusuoksi, jos-

sa ovat aikoinaan pesineet riekko 
(Lagopus lagopus) ja pohjansirkku  
(Emberiza rustica). Vaikka nuo lajit 
ovat valitettavasti alueen, ja samal-
la koko Etelä-Suomen, linnustosta 
hävinneet, pesii suolla edelleen mo-
nia uhanalaisia ja harvinaisia laje-
ja. Kymenlaakson Lintutieteellinen 
Yhdistys nimesikin vuonna 2015 
Kajasuo-Lamminsuon Maakun-
nallisesti arvokkaaksi lintualueek-
si (MAALI), jonka valintakritee-
rilajeina olivat teeri (Tetrao tetrix), 
sääksi (Pandion haliaetus), alueelli-
sesti uhanalainen (RT) kapustarinta 
(Pluvialis apricaria), silmälläpidet-
tävä (NT) niittykirvinen (Anthus 
pratensis) sekä Etelä-Suomessa har-
valukuisena pesivä isolepinkäinen 
(Lanius excubitor). Linnustollises-
ti arvokkaan suon tulee olla laaja ja 
suurelta osin luonnontilainen ja sillä 
täytyy esiintyä useita eri suotyyppe-
jä sekä kangasmetsäsaarekkeita. Li-
säksi suolammet, kuljut ja rimmet 
rikastuttavat lajistoa. Nämä kaikki 
edellä mainitut elementit löytyvät 
Kajasuolta ja sen lähisoilta.  

linnustoa laskettiin  
vuonna 2016

Kajasuon ja Lamminsuon pesimä-
linnustoa laskettiin vuonna 2016 
tekemällä kahden laskentakierrok-
sen kartoituslaskenta touko-kesä-

kuussa. Kartoitusmenetelmässä las-
kettavat alueet kierretään jalkaisin 
maastossa läpi, kaikki havaitut lin-
tureviirit merkitään laskentakar-
toille ja niiden perusteella tehdään 
parimäärätulkinnat. Kahdella las-
kentakierroksella parimäärät eivät 
kaikkien lajien kohdalla ole kovin 
tarkkoja, sillä kierrosten määrän 
tulisi olla vähintään neljä. Avoi-
messa maastossa reviirit tulevat 
löytyvät kuitenkin paremmin löy-
detyiksikuin metsässä. Kartoitus-
laskennalla päästään joka tapauk-
sessa suurempaan tarkkuuteen kuin 
satunnaisesti kerättyjä havaintoja 
käyttämällä. Laskentatietoja täy-
dennettiin hyönteiskartoitusten yh-
teydessä kerätyillä lintuhavainnoil-
la. Haminan ja Kouvolan kaupungit 
tukivat rahallisesti lintulaskentoja, 
joiden maastotöistä ja parimäärä-
tulkinnoista vastasi Petri Parkko. 

uhanalaisten lintujen  
turvapaikka

Soiden ja metsien linnut ovat eten-
kin täällä Etelä-Suomessa hätää 
kärsimässä, mikä nostaa huomat-
tavasti laajempien luonnontilais-
ten soiden arvoa. Uhanalaisista 
kahlaajista Kajasuolla pesivät ke-
sällä 2016 kaksi taivaanvuohipa-
ria (Gallinago gallinago) ja yksi 
punajalkaviklopari (Tringa tota-
nus). Molemmat lajit on arvioi-
tu vaarantuneiksi (VU). Silmäl-
läpidettäväksi (NT) arvioidut liro  

(Tringa glareola) ja kuovi (Numenius  
arquata) näkyvät ja kuuluvat edel-
leen Kajasuolla. Liroja pesi Lam-
minsuolla yksi ja Kajasuolla kuusi 
paria, kuoveja Lamminsuolla yksi 
ja Kajasuolla neljä paria. 

Alueellisesti uhanalaisista (RT) 
kahlaajalajeista pesiviksi todettiin 
kapustarinta ja valkoviklo (Trin-
ga nebularia). Kapustarinnan pari-
määräksi saatiin Kajasuon Hami-
nan puoleisella osalla kolme paria ja 
lisäksi Lamminsuolta tulkittiin yk-
si pari. Valkoviklo pesi Honkalam-
minsuolla, Lamminsuolla ja Kaja-
suolla. Etelä-Suomessa taantunutta 
ja silmälläpidettäväksi (NT) arvioi-
tua niittykirvistä pesi Kajasuon Ha-
minan puoleisella osalla yhdeksän 
paria. 

Laajat luonnontilaiset suot ovat 
ympäröivien taimikoiden ja avo-
hakkuiden keskellä metsälaji-
en viimeisiä turvapaikkoja. Kaja-
suon kangasmetsäsaarekkeissa ja 
umpeen soistuneiden ojien lähei-
syydessä on paikoin paljon laho-
puuta ja erityisesti vaarantuneik-
si (VU) arvioitujen töyhtötiaisen 
(Lophophanes cristatus) ja hömö-
tiaisen (Poecile montanus) pesin-
tään sopivia koivupökkelöitä. Mo-
lempien tiaislajien pesintä saatiin 
varmistettua kesällä 2016 ja erityi-
sesti töyhtötiainen tulee suolla vas-
taan usein. Lamminsuon parimää-
räksi saatiin töyhtötiaisella neljä ja 
hömötiaisella yksi pari. Kajasuolta 
tulkittiin peräti kahdeksan töyhtö-
tiaisparia ja neljä hömötiaisparia. 

Kajasuolla ja lähisoilla tehtiin 
vuosina 2015–2017 useita havainto-
ja suurimmasta kanalinnustamme 

 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.

Kapustarinta

Liro Kanahaukan poikaset Teeren poikanen

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

linnut
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metsosta (Tetrao urogallus), joka on 
arvioitu alueellisesti uhanalaiseksi 
(RT). Näköhavainnot koskivat suon 
reunoilta lentoon lähteneitä koirai-
ta, joiden lisäksi lajin ulosteita löy-
dettiin soiden laiteilta ja kangas-
metsäsaarekkeista. Metsokanta ei 
ole kovin runsas, mutta laji pesinee 
suolla edelleen vuosittain.   

Kajasuon petoja

Kajasuolla ja Honkalamminsuol-
la on mäntyihin rakennetut sääk-
sen (Pandion haliaetus) tekopesät, 
joissa pesintä on ollut vuosittais-
ta. Lamminsuolla nähtiin kesällä 
2016 soidintava mehiläishaukkapa-
ri (Pernis apivorus) ja suon reunas-
sa hiirihaukka (Buteo buteo). Kum-
mankaan lajin pesää ei löydetty, ja 
todennäköisesti ne pesivätkin var-
sinaisen suoalueen ulkopuolella. 
Mehiläishaukka on arvioitu erit-
täin uhanalaiseksi (EN) ja hiiri-
haukka vaarantuneeksi (VU). Sil-
mälläpidettäväksi (NT) taantunut 

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 levähtävil-
le maakotkille (Aquila chrysaetos) 
ja merikotkille (Haliaeetus albicil-
la) hyvä levähdys- ja saalistelualue. 
Maamme tärkein maakotkien syys-
muuttoreitti kulkee vain hieman 
Kajasuon eteläpuolella, ja joidenkin 
yksilöiden on nähty lähtevän muu-
tolle 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 helmipöl-
löjä (Aegolius funereus) renkaisiin. 
Myös pienintä pöllöämme, varpus-

pöllöä (Glaucidium passerinum), ta-
vataan usein suon laidoilla. 

teeriä ja kurkia  

Kajasuo on Kymenlaakson tär-
keimpiä teerisoita, jolla on ollut 
aiempina vuosina ainakin kaksi 
suurta soidinpaikkaa. Vuonna 2016 
koiraita kokoontui vain toiselle pai-
kalle ja yksilömäärät olivat pieniä. 
Kymenlaakson teerikanta on ollut 
viime vuosina alhaalla, joten tule-
vaisuudessa soidinpaikoilla saate-
taan nähdä taas kunnon keväisiä 
turnajaisia. Kajasuolla ja Lammin-
suolla törmää ilahduttavan usein 
teeripoikueisiin, mutta se, kuinka 
moni pesintä tuottaa poikasia täysi-
kasvuisiksi, on arvoitus. Nykyinen 
tehometsätalous, soiden ojitus ja 
vieraslajeista tehokkaasti lisääntyvä 
supikoira ovat tappava yhdistelmä 
kanalinnuille. 

Laiteiden ojittaminen on kuivat-
tanut Kajasuon märimpiä osia, jot-
ka ovat olleet kurjen suosiossa. Laji 

suosii pesinnässään ja yöpymises-
sään paikkoja, joissa se on turvassa 
maapedoilta. Kajasuon puolella pe-
si kesällä 2016 kaksi paria ja lisäksi 
Lamminsuolta tulkittiin yksi pari. 
Kesällä 2017 Kajasuon pohjoisosan 
kurkiparilla todettiin myöhäinen 
uusintapesye, jossa oli vain yksi mu-
na. Vaikka kurjen parimäärä alueel-
la on pieni, kuuluu laji edelleen suon 
vakituiseen pesimälajistoon. 

Mielenkiintoisia pesimälajeja 

Laulujoutsenet (Cygnus cygnus) 
oleilevat säännöllisesti Lammin-
suonlammilla, mutta pesintä Kaja-
suon puolella, jossa on hyvin vähän 
avovettä, oli silti yllätys. Markku 
Mänttäri näki kesällä 2016 suon 
Kouvolan puoleisessa osassa maas-
topoikaset emojen seurassa. Kar-
toituslaskennoissa suolla havaittuja 
joutsenia ei tulkittu pesiviksi, sillä 
alueen ei arvioitu sopivan lajin pe-
sintään.

Lamminsuon reunassa olevas-
sa kangasmetsäsaarekkeessa suri-
si yhtenä kesäyönä 2016 kehrääjä 
(Caprimulgus europaeus) ja paikka-
kin oli lajin elinympäristöksi varsin 
tyypillinen. Kesällä 2017 samaisella 

suolla liikkunut hyönteisharrastaja 
Iiro Kakko löysi reunan rämemuut-
tumalta lajin munapesän, jonka 
molemmat poikaset kehittyivät len-
tokykyisiksi. Kehrääjällä todettiin 
kesällä 2017 Kymenlaaksossa useita 
suopesintöjä, ja ne sijaitsivat kaikki 
rämeillä tai rämemuuttumilla. 

Kajasuolla joinakin aiempina 
vuosina pesimäaikaan tavattua iso-
lepinkäistä odotettiin kovasti pesi-
mälajiksi aloitettaessa kesän 2016 
kartoituslaskentoja. Lajin pesintä 
varmistui vasta aivan kesäkuun lo-
pulla Lamminsuon reunassa, jossa 
nähtiin emonsa seurassa lentoky-
kyinen, mutta edelleen ruokaa ker-
jäävä, nuori lintu. 

Kymenlaaksolaisittain mielen-
kiintoinen alueellisesti uhanalai-
seksi arvioidun järripeipon (Frin-
gilla montifringilla) pesimiseen 
viittaava havainto tehtiin kesän 
2016 kartoituslaskennassa, jossa 
lajin ryystävää laulua kuului Ha-
minan Kajasuon kangasmetsäsaa-
rekkeesta vielä toukokuun puoli-
välissä. On toki mahdollista, että 
kyseessä oli tavanomaista myöhäi-
sempi muuttaja, joka on jatkanut 
edelleen matkaansa pohjoiseen.  

Korppi (Corvus corax) on uusi pe-
simälaji Kajasuolla. Pesäpaikakseen 

korpit ovat valinneet kangasmet-
säsaarekkeen tukevaoksaisimman 
männyn. Pesintä näyttää onnistu-
van hyvin, sillä viime kesinä suolla 
ei ole voinut olla kuulematta lento-
poikasten 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 vaikutta-
neet heikentävästi etenkin kanalin-
tukantoihin. Laajalla suoalueella on 
kuitenkin alueita, joilla negatiiviset 
muutokset ovat olleet hyvin vähäi-
siä. Tällä hetkellä suurin linnustoon 
kohdistuva uhka on kaikenlainen 
elinympäristöjä kuivattava ojitus. 
Suot ovat lukuisten maanomistaji-
en hallussa, joten niiden suojelu on 
vaikeaa. Kuitenkin vasta suojelu-
merkintöjen ilmestyminen karttoi-
hin voi turvata suolinnuston tule-
vaisuuden. Toivottavasti Kajasuon 
keskiosaan perustettu uusi luon-
nonsuojelualue innostaa myös mui-
ta maanomistajia suojelemaan omat 
palstansa.   

Tällä hetkellä suurin linnustoon kohdistuva uhka on 
kaikenlainen elinympäristöjä kuivattava ojitus.

Kuvissa elinvoimaiset

käki,

kurki ja 

harmaasieppo 

sekä silmälläpidettävä

varpuspöllö.
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hyönteisistä

Teksti ja kuvat: Petri Parkko.  
Kirjoittaja on voikkaalainen luontokartoittaja (eat) ja hyönteisharrastaja. S euraavassa kerrotaan ly-

hyesti Kajasuolta, Lam-
minsuolta ja Honkalam-
minsuolta löydetyistä 
mielenkiintoisista hyön-

teisistä pois lukien perhoset, joista 
lehdessä on oma artikkelinsa. Soilla 
tehtiin tehostetusti hyönteishavain-
nointia kesinä 2015–2017, ja vaik-
ka pääpaino oli luteissa ja kaskaissa, 
kuvattiin paljon myös muita hyön-
teisiä sekä kerättiin näytteitä asian-
tuntijoiden määritettäviksi. Eniten 
kartoitustunteja soilla käytti minun 
lisäkseni Petri Metsälä, mutta har-
vinaisuuksien löytymisen jälkeen 
alueen hyönteisiä keräsivät monet 
maamme tunnetuimmista entomo-
logeista. Helsingin hyönteistieteel-
linen yhdistys tuki rahallisesti suon 
hyönteisselvityksiä. Näytteiden ja 
kuvien määrittämiseen ovat osal-
listuneet lukuisat eri asiantuntijat. 
Tekstissä käytettyjä havainnoitsijaly-
henteitä: IK = Iiro Kakko, PM = Pet-
ri Metsälä, LP = Laura Parkko, PP = 
Petri Parkko ja KW = Kaj Winqvist.

Kärpästen suo
Kajasuo lähisoineen on osoittautu-
nut erittäin hyväksi kärpässuoksi, ja 
etenkin Lamminsuolta on löytynyt 
useita huomionarvoisia lajeja. Mer-
kittävää Kajasuolla on useiden le-
vinneisyydeltään pohjoispainotteis-
ten lajien esiintyminen. Kärpäsiä on 
tallennettu viinanäytteiksi, ja lajien 
määrittämisestä on pääosin vastan-
nut Kaj Winqvist. Kansainvälisesti 
harvinaisin löydetty kärpäslaji kuu-
luu kukkakärpäsiin (Syrphidae). Laji 
varmistui 24.5.2016 Lamminsuolta 
kerätystä (PP) näytteestä Platychei-
rus trolliksi (Mutin, 1999), ja kysees-
sä oli vasta toinen naarasyksilö maa-
ilmasta. Kärpäsen lähin tunnettu 
esiintymispaikka on tuhansien ki-
lometrien päässä, Kiinan ja Venäjän 
rajalla. Lajinmäärityksen teki Antti 
Haarto, joka oli myös kuvannut naa-
raan tieteelle vuonna 2015.

Edellinen havainto Kouvolan Ka-
jasuolta kesäkuussa 2017 löydetys-
tä (PP) sukaskärpäsiin (Muscidae) 
kuuluvasta lajista Coenosia ambu-
lans oli lähes sadan vuoden takaa: 
laji oli kerätty edellisen kerran Kirk-
konummelta vuonna 1918. Samaan 
heimoon kuuluvasta lajista Spilo-
gona novemmaculata oli alle 10 ha-
vaintoa Suomesta, ja nyt laji saatiin 
sekä Kouvolan (PP) että Haminan 
(KW) Kajasuolta kesäkuussa 2017. 

Loiskärpäsiin (Tachinidae) kuu-
luva harvinainen laji Chetogena 
tschorsnigi on löydetty Lamminsuol-
ta ja Haminan Kajasuolta vuosina 
2016 ja 2017 (IK, PP). Kärpänen loi-
sii silmälläpidettäväksi (NT) arvi-
oidulla rämevihersiivellä (Rhagades 
pruni), joten sille on hyvin todennä-
köisesti tulossa jokin uhanalaisuus-
luokitus vuoden 2019 arvioinnissa. 

Edellisten kärpäslajien lisäksi 
maininnan ansaitsee hyvin erikoi-
sen näköinen ja maastamme har-
voin löydetty heimoon Acroceri-
dae kuuluva kirjokyrmykärpänen 
(Ogcodes gibbosus), jota on haavit-
tu Kouvolan Kajasuolta useita yksi-
löitä kesinä 2015 ja 2016 (PM, PP). 
Kärpänen tuntuu viihtyvän erityi-
sesti umpeen soistuvan valtaojan 
läheisyydessä, hyvin märissä pai-
koissa. 

Piilopäitä ja muita  
kovakuoriaisia
Kajasuon lajistokartoitukset aloitet-
tiin Lamminsuolta 2.6.2015, jolloin 
löytyi uhanalaisin suoympäristöjen 
kovakuoriaislaji eli lehtikuoriaisiin 
(Chrysomelidae) kuuluva vaaran-
tuneeksi (VU) arvioitu ristipiilo-
pää (Cryptocephalus cruciger) (LP, 
PP). Lajilta tiedetään hyvin vähän 
löytöpaikkoja koko maailmasta. 
Ristipiilopäätä kävivät etsimäs-
sä alueelta seuraavina kesinä mo-
net kovakuoriaisharrastajat, ja siitä 
tehtiin havaintoja myös Kajasuon 
Kouvolan-puoleiselta osalta. Laji 

elää erityisesti kitukasvuisilla vai-
vaiskoivuilla (Betula nana) ja on ai-
kuisena liikkeellä vain muutaman 
viikon alkukesällä. 

Silmälläpidettävä (NT) hoikka-
takukas (Dasytes fusculus) on Suo-
messa harvinainen laji, jota on 
löydetty kesällä 2016 Kajasuon Kou-
volan-puoleisesta osasta (PP). Melko 
harvinaista kilpikirvoilla (Coccidae) 
elävää suoloiskärsäkästä (Anthribus 
scapularis) on löydetty Lamminsuon 
vaivaiskoivuilta. Vasta äskettäin 
EK:n eliömaakunnasta ensimmäi-
sen kerran löydetty, levinneisyydel-
tään lounaispainotteinen, kaksitäp-
läpirkko (Chilocorus bipustulatus) 
kuuluu Kajasuon lisäksi myös Lam-
minsuon ja Honkalamminsuon la-
jistoon. Näyttävä ja paikoittaisena 
esiintyvä punahelokuoriainen (Py-
rochroa coccinea) löytyi heinäkuussa 
2015 Lamminsuolta (PP). 

Yllättäviä  
pistiäishavaintoja
Kajasuon alueelta on löytynyt kaksi 
hyvin harvinaista pistiäistä. Kesäl-
lä 2016 löytyi Lamminsuolta erit-
täin uhanalainen (EN) kätköpisti-
äisiin (Parasitica) kuuluva Conura 
xanthostigma (PP) ja kesällä 2017 
Kouvolan Kajasuolta äärimmäi-
sen uhanalainen (CR) sahapistiäi-
nen (Symphyta) korunuijapistiäinen 
(Abia sericea) (PM, PP). Viimeksi 
mainitun lajin edellinen löytö Suo-
mesta oli vuodelta 1971. Korunuija-
pistiäisen toukkien tiedetään elävän 
Suomessa purtojuurella (Succisa pra-
tensis), joten kyseessä oli todennä-
köisesti suolle harhautunut yksilö.  

nivelkärsäisiä
Nivelkärsäisistä (Hemiptera) lutei-
den alalahko (Heteroptera) on Kaja-
suon ja lähisoiden parhaiten tunnet-
tu hyönteisryhmä. Suoympäristöjen 
ludelajeissa ei ole uhanalaisia tai sil-
mälläpidettäviä (NT) lajeja, mutta 
Lamminsuolta ja Kajasuolta on löy-

HYÖnteiSet

 KajaSuon ja lähiSoiden 

hyönteisistä
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detty lähes kaikki suolajit. Näistä 
mielenkiintoisimpia ja maassamme 
paikoittaisina esiintyviä ovat ole-
mukseltaan hyvin erikoisen näköi-
nen petoluteisiin (Reduviidae) kuu-
luva rämelude (Phymata crassipes), 
villoilla elävät pyörökorulude (Ag-
ramma femorale) ja hännyskorulude 
(A. tropidopterum), paljaita turve-
pintoja suosiva ruoppakirppulude 
(Micracanthia marginalis) sekä hy-
vin paikoittaisena erilaisilla soilla, 
myös luhdilla, tavattava vornalude 
(Coranus aethiops). Ruoppakirppu-
luteita löytyi suopotkupallokentältä 
kesällä 2016 (PP). 

Suoympäristöissä elää useita 
uhanalaisia kaskaita (Auchenorr-
hyncha), joista yksi harvinaisim-

mista on kesällä 2016 Haminan 
Kajasuolta löydetty (PM) erittäin 
uhanalainen (EN) kannuskaskas 
(Delphacidae) korpikirpukas (Flo-
rodelphax paryphasma). Lajilta on 
tiedossa vain kaksi esiintymispaik-
kaa koko maasta. Lamminsuolta ja 
Kajasuolta on löytynyt lisäksi kaksi 
silmälläpidettäväksi (NT) arvioitua 
kannuskaskaslajia: nevakirpukas 
(Oncodelphax pullula) ja luhtakiila-
kas (Stenocranus fuscovittatus) (PM, 
PP). Kaikki edellä mainitut kaskas-
lajit olivat uusia EK:n eliömaakun-
nalle.     

Mitä pitäisi vielä etsiä?
Kajasuon lajistoselvitykset ovat kes-
kittyneet erityisesti sudenkorentoi-

hin, perhosiin ja nivelkärsäisiin, jo-
ten monet hyönteisryhmät vaatisivat 
lisäkartoituksia. Suolla esiintyy pal-
jon vaaksiaisia (Tipulidae) ja niissä 
voisi olla luonnonsuojelullisesti mer-
kittäviä lajeja.  Kärpästen osalta ke-
rääminen on ajoittunut alkukesään, 
joten loppukesän ja syksyn lajisto on 
heikosti tunnettua. Vapaaehtoisten 
hyönteisharrastajien ajalliset ja ra-
halliset resurssit ovat kuitenkin ra-
jallisia, ja hyönteisten valtavat laji-
määrät sekä määrittämisen vaikeus 
tuovat suuria haasteita. Kartoitusten 
alkuperäinen tarkoitus on kuitenkin 
täytetty: Kajasuon ja sen lähisoiden 
luonnonsuojelullinen arvo ja suuri 
merkitys luonnon monimuotoisuu-
delle on saatu osoitettua.

 

Vasemmalta oikealle:
Suoloiskärsäkäs, 

villasurri, 
pikkutuhkapaarma, 

suovalssikaskas, 
hännyskorulude, 

kirjokyrmykärpänen, 
punahelokuoriainen, 

ristipiilopää, 
ruoppakirppulude, 

jurmulude, 
korunuijapistiäinen. 

Soiden perhosfaunaan kuu-
luu koko joukko lajeja, joista 
vain osa on varsinaisia suo-

lajeja. Varsinaisten suolajien (tyr-
fobiontttien lajien) koko elinkierto 
on riippuvainen suoympäristöis-
tä, joilla sekä habitaatin hydrologi-
an ja ravinnetalouden määräämä 
kasvillisuus että mikro- ja mesoil-
masto täyttävät tietyt vaatimuk-
set. Suolajit esiintyvät luonnonti-
laisten soiden vähyydestä johtuen 
yhä eristyneempinä saarien kaltai-
sina populaatioina, joita ympäröi 
lajeille epäedullinen tai jopa täysin 
elinkelvoton elinympäristö. Tyr-
fobionttien lajien lisäksi soilla elää 
elinympäristövaatimuksiltaan laa-
ja-alaisempia suolajeja (tyrfofiileja 

lajeja), joita esiintyy vaihtelevasti 
muillakin elinympäristötyypeillä. 
Näitä heikommin suoympäristöi-
hin sitoutuneita lajeja tavataan soi-
den lisäksi esimerkiksi toisenlaisis-
sa kosteikoissa, kosteilla niityillä, 
kanervakankailla tai lehtimetsissä.  
Kolmantena ryhmänä soilla tava-
taan myös lajeja, joiden ensisijainen 
elinympäristö on muu kuin suoym-
päristö. Kaikki suolta havaitut lajit 
eivät siis ole suolajeja.  

Suoperhoset elävät usein  
tavallisilla suokasveilla
Suolajien kannalta merkittävimpiä 
elinympäristöjä ovat erilaiset omb-
ro- ja oligotrofiset nevat ja rämeet 
sekä niiden yhdistelmät (nevarä-

meet). Suoperhostoukkien ravinto-
kasveja ovat useimmiten yleisinä ja 
runsaina soilla esiintyvät ombrot-
rofiaan eli sadevesiravinteisuuteen 
sopeutuneet kasvit: soiden varvut, 
ruohot sekä saramaiset ja heinä-
mäiset kasvilajit. Sadevesiravintei-
sissa elinympäristöissä on ravintei-
ta kasvien käyttöön äärimmäisen 
vähän. Suuri osa suoperhosten tou-
kista käyttää ravintonaan jotakin 
ombrotrofiaan sopeutunutta kas-
via, joita ovat mm. suokukka (An-
dromeda polifolia), vaivaiskoivu 
(Betula nana), kanerva (Calluna 
vulgaris), variksenmarja (Empet-
rum nigrum), tupasvilla (Eriopho-
rum vaginatum), suopursu (Ledum 
palustre, synon. Rhododendron to-

haVaintoja  
KajaSuo-lamminSuon

suoperhosista
Teksti: Markku Suoknuuti.

Suovenhokkaan, kuvassa naaras, 
kannat ovat Etelä-Suomessa 
taantuneet. Laji on erittäin 
uhanalainen. Kuva Markku 
Suoknuuti.
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mentosum), muurain (Rubus cha-
maemorus), juolukka (Vaccinium 
uliginosum) ja isokarpalo (V. oxy-
coccos). Sellaisten paikkojen, joilla 
kasvit saavat lisäravinteita suon ul-
kopuolelta esimerkiksi lumensula-
misvesien tai pohjavesien mukana 
tai ohutturpeisuudesta johtuen, eli 
minerotrofisten kasvupaikkojen, la-
jeista hieskoivu (Betula pubescens), 
pajut (Salix spp.), mustikka (Vacci-
nium myrtillus), sarat (Carex spp.), 
kurjenjalka (Potentilla palustris) ja 
rantamatara (Galium palustre) ovat 
tavallisia toukkien ravintokasve-
ja. Sadevesiravinteisuuteen sopeu-
tuneet kasvilajit ovat usein yleisiä 
ja runsaita keidassoiden reunalui-
suissa ja keskustasanteilla. Kasvu-
paikkansa ravinteisuuden suhteen 
laaja-alaisina ne tulevat toimeen 
myös minerotrofisilla soiden osil-

ovat alueellisesti uhanalaisia (NT), 
ja rauhoitettu kirjopapurikko vaa-
rantunut (VU). 

Ilmastonmuutos on vaikutta-
nut myös Etelä-Suomessa voimak-
kaasti taantuneen suovenhokkaan 
(Nola karelica) Kajasuon popu-
laation tilaan. Tätä erittäin uhan-
alaista (EN), erityisesti ja kiireel-
lisesti suojeltavaa lajia havaittiin  
useammin 1970-luvulla, viimeisin 
havainto on vuodelta 1979 (Juha 
Pakkanen & Harri Luoma), min-
kä jälkeen havainnoissa tuli pitkä 
tauko, kunnes 1.7.2016 saatiin len-
nosta yksi naaras Kajasuon kaak-
koisosan keidasrämeen reunal-
ta, läheltä Kajanpirttiä (havainto 
kirjoittajan). Lajin elinympäristö-
jä ovat avosuot ja avoimet rämeet, 
joilla kasvaa toukan ravintokasve-
ja, suokukkaa ja muurainta. 

la. Minerotrofiaa ilmentävät kas-
vilajit puuttuvat ombrotrofisilta 
kasvupaikoilta, siksi niitä esiintyy 
esimerkiksi keidassoilla vain soiden 
reunaosilla, laiteilla.

alueen suoperhoslajisto  
on monimuotoinen
Kajasuo-Lamminsuon suoper-
hoslajisto (52 lajia Kymenlaakson 
70 lajista) on monimuotoisuudes-
saan merkittävä koko Kymenlaak-
son suovertailussa. Ainoastaan 
Valkmusan kansallispuiston suuril-
ta soilta on tavattu enemmän lajeja 
(61). Tarkastelun ulkopuolelle on jä-
tetty suurin osa ns. pikkuperhosis-
ta, joista ei ole saatavilla kattavaa 
vertailukelpoista tietoa ajallisesti 
eikä lajistollisesti. 

Suoperhosille merkittäviä suo-
tyyppejä edustavat sadevesira-

Vihermittarin tapaa varmimmin kanervarahka-
rämeiltä ja keidasrämeiltä, mutta myös erilaisilta 
nevoilta. Kuva Heikki Hyttinen.

Rämelehtimittaria tavataan monilta räme- ja nevatyypeiltä. 
Kajasuolla laji on uhanalaisuudestaan huolimatta kohtalaisen 
yleinen. Kuva Markku Suoknuuti.

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

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

vinteisilla suonosilla isovarpu- ja 
tupasvillarämeet, kanervarahkarä-
meet, keidasrämeet sekä ombrot-
rofiset lyhytkorsinevat. Kajasuon 
minerotrofisilla osilla merkittäviä 
suotyyppejä ovat niukkaravintei-
set (oligotrofiset) sara- ja kalvakka-
suursaranevat, sararämeet ja neva-
korvet. 

Suoperhoshavaintoja on kerty-
nyt alueelta jo lähes puolen vuosisa-
dan ajalta. Tämä ajanjakso pitää si-
sällään metsäojitusten aiheuttamia 
muutoksia lajien elinympäristöissä, 
mikä osaltaan, ilmaston muutosta-
kaan unohtamatta, on vaikuttanut 
muurainhopeatäplän (Boloria frei-
ja, tyrfobiontti), rämekylmänper-
hosen (Oeneis jutta, tyrfobiontti) 
ja kirjopapurikon (Pararge achine, 
tyrfofiili) häviämiseen. Edellä mai-
nituista lajeista kaksi ensimmäistä 

Alueen uhanalaiseen lajis-
toon kuuluu muitakin sekä var-
sinaisia että laaja-alaisia suolaje-
ja. Viimeisen 40 vuoden aikana 
alueelle on levinnyt erittäin uhan-
alainen (EN) ja tyrfofiili vihermit-
tari (Thalera fimbrialis). Suomesta 
laji todettiin 1955 (Helsinki), Ky-
menlaaksosta Pyhtään Kananie-
mensuolta 1961, minkä jälkeen la-
jin leviäminen Kymenlaaksossa on 
jatkunut Kajasuotakin paljon poh-
joisemmaksi. 

Muita uhanalaisia luokkaan vaa-
rantuneet (VU) kuuluvia suolaje-
ja alueen lajistossa edustavat rä-
melehtimittari (Scopula virgulata), 
rämekulmumittari (Idaea muri-
cata), luumittari (Aspitates gilva-
ria), rämekarvajalka (Gynaephora 
selenitica), sekä suotarhayökkö-
nen (Lacanobia w-latinum). Edel-

lä mainituista lajeista luumittari 
on selvimmin varsinainen suolaji, 
muita lajeja (tyrfofiilit) voi, joskin 
harvoin, tavata muistakin elinym-
päristöistä.

Muita huomionarvoisia lajeja, 
joita esiintyy alueella, ovat tyrfo-
fiili suoaamukääriäinen (Clepsis 
pallidana), jota iltahämärissä voi 
tavata lentelemässä tai istumassa 
suokasveilla jopa satoja yksilöitä. 
Rämevihersiipi (Rhagades pruni, 
tyrfobiontti) parveilee sekä iltahä-
märissä että aamulla auringon jo 
noustua matalalla suokasvillisuu-
den yllä. Molemmat lajit kuuluvat 
silmälläpidettäviin (NT). Erikoi-
nen on myös rämepörhömittari 
(Lycia lapponaria), jonka koiraat 
lähtevät lentoon jo aikaisin ke-
väällä huhtikuussa. Siivettömän 
ja tumman, ilta-auringon valos-

Kajasuo-Lamminsuon suoperhoslajisto on  
monimuotoisuudessaan merkittävä.



42          Kymenlaakson luonto 2018  Kymenlaakson luonto 2018          43

sitä äärevää mikroilmastoa, jota ne 
elinympäristöissään vaativat. Käyn-
nissä olevalle ilmastonmuutokselle 
ja sen mahdollisesti aiheuttamille 
perhoslajiston muutoksille, kantojen 
taantumiselle, ei voida lyhyellä aika-
välillä kuitenkaan mitään.

Muutoksia suokasvillisuudessa 
ja perhoslajistossa tulisi seurata ak-
tiivisesti. Metsäojituksilla on saa-
tu aikaan suokasvillisuuden muu-
tos kohti metsäkasvillisuutta, mikä 
on tuhonnut useiden harvinaisten 
suoperhoslajien esiintymiä. Turve-
tuotanto tuhoaa suon varsinaisen 
tuotantoalueen osalta täydellises-
ti, mutta välilliset vaikutukset voi-
vat heijastua selvästi tuotantoalu-
een ulkopuolelle, mitä ei aina osata 
huomioida. Suoperhosten suojelus-
sa päällimmäisenä tarpeena on suo-
lajiston nykytilan määrittäminen ja 
vanhoihin havaintoihin pohjaava 
suolajistomuutosten dokumentointi 
tarkastelemalla ns. perinteistä suo-
perhoslajistoa, koska näistä on saa-
tavilla täydellisin vertailuaineisto 
aiemmilta vuosikymmeniltä. Suo-
perhoset kuten muutkin perhoset 
ovat erittäin hyviä elinympäristöjen-
sä tilan indikaattoreita.

 Kajasuon ja Lamminsuon, ku-
ten muidenkin arvokkaiden soiden 
osalta, soidensuojelun täydennyseh-
dotuksen (SSTE) mukainen rajaus 
on alueen vesitalouden ja kasvilajis-
ton säilyttämiseksi saatava toteutet-
tua. Tämä jo siitäkin syystä, että alue 
on nimenomaan karusta suokasvil-
lisuudesta johtuen paitsi alueellises-
ti, myös valtakunnallisesti merkit-
tävä  hyönteislajistonsakin puolesta. 
Toivottavasti seuraavalla hallituk-
sella on järkeä ja rohkeutta nostaa 
asia (SSTE) uudelleen esille. Maa-
kuntakaavoituksessakaan ei SSTE 
rajauspäätöksiä tule jättää huomioi-
matta.

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

Rämehopeatäplä on rämeiden ja nevojen tyypillinen 
päiväperhonen, kesäkuun laji. Kuva Heikki Hyttinen.

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 ilta-
auringon puoleisella männyn rungolla.  Kuva Heikki Hyttinen.

ta pitävän naaraan voi löytää suo-
kasveilta tai männyn rungoilta alle 
metrin korkeudesta istumasta. Tä-
tä varsinaista ja harvinaista suola-
jia voi pitää alueellisesti uhanalai-
sena, vaikka se ei sitä virallisesti 
olekaan.

Alueen yleisempiin varsinai-
siin suolajeihin kuuluvat seitti-
pussikas (Phalacropterix grasli-
nella), suokeltaperhonen (Colias 
palaeno), rämehopeatäplä (Boloria 
eunomia), suohopeatäplä (B. aqui-
lonaris), saraikkoniittyperhonen 
(Coenonympha tullia), rämeoka-
mittari (Carsia sororiata), räme-
mittari (Macaria carbonaria), pik-
kutupsukas (Orgyia antiquoides), 
keltahopeayökkönen (Syngrapha 
microgamma), suoiltayökkönen 
(Acronicta menyanthidis) ja hert-
tayökkönen (Coranarta cordigera).  
Suohyönteisistä, mukaan lukien 
suoperhoset, on tarkoitus julkais-
ta v. 2019 erillispainos, jossa lajis-
toa käsitellään tarkemmin. Tämän 

vuoksi mm. tyrfofiilit suolajit saivat 
tässä palstatilaa vain nimeksi. 

Suoperhosten  
tulevaisuuden näkymiä
Etelä-Kymenlaakson kahdentoista ja 
myös Kajasuon alueelta tavatun yh-
dentoista uhanalaisen lajin (mukana 
myös NT-lajit) tunnetuista eteläky-
menlaaksolaisista suopopulaatioista 
(yhteensä 116) sijaitsee luonnonsuo-
jelualueilla 36 kpl (31 %) ja suojelu-
alueiden ulkopuolisilla soilla 56 (48 
%). Pääsääntöisesti viimeksi kulu-
neiden 30–40 vuoden aikana vii-
desosa tunnetuista uhanalaisten tai 
silmälläpidettävien perhoslajien po-
pulaatioista (23 % uhanalaiset / 20 % 
silmällä pidettävät) on hävinnyt Ete-
lä-Kymenlaakson soilta.

Varsinkin 1960–1970 luvulla ta-
pahtuneiden metsäojitusten ja li-
sääntyneen turvetuotannon ai-
heuttamat kasvillisuusmuutokset 
ovat muuttaneet suoluontoa myös 
perhosille huonompaan suuntaan. 

Kajasuon ja Lamminsuon osalta 
muutosta ovat aiheuttaneet soiden 
laiteiden metsäojitukset, ei niin-
kään kuiviketurpeen nosto. Tämä 
on varmasti yksi syy siihen, min-
kä vuoksi esimerkiksi rämekulmu-
mittari (Idaea muricata) on alueella 
niin vähälukuinen ja hyvin harvoin 
tavattu, sillä esimerkiksi ruohoisia 
saranevoja ja sararämeitä on alueel-
la aikanaan ojitettu. 

Suoperhoslajiston säilymisen 
kannalta on ensiarvoisen tärkeää, 
että riittävästi luonnontilassa olevia 
elinympäristöjä esiintyisi riittävän 
lähellä toisiaan, jotta paikallispo-
pulaatioilla olisi mahdollisuus säi-
lyä elinvoimaisina, lajien leviämi-
nen suolta toiselle olisi mahdollista 
ja lajiston monimuotoisuus olisi tur-
vattu pitkällä aikavälillä. Vakaiden 
hydrologisten olosuhteiden ja sitä 
kautta luontaisen suokasvillisuu-
den säilyminen on tärkeää, koska 
se määrittää myös suoperhosille ja 
varmasti muillekin suohyönteisille 

Suoperhoset ovat erittäin hyviä elinympäristöjensä tilan indikaattoreita.
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Maakuntakaavoilla on oma tehtä-
vänsä kestävän kehityksen edistä-
misessä ja luonnon monimuotoi-
suuden vaalimisessa maakunnassa. 
Tämä johtuu lainsäädännön vel-
voitteista mutta myös maakunnan 
poliittisesta tahtotilasta. Maan-
käyttö- ja rakennuslain tavoitteena 
on järjestää alueiden käyttö ja ra-
kentaminen niin, että siinä luodaan 
edellytykset hyvälle elinympäristöl-
le sekä edistetään ekologisesti, talo-
udellisesti, sosiaalisesti ja kulttuu-
risesti kestävää kehitystä. Alueiden 
käytön suunnittelun tavoitteena on 
edistää luonnon monimuotoisuu-
den ja muiden luonnonarvojen säi-
lymistä sekä ympäristönsuojelua ja 
ympäristöhaittojen ehkäisemistä.

Luonnon monimuotoisuuden 
vaaliminen ei ole kuitenkaan maa-
kuntakaavojen ainoa tehtävä. Maa-
kuntakaavassa sovitetaan yhteen 
hyvin erilaiset maankäyttöintres-
sit. Kestävä kehitys tarkoittaa, et-
tä myös taloudellisia ja sosiaalisia 

mikä rooli jää 
maakuntakaavalle 

luontoperinnön 
vaalimisessa? 

mäinen konkreettinen askel teh-
tiin kuitenkin vastaa vuonna 2009. 
Kajasuo esitettiin Kymenlaakson 
maaseutu ja luonto -maakunta-
kaavan ehdotuksessa ensimmäistä 
kerta suojelualueeksi. Kaavan yksi 
keskeinen tavoite oli sovittaa yh-
teen suoluonnon monimuotoisuu-
den vaaliminen ja turvetuotannon 
toimintaedellytysten turvaami-
nen. 

Suojeluesityksestä käytiin vilkas 
keskustelu. Kokouksessa osa val-
tuutetuista esitti suojelumerkinnän 
poistamista kaavasta. Yhteisym-
märrykseen ei päästy, joten lopuksi 
asiasta äänestettiin. Äänestyksessä 
annettiin yhteensä 34 ääntä, ja syn-
tyi harvinainen vaalitulos: 17 ää-
nesti suojelumerkinnän puolesta ja 
17 merkinnän poistamisen puoles-
ta. Lopuksi asia ratkaistiin puheen-
johtajan äänellä. Kajasuo esitettiin 
esityksen mukaan suojelualueeksi.

Puolesta ja vastaan

Mistä äänestyksen tulos oikeasti 
kertoo? Olisi virhearvio kuvitella, 
että puolet valtuutetuista olisi läh-
tökohtaisesti ollut luonnonsuojelua 
vastaan tai sen puolesta. Keskus-
teluihin ja päätöksiin liittyi paitsi 
ekologisia myös poliittisia ja peri-
aatteellisia kysymyksiä. Huoli nousi 
mm. oikeusvaikutuksista, ohjaus-
vaikutuksista sekä maanomistajien 
oikeuksista. Kenen toteutettavaksi 
kaava ja sen edellyttämät toimen-
piteet kuuluvat? Kuka maksaa kor-
vauksia? Maksetaanko korvauksia?  
Toisaalta viitattiin maakuntakaa-
van keskeisiin lainsäädännöllisiin 
velvollisuuksiin luonnonsuojelun 
osalta. Kuka ottaa aidosti vastuu-
ta maakunnan luontoperinnön ja 
luonnon monimuotoisuuden vaa-

limisesta? Korostettiin, että turve-
tuotannon ja soidensuojelun yh-
teensovittaminen tulee ratkaista 
nimenomaan maakuntakaavatyön 
yhteydessä. Korostettiin myös, että 
luontoselvityksen yhteydessä todet-
tuja tietoja tulee johdonmukaisesti 
huomioida kaavaratkaisuja tehtäes-
sä. 

Oli myös kaavateknisiä haastei-
ta. Kajasuota ei voitu osoittaa luon-
nonsuojelulain mukaiseksi luon-
nonsuojelualueeksi (kaavamerkintä 
SL). Kohde esitettiin maankäyttö- 
ja rakennuslain suojelualueen yleis-
merkintää käyttäen (kaavamerkin-
tä S). Tämä tarkoittaa, että vasta 
yksityiskohtaisemman suunnitte-
lun yhteydessä päätetään tarkem-
min, miten alueen suojelu on käy-
tännössä tarkoitus toteuttaa. Tämä 
aiheutti epävarmuutta. 

Kaavaratkaisusta tehtiin vali-
tus, mutta valitus hylättiin lopuksi 
korkeimmassa hallinto-oikeudessa. 
Kaava on nykyään lainvoimainen 
ja Kajasuon suojelumerkinnän oi-
keudellisuudesta ei ole mitään epä-
selvää. Keskeinen ongelma on kui-
tenkin se, että Kajasuon käytännön 
suojelun toteutus ei ole 10 vuoden 
aikana edennyt lainkaan. Viimei-
nen mutka suojelun toteuttamises-
sa oli soidensuojelun täydennysoh-
jelman keskeyttäminen. Kajasuo oli 
tarkoitus suojella ohjelman turvin 
pysyvästi luonnonsuojelualueeksi. 
Nyt lopullisesta toteutuskeinosta ei 
ole tietoa.

Maakuntakaavan vahvuudet 
ja heikkoudet

Kajasuon kaavaprosessi ilmentää 
hyvin maakuntakaavoitukseen liit-
tyviä haasteita. Maakuntakaava on 
yleispiirteinen ja pitkän aikavä-

tapaus  
kajasuo

lin suunnitelma. Yleispiirteisyys ja 
pitkä aikaperspektiivi ovat samal-
la maakuntakaavan vahvuuksia ja 
heikkouksia. Lain mukaan maa-
kuntakaava on ohjeena paitsi yksi-
tyiskohtaisemmalle kaavoitukselle 
myös ryhdyttäessä muutoin toi-
menpiteisiin alueiden käytön järjes-
tämiseksi. Koska maakuntakaava 
on vain ohjeena yksityiskohtaisel-
le suunnittelulle, maakuntakaava 
”heittää pallon” seuraavalle suun-
nittelutasolle ja sen viranomai-
sille ja toimijoille. Maakuntakaa-
vaviranomainen ei voi tehdä itse 
lupapäätöksiä tai lunastaa alueita 
luonnonsuojelutarkoitukseen: lu-
papäätöksiä tehdään erillislainsää-
dännön turvin, ei suoraan maa-
kuntakaavaratkaisujen pohjalta. 
Ympäristöviranomainen päättää 
luonnonsuojelualueiden perusta-
misesta, ja lupaviranomainen maa-
aineisten tai turpeen ottoluvista. 

Mitä on sitten yleispiirteisen 
suunnittelun kuten maakuntakaa-
voituksen rooli luonnon moni-
muotoisuuden vaalimisessa? Vä-
lillä kannattaa katsoa taaksepäin 
maakuntakaavojen historiaan tai 
niitä edeltävien seutukaavojen his-
toriaan. Tarkastelu auttaa ymmär-
tämään, että pitkäjäänteinen suun-
nittelutyö on hidas ja mutkikas, 
mutta se tuo myös tuloksia. Monia 
keskeisiä luonnonsuojeluun liitty-
viä avauksia on tehty nimenomaan 
seutu- ja maakuntakaavoissa. Nii-
den toteutus on kestänyt joskus 
vuosikymmeniä, mutta yleispiirtei-
set kaavat ovat nostaneet keskeiset 
suojelutarpeet yleiseen ja poliitti-
seen keskusteluun, antaneet suun-
nittelupohjan jatkotoimenpiteille ja 
tuoneet työkalut monille toimijoil-
le. Olisiko meillä Kymenlaaksossa 
kolmea kansallispuistoa ilman pit-
käjänteistä suunnittelua? 

Teksti:

Frank Hering, suunnittelujohtaja

Kymenlaakson liitto

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 muul-
le oikeuden haltijalle aiheudu koh-
tuutonta haittaa”. 

Intressien yhteensovittaminen ei 
ole helppo tehtävä. Joskus on pak-
ko tehdä vaikeita päätöksiä. Niin on 
tapahtunut myös Kotkan, Kouvolan 
ja Haminan rajalla sijaitsevan Kaja-
suon 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-

KaavoituS
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v altakunnallisen METSO-
ohjelman mukaista met-
siensuojelua on toteutet-

tu Kymenlaaksossa vuodesta 2005 
lähtien. Tavoitteena on pysäyttää 
Etelä-Suomen metsäisten luonto-
tyyppien ja metsälajien taantumi-
nen ja vakiinnuttaa luonnon mo-
nimuotoisuuden suotuisa kehitys. 
Keskeisimpänä toimenpiteenä on 
luonnonsuojelualueverkoston ke-
hittämiseen tähtäävä vapaaehtoi-
nen suojelu. Ohjelman rahoitus 
antaa metsänomistajille mahdolli-
suuden tarjota luonnontilaisia met-
siään suojelualueiksi korvausta vas-
taan. Suojeltavia luontotyyppejä 
ovat kaikki metsäiset luontotyypit 
karuista kalliometsistä puustoisiin 
soihin. METSO-ohjelmaa toteu-
tetaan pääasiassa yksityismetsis-
sä, mutta myös mm. kunnat, seu-
rakunnat ja yhtiöt ovat tarjonneet 
alueitaan suojeluun. 

METSO-ohjelman luonnonsuo-
jelullisilla valintaperusteilla pyri-
tään kohdistamaan suojelutoimet 
elinympäristöjen laadun ja sijain-
nin kannalta mahdollisimman ar-
vokkaille alueille. Valintaperus-
teissa määritellyt rakennepiirteet 
toimivat lajistoltaan monimuotoi-
simpien metsien tunnistamisessa.  
Ensisijaisia valintakriteereitä ovat 
mm. lahopuun määrä, puuston ikä, 
lajisto ja suoluontotyyppien osal-
ta vesitalouden luonnontilaisuus.  
Kytkeytyvyys luonnonsuojelu-
alueisiin on myös olennaista luon-
nonsuojelualueverkostoa täyden-
nettäessä. Yhteyksillä kaakkoisen 
valtakunnanrajan takaisiin metsiin 
on erityinen merkitys luonnonsuo-
jelualueverkostoa suunniteltaessa, 

minkä vuoksi Kaakkois-Suomi on 
yksi ohjelman painopistealueita. 

Pienestä tilakoosta ja maakun-
nan vahvasta metsäteollisuudesta 
johtuen sopivat suojelumetsät ovat 
Kymenlaaksossa verrattain pieninä 
pirstaleina talousmetsämaisemas-
sa. Tyypillinen kymenlaaksolainen 
METSO-kohde on ollut 4–5 heh-
taarin kangasmetsä, suurin on 68 
hehtaarin kokoinen. Monimuotoi-
suudeltaan merkittävimmät luonto-
tyypit, kuten lehdot, rehevät korvet 
sekä salpausselkien alueille ominai-
set lähteiköt ja harjujen paahderin-
teet, ovat pienialaisinakin arvok-
kaita. 

Vapaaehtoisuus on koettu MET-
SO-ohjelman vahvuudeksi, koska 
se on lisännyt luonnon- ja metsien-
suojelun hyväksyttävyyttä. Vapaa-
ehtoisuus myös rajoittaa kohdenta-
mista monimuotoisuuden kannalta 
arvokkaimmille alueille mahdolli-

simman tehokkaasti. Tarjontaa on 
ollut aiempina vuosina verrattain 
vähän ja kaikki suojelun arvoiset 
kohteet eivät aina päädy maanomis-
tajien aloitteesta suojeluun. Tietoi-
suus ohjelmasta on vuosien varrel-
la jatkuvasti lisääntynyt, mikä on 
viime aikoina näkynyt tarjonnan 
kasvuna myös Kaakkois-Suomessa. 
Lisääntynyt tarjonta lisää mahdol-
lisuuksia kohdistaa suojelua arvok-
kaimmille alueille. Lopullisen pää-
töksen kohteen käytöstä tekee aina 
metsänomistaja, joten tiedonkulku 
suojeluvaihtoehdosta metsän käyt-
töä suunniteltaessa on tärkeää. Suo-
jelun markkinointi metsänomis-
tajille on työlästä, joten yhteistyö 
metsäammattilaisten ja metsän-
omistajien välillä on ollut välttämä-
töntä asetettujen tavoitteiden saa-
vuttamiseksi. Laadukkaimmat 
suojelutarjoukset koskevat usein 
metsiä, joiden säästäminen on ol-

lut vuosikymmeniä metsänomista-
jan henkilökohtainen valinta. Pää-
tös alueen suojelusta on tavallisesti 
kypsynyt vähitellen. Sukupolven 
vaihdoksen myötä metsän käytön 
suunnittelu tulee monesti ajan-
kohtaiseksi ja suojelu on ollut hyvä 
vaihtoehto päätehakkuulle omai-
suutta realisoitaessa. 

Suoluontotyyppien suojelua on 
METSO-ohjelmassa mahdollis-
ta toteuttaa puustoisten soiden ja 
soiden metsäisten reunojen osalta. 
Myös puustoisten suotyyppien yh-
teydessä olevia puuttomia alueita 
on mahdollista sisällyttää suojelu-
alueisiin. Soidensuojelun täyden-
nyskartoituksen kohteiden suo-
jelua edistetään maanomistajien 
vapaaehtoisesti tarjoamilla kohteil-
la. Suojelua pyritään toteuttamaan 
kerralla vesitaloudeltaan mahdolli-
simman yhtenäisillä alueilla.  Tois-
taiseksi maanomistajien kiinnostus 
kartoitettujen kohteiden osalta on 
ollut laimeaa ja yhtenäisten koko-
naisuuksien suojelun edistyminen 
on ollut hidasta sirpaleisen maan-
omistuksen takia. Laajemmat suo-
jellut kangasmetsäalueet sisältävät 
monen tyyppisiä pienialaisia suo-
laikkuja. Soiden suojelupinta-alaa 
on lisätty myös suojeltujen soiden 
ennallistettavissa olevilla ojitetuil-
la reunapalstoilla mm. Valkmus-
an kansallispuiston alueella. Pieni-
alaisillekin pohjavesivaikutteisille 
lähdealueille on perustettu luon-
nonsuojelualueita, jos niiden yhte-
ydessä on ollut mahdollista rajata 
ympäröiviä kangasmetsiä suojelu-
alueeseen. Vaikka lähteiset alueet 
ovat pääosin luonnontilaltaan eri-
asteisesti muuttuneita, on joukossa 

Teksti: Simo Jokinen, Biologi  ǀ  Kaakkois-Suomen ELY-keskus  ǀ  Lisätietoja METSO-ohjelmasta: www.metsonpolku.fi

Uhanalainen haapariippusammal viihtyy luonnontilaisten kuusivaltaisten 
metsien järeiden haapojen rungoilla.

METSO-ohjelmassa 
toteutuneet suojelualueet 

Kymenlaaksossa 2005–2018

edelleen suojelun ja luonnontilan 
palauttamisen kannalta arvokkaita, 
lajistoltaan merkittäviä alueita.

Ilmastonmuutos tuo jatkossa li-
sähaasteita myös luonnonsuojelu-
verkoston suunnittelulle. Laajojen 
suojelualueiden ja yhtenäisen suo-
jelualueverkoston merkitys tullee 
korostumaan jatkossa lajien elin-
mahdollisuuksien turvaamisessa 
levinneisyyksien muuttuessa. 

METSO-ohjelma jatkuu aina-
kin vuoden 2025 loppuun saakka.  
Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan 
maakuntien alueelle tavoitteeksi on 

asetettu noin 7 000 hehtaaria met-
säistä suojelupinta-alaa. Tällä het-
kellä puolet hehtaaritavoitteesta on 
saavutettu. Tarjonta ja toteutetut 
hehtaarit ovat jakautuneet melko 
tasan maakuntien välillä. Suomen 
ympäristökeskuksen analyysien pe-
rusteella näyttäisi siltä, että suojelu-
alueverkon yhtenäisyys on paran-
tunut molemmissa maakunnissa. 
Vuonna 2019 julkaistavan valta-
kunnallisen uhanalaisarvioinnin 
tuloksien pohjalta voidaan pohtia 
lajistossa tapahtuneita muutoksia 
laajemmin.

MetSo – VapaaehtoiSta metSienSuojelua KymenlaaKSoSSa

http://www.metsonpolku.fi
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Ilkka Hanskin rakkaimpia harrastuksia oli mustikoiden keruu omasta metsästä Virolahdella.  

i lkka hanskin     

Ihmisen hyvinvointi metsässä syntyy monien eri tekijöiden yhteis-
vaikutuksesta, ja vaikuttavat tekijät voivat olla hyvin erilaisia eri 
ihmisillä. Ihminen hakee metsästä rauhaa ja sopusointua elämään-
sä, parantelee sydämen haavojaan ja rauhoittaa kiihtynyttä miel-
tään. Erityisen tärkeitä ovat lähimetsät, joihin pääsee nopeasti ja 
helposti. Yleensä suomalainen seuraa lähimetsänsä eliölajistoa, 
kerää marjoja ja sieniä. Osa ihmisistä ei tarvitse mitään erityis-
tä 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 suu-
rempaan. Myönteinen tuntemus metsässä vaikuttaa terveyteen: 
mm. verenpaineen on todettu laskevan metsässä vietettynä aika-
na. Metsä saa meidät myös liikkumaan, mikä vaikuttaa terveyteen 
monilla tavoin ja ehkäisee liikakilojen syntyä. Metsien on todet-
tu vaikuttavan kehomme vastustuskykymekanismeihin allergioita, 
eräitä syöpiä ja lukuisia muita sairauksia ehkäisevästi. Luonnon vai-
kutus vastustuskykyyn on voimakkaimmillaan varhaislapsuudessa, 
mutta ominaisuuden ylläpitäminen edellyttää toistuvia, koko elin-
kaaren aikaisia kontakteja luontoon.  Reaktio syntyy luonnon mik-
robien ansiosta, ihon ja hengityselinten kautta. Metsän muhevat 
tuoksut ja multaiset kynnenaluset vaalivat siis terveyttämme.   

 

o  n kesä 2014, heinäkuu 
parhaimmillaan. Ilkka 
on liikkeellä mustikka-
ämpäreineen samassa 

metsässä, jossa hänen isänsä, isoäi-
tinsä, ja myös tämän äiti ja isoäiti 
ovat keräilleet aikoinaan mustikoi-
ta. Hän on niin keskittynyt musti-
koiden keruuseen, että ajantaju on 
kadonnut. Mutta eihän maailman 
kaikki kolkat kiertänyt, kansainvä-

lisesti arvostettu akateemikko kesäl-
lä tarvitsekaan kelloa tai aikataulua. 
Vain tutun metsän, johon saa pala-
ta vuodesta vuoteen ja vuodenajasta 
toiseen, tervehtiä tuttuja puita, tik-
koja, 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. 

Teksti ja kuvat: Eeva Furman, PhD
professori Suomen  ympäristökeskus (SYKE)
Ympäristöpolitiikkakeskus Keskuksen johtaja  
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Ilkka Hanskin luontoverkkoon kuuluu 
myös kaunis Hallinsuo Virolahden 
pohjoisosassa. 

Ilkka Hanski ymmärsi metsän mer-
kityksen paitsi tunnetasolla ja her-
kullisten antimien kautta, myös tie-
teellisesti. Hänen tutkimuksensa 
kertovat siitä, miten luonnon mo-
nimuotoisuus ja toimintakyky ovat 
elämälle tärkeiden toimintojen elin-
ehto – oli kysymys sitten ruoan-
tuotannosta, fyysisestä terveydes-
tä, veden saatavuudesta tai ilman ja 
vesien puhtaudesta – niin Virolah-
della, Suomessa kuin muuallakin 
maailmassa. Hän tutki, miten luon-
nonympäristöt katoavat pala palalta 
ympäri maailmaa, millaisia kieltei-
siä vaikutusketjuja niistää syntyy ja 
mitä tulisi tehdä kielteisen kehityk-
sen pysäyttämiseksi. 

Luonto on itsessään monimuo-
toista; siellä on runsaasti erilai-
sia maisemia, elinympäristöjä, 
lajeja, yksilöitä. Ihmisen toi-
mien myötä luontoympäristöt 
yksipuolistuvat ja monimuo-
toisuus katoaa. Tämä heiken-
tää luonnon kykyä sopeutua 
yhä muuttuviin tilanteisiin tau-
deista nokeentumisiin, myr-
kyistä ilmastonmuutoksen vai-
kutuksiin. Monimuotoisuus on 
pankki tulevaisuuden varalle, 
mutta jo tänä päivänä tärkeä 
puskuri monille ihmisen hy-
vinvointiin vaikuttaville ilmiöil-
le. Monimuotoisuus vaikuttaa 
esimerkiksi ruoan tuotannon 
onnistumiseen, veden saantiin, 
ilman puhtauteen sekä suojau-
tumiseen kuumuudelta ja kyl-
myydeltä. Suomessa erityisesti 
metsät ovat kärsineet moni-
muotoisuuden katoamisesta. 
Metsiemme hyvinvointi on tär-
keää paitsi suomalaisten, myös 
koko maapallon elämän turvaa-
miselle. 

Tämän takia Ilkka Hanski päät-
ti omistaa tieteellisestä elämän-
työstään saamansa merkittävän 
kansainvälisen palkinnon nimen-
omaan luonnon suojeluun. Hän 
testamenttasi rahasumman metsä-, 
suo- ja saarilaikkujen hankintaan 
sellaista verkostoa varten, jossa 
luonnon annetaan olla mahdolli-
simman paljon ihmisen toiminnan 
ulkopuolella. Rakkaus omiin juu-
riin ja alueen luonnonarvon ym-
märtäminen sai Ilkan kohdista-
maan hankinnan nimenomaan 
Virolahdelle, niin että luontoverkko 
sijoittuisi pääasiassa Hanskin, Nie-
melän ja Rännäsen kylän alueelle.

Testamenttia toimeenpanevat Ilk-
ka Hanskin leski sekä kolme lasta, 
joiden tehtävänä on ostaa tai muu-
ten hankkia laikkuja Ilkka Hanskin 
luontoverkkoon. Laikuille haetaan 
mahdollisuuksien mukaan valtion 
suojelustatus. Verkostoon ovat ol-
leet tervetulleita myös muiden hen-
kilöiden rauhoittamat laikut Viro-
lahdella, ja niitä toivotaan saatavan 
jatkossa lisää. Paitsi yksityisten hen-
kilöiden, myös yhteisöjen ja kun-
nan aloitteet otetaan ilolla vastaan.  
Laikkujen koko vaihtelee, pienim-
mät ovat hehtaarin kokoisia. Ilkka 
Hanskin luontoverkko on vaihtoeh-
to valtion suojelukeinoille. Siinä pai-
kallinen ostaa paikalliselta metsää 
käypään hintaan. Laikku jää kylän 
asukkaan omistukseen. Näin pit-
kään punottu helminauha ei katkea.

Ilkka Hanskin luontoverkko -ni-
meä kantava verkosto toimii nettisi-
vujen (www.luontoverkko.fi) kautta 
ja tuoreimmista uutisista saa tietoa 
Facebook-sivuilta (Ilkka Hanskin 
luontoverkko), joista löytyy lisää 
tietoa verkoston osista. Yhdeksi teh-
täväksi verkoston omistajat ovatkin 
nimenneet verkostosta kertomisen 
laajemmin niin Suomessa kuin ul-
komailla. Tämä siksi, että verkosto 
on tärkeä paitsi paikallisesti, myös 
kansallisella tasolla, erityisesti esi-
merkkinä muille. Suomen tasolla 
tarvitaan monia muita vastaavan-
laisia verkostoja, jotta nähtäisiin 
niiden vaikutus luonnonympäristö-
jen huonon tilanteen korjaamiseksi. 
Tämä olisi tervetullutta, ja se tuki-
si merkittävästi valtion ja kuntien 
mailla toteutettavaa suojelua, joka 
ei nykyisellään kykene vastaamaan 
tutkijoiden arvioimaan rauhoitus-
tarpeeseen. Ilkka Hanskin luonto-
verkko on perheen Sitoumus2050 
(www.sitoumus2050.fi), sitoumus, 
jossa luvataan kertoa verkoston toi-
minnasta mahdollisimman moni-
puolisesti eri ihmisille tai yhteisöil-
le, jotta Suomen tulevaisuus kulkisi 
kohti kestäviä polkuja. 

Ilkalla oli kuitenkin yksi erityinen 
toive verkoston suhteen. On tärkeää, 
että ihmisillä on luontolaikkuja, mis-
sä lepuuttaa sieluaan, mutta erityises-
ti eläimille se tarjoaa paikkoja, missä 
ne saavat olla rauhassa ja nauttia niil-
le ominaisesta elinympäristöstä. 

Turvetuotannon ympäristövaiku-
tuksista merkittävimmät kohdis-
tuvat vesistöihin. Viime vuosina 
on käyty paljon keskustelua tur-
vetuotannon vesistövaikutuksis-
ta ja kuormitusarvioiden luotetta-
vuudesta. Kuormitustarkkailujen 
tehostamiseksi ja tulosten luotet-
tavuuden parantamiseksi on ehdo-
tettu mm. nykyistä tiheämpää ve-
denlaadun näytteenottoa sekä 
jatkuvatoimisia vedenlaadun mit-
tareita. Ennen kalliiden lisäinves-
tointien tekemistä pitäisi kuitenkin 
miettiä, mitä nykyisissä käytän-
nöissä on helpoiten korjattavissa. 
Parannettavaa on nähdäksemme 
etenkin kahdella tasolla: näytteen-
oton suunnittelussa ja tarkkailuai-
neistojen hyödyntämisessä.

näytteenoton ajoitus on 
oleellista kuormitus- 
tarkkailussa
Turvetuotannon kuormitustark-
kailuissa vesinäytteitä otetaan 
tyypillisesti sattumanvaraisina 
ajankohtina, ympäristöluvan ja 
tarkkailuohjelman edellyttämällä 
taajuudella, kuten kerran tai kah-
desti kuukaudessa. Valtaosan vuo-
desta tuotantoalueiden virtaama-
olot ovat keskimääräiset tai sitä 
pienemmät, joten sattumanvarai-
nen näytteenotto ajoittuu yleensä 
näihin ajankohtiin. Vuosikuormi-

Mahdollisuudet 
turvetuotannon KuStannuSteHoKKaaSeen ja  

luotettavaan veSiStÖKuorMituKSen arviointiin

ovat jo oleMassa
Janne Raunio, Vesistötutkimuspäällikkö

Kymijoen vesi ja ympäristö ry.

tuksen laskennan kannalta mer-
kityksellisimmät ajankohdat ovat 
kuitenkin tulvien ja rankkasatei-
den aiheuttamat ylivirtaamatilan-
teet, joiden aikana tuotantoalueil-
ta purkautuu merkittävä osa koko 
vuoden vesimääristä. Suhteelliset 
harvat vesinäytteet kannattaa siis 
ajoittaa näihin ajankohtiin, jolloin 
vesimäärät ja kuormitus ovat suu-
rimmillaan. Tämä tuo mukanaan 
logistisia haasteita, sillä tarkkailuja 
suorittavan konsultin tulisi pystyä 
keräämään näytteitä useilta turve-
tuotantoalueilta saman päivän ai-
kana. Käytännössä oikea-aikainen 
näytteenotto edellyttää hyvää yh-
teistyötä toiminnanharjoittajan, 
urakoitsijan ja konsultin välillä, sil-
lä ylivirtaamatilanteet ovat kestol-
taan usein varsin lyhyitä. 

tarkkailuaineistot ovat  
heikosti hyödynnettyjä
Vaikka kuormitustarkkailujen ve-
sinäytteenottoa on tihennetty men-
neiden vuosien tasosta, on valtaosa 
vuodesta edelleen päiviä, jolloin 
tuotantoalueilta lähtevästä veden-
laadusta ei ole tietoa. Tämä hei-
jastuu epävarmuutena myös kuor-
mituslaskelmiin. On siis pyrittävä 
tekemään mahdollisimman luotet-
tavia arvioita vedenlaadusta niille 
päiville, joilta analyysitiedot puut-
tuvat. Perinteisessä kuormituslas-
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kennassa vesinäytteiden oletetaan 
edustavan pitemmän aikavälin kes-
kiarvoa, mutta vaihtelevissa olosuh-
teissa tämä oletus ei usein pidä paik-
kaansa. Sen sijaan, että vedenlaadun 
oletetaan pysyvän näyteajankoh-
tien välillä vakaana, voidaan veden-
laatua myös mallintaa kertyneiden 
mittaustietojen avulla. Perinteisessä 
kuormituslaskennassa mittaustie-
dot palvelevat vain kyseisen vuoden 
kuormituslaskentaa, mutta veden-
laadun mallinnuksessa voidaan hyö-
dyntää koko mittaushistoriaa. 

Mallinnuksen tavoitteena on 
löytää säännönmukaisuuksia ve-
denlaadun ja sitä selittävien tekijöi-
den välille. Turvetuotantoalueilta 
lähtevän veden laatu on läheises-
ti yhteydessä vallitseviin ympäris-
töolosuhteisiin, kuten sademää-
riin, virtaamiin ja lämpötilaan. 
Periaatteessa kaikki numeerises-
sa muodossa olevaa tietoa voidaan 
hyödyntää mallinnuksessa, mutta 
asiantuntijan on arvioitava, mitkä 
tekijät voivat todellisuudessa selit-
tää vedenlaadun vaihteluita ja mitkä 
eivät. Havaittujen säännönmukai-
suuksien avulla voidaan simuloida 
vedenlaatua, kunhan selittävistä te-
kijöistä on vuorokausitason tietoa. 
Keskeisimpien ympäristötekijöiden 
osalta tämä ehto yleensä täyttyy, 
sillä virtaamaa, veden lämpötilaa ja 
säätä seurataan tuotantoalueilla tai 

COD eli humuspitoisuus). Mallien 
avulla simuloitiin päiväkohtaiset pi-
toisuudet eri vedenlaadun paramet-
reille (Kuva 1). Mallitarkastelun to-
dettiin tuottavan jatkuvatoimiseen 
vedenlaadun seurantaan nähden 
varsin samansuuruisia arvioita vuo-
sikuormituksesta.

Mahdollisuudet tehostaa ja pa-
rantaa turvetuotannon kuormi-
tustarkkailuja ovat siis olemas-
sa, mutta se edellyttää käytäntöjen 
ja tarkkailuohjelmien muutoksia. 
Mallinnus voi tuoda nykykäytän-
töön verrattuna jopa säästöjä, sillä 
vesinäytteenottoa voidaan keven-
tää. Tämä kuitenkin edellyttää, että 
mallit kuvaavat luotettavasti veden-
laatua eri olosuhteissa.

Merkittävä osa Suomen turve-
maista on ojitettu metsätalous-
käyttöön. Kunnostusojituksilla eh-
käistään vedenpinnan noususta 
johtuvaa puuston kasvun heiken-
tymistä näillä alueilla. Kunnos-
tusojitus on myös vesistöjä eniten 
kuormittava metsätaloustoimenpi-
de. Se lisää erityisesti kiintoaineen 
ja siihen sitoutuneen fosforin se-
kä humuksen huuhtoutumista ala-
puolisiin vesistöihin. Liikkeelle läh-
tenyttä humusta on erityisen vaikea 
saada pidättymään vesiensuojelura-
kenteisiin. Kunnostusojituksen pa-
ras vesiensuojelukeino on siten eh-
dottomasti kunnostusojitustarpeen 
ja -kelpoisuuden arviointi, minkä 
avulla ehkäistään turhat ja kannat-
tamattomat ojitukset. 

Kunnostusojitustarve arvioidaan 
puuston kuivatustilanteen perus-
teella. Arvioinnissa tulisi ojaston 
kunnon lisäksi kiinnittää huomiota 
myös alueen puustoon. Etelä- ja Kes-
ki-Suomessa tilavuudeltaan yli 120 
m3/ha puusto ylläpitää vedenotol-
laan ja haihdutuksellaan puuston 
kasvulle riittävää kuivatustilaa, 
vaikka ojat olisivatkin huonossa 
kunnossa. Runsaspuustoisilla koh-
teilla kunnostusojitus on myös mah-
dollista korvata tuhkalannoituksel-
la, jolloin ojien kaivun sijaan tuetaan 
puuston kasvua ja haihdutuskykyä. 
Kunnostusojituskelpoisuus arvioi-
daan puolestaan ojituksen taloudel-
lisen kannattavuuden perusteella. 
Onhan kaikkien etujen mukaista, 
ettei kunnostusojitusta tehdä alueil-
la, joilla ei ole edellytyksiä puuston 

KunnoStuSojituKSen tarveHarKinta ja Suunnittelu 

edistävät vesiensuojelua
Miina Fagerlund, Projektipäällikkö, Maltti metsänhoidossa – valtti vesiensuojelussa -hanke 

Kymijoen vesi ja ympäristö ry.

kasvulle. Kannattavuuden arvioin-
nissa huomioidaan erityisesti kas-
vupaikan ravinteikkuus ja puuston 
aikaisempi kasvunopeus. Arvioin-
nin avulla valitaan kunnostettavaksi 
vain sellaiset kohteet, joilla on todel-
linen kuivatustarve ja joissa metsän-
kasvatus on kannattavaa.

Kuormituksen minimoimisek-
si tarpeellisten kunnostusojituksi-
en vesiensuojelu tulisi suunnitella 
valuma-alueen koko, kaltevuus ja 
eroosioriski huomioiden. Ojaston 
reunojen sortumisriskiä voidaan 
huomattavasti vähentää jättämäl-
lä metrin levyinen muokkaama-
ton suojakaista ojien varsille. Ojas-
ton eroosiota voidaan vähentää ja 
kiintoaineen pidättymistä tehostaa 
myös virtaamaa hidastavien pa-
torakenteiden (putki- ja pohjapa-

dot) avulla. Ojastoon on hyvä jät-
tää paikoin myös perkauskatkoja, 
jotka pidättävät pintavalutuksen 
tavoin liikkeelle lähtenyttä ainesta. 
Lopuksi vedet tulisi johtaa alapuo-
liseen vesistöön mieluiten pintava-
lutuksen, kosteikon tai vähintään 
laskeutusaltaan kautta.

Maltti metsänhoidossa – valt-
ti vesienhoidossa -hanke toteuttaa 
vuosien 2017–2020 aikana Kaak-
kois-Suomen alueen metsänomis-
tajiin sekä metsäalan ammattilai-
siin kohdistuvaa vesiensuojelun 
tiedotuskampanjaa. Tiedotuksen 
tavoitteena on vähentää niin kun-
nostusojituksista kuin muistakin 
metsätaloustoimenpiteistä muo-
dostuvaa vesistökuormitusta. Lisä-
tietoa hankkeesta: www.kymijoen-
vesijaymparisto.fi/maltti

Kunnostusojituskohde. Kuva: Tiina Karjalainen

näitä tietoja on helposti saatavilla 
mm. läheisiltä sääasemilta ja ympä-
ristöhallinnon tietojärjestelmistä. 

Kokemuksia  
esimerkkikohteilta
Mallinnukseen ja oikea-aikeiseen 
vesinäytteenottoon perustuvaa tark-
kailua on testattu jo usealla kohteella 
mm. Pohjois-Savossa, Kymijoen ve-
si ja ympäristö ry:n ja Savo-Karjalan 
ympäristötutkimus Oy:n yhteistyö-
nä. Pilottikohteilta koottiin yhteen 
koko tarkkailuhistorian vedenlaatu-
aineistot ja muut ympäristömittauk-
set, joiden perusteella muodostettiin 
ennustavat mallit kuormituslasken-
nan keskeisille parametreille (ko-
konaisravinteet N ja P, kiintoaine ja 

Turvetuotantoalue. Kuva: Kymijoen kuvapankkihanke.

Kuva 1. Simuloidut ja havaitut kokonaisfosforin ja COD:n (kemiallinen hapenkulutus) pitoisuudet eräällä pilotti-
kohteena toimineella turvetuotantoalueella vuonna 2016.
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LABORATORIOPALVELUT

• Kaivovesitutkimukset
• Trikiinitutkimukset
• Elintarviketutkimukset

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

YMPÄRISTÖTUTKIMUKSIA 56 VUOTTA

• Vesistötutkimukset
• Kalastotutkimukset
• Ympäristöluvat ja neuvonta

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

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

Tehdään yhdessä

puhdas ympäristö

Ekokaari 50
46860 Keltakangas
vaihde 05 744 3400
www.kymenlaaksonjate.fi
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Yhdessä pidämme ympäristön puhtaana 
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We proudly present the 60 Stars of European Sphag-
num 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 charac-
teristics 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 te-
achers. 

This new magnificent book will help both field eco-
logists and paleo-ecologists/geologists in their deman-
ding work of Sphagnum identification, and - also ho-
pefully – 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/

Macroscopic closeups

Sideviews

Communi�es

Habitats

Stem leaves

Cell
structures

the neW 

SphaGnum  
Field Guide

..and all the intricate beauty of Sphagnum mosses

..so buy your copy now!

Sphagnum mosses  
– the Stars of european Mires


