
Aapasoiden rajamailla
Pohjois-Karjala sijaitsee keidas- ja aapasuo-
vyöhykkeiden rajalla. Maakunnan itäosissa soita 
on erityisen runsaasti ja laajimmilla suoalueilla 
esiintyy pohjoista luontoa edustavia aapasoita. 
Usein aapasuot ja keidassuot esiintyvät täällä 
rinnakkain samoilla yhtenäisillä suoalueilla. Esi-
merkiksi Patvinsuolla esiintyy keidas- ja aapa-
suovyöhykkeitä. Eri vyöhykkeiden kehittyminen 
on määräytynyt vesitalouden paikallisten erojen 
kautta.

Aapasuon pinnan muoto on kovera. Sen 
keskiosat ovat reunoja alempana, jolloin mine-
raalimailta asti valuvat lumensulamisvedet sekä 
muu pintavalunta tai pohjavesi pääsevät ruok-
kimaan suon keskiosaa. Aapasoilla sarat ovat 
merkittäviä turpeenmuodostajia. Keidassuo on 
kupera. Kun turvetta kertyy tarpeeksi, suon pinta 
nousee lopulta niin, että suon reunat jäävät 
keskiosaa alemmaksi. Tällöin suon kasvillisuus 
jää sadeveden ravinteiden varaan. Keidassoi-
den turve muodostuu pääasiassa rahkasam-
malista. 

Sekä aapa- että keidassoilla esiintyy sään-
nöllisiä pinnanmuotoja, jotka syntyvät veden 
virtauksen ja jäätymisen vaikutuksesta. Aapa-
soiden pinnanmuodot ovat rimpiä ja jänteitä. 
Keidassoilla vastaavia muotoja kutsutaan kul-
juiksi ja kermeiksi. Nämä muodot muodostuvat 
poikkisuuntaisesti vedenvirtaukseen nähden, 
samalla tavoin kuin havunneulasten voi nähdä 
järjestyvän metsäpolulla sateen jälkeen. Suon 
pintaveden jäätyessä jään laajeneminen voi-
mistaa eri pintojen eroja. Aina pinnanmuodot 
eivät ole yhtä selviä. Joka tapauksessa lähes 
kaikilla soilla esiintyy suoveden tasoon nähden 
erikorkuisia pintoja: mätäspintoja, välipintoja ja 
rimpipintoja, joilla kullakin esiintyy oma kasvila-
jistonsa.
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Suot ovat eläviä fossiileja

Suot ovat veden ja turpeen luonnehtimia ympäris-
töjä. Turpeen muodostuminen johtuu märkyydestä. 
Pohjois-Karjalan vanhimpien soiden turpeen kasvu 
alkoi noin 11 000 vuotta sitten. Kansikuvan laaja 
aapasuo sijaitsee Patvinsuon kansallispuistossa, 
missä sitä voi ihailla Teretinniemen näköalatornista. 
Turpeen kerrostuminen alkoi arviolta 7 000 - 8 000 
vuotta sitten, mutta turvekerros on silti suurelta osin 
alle metrin paksuinen.

Luonnontilaisia soita on vähän
Karttaan on merkitty punaisella ojitettu ja sinisellä 
ojittamaton suoala. Ojitetuksi on laskettu suoala, 
joka sijaitsee alle 50 metrin päässä alle kaksi metriä 
leveästä uomasta. Vaikka osa uomista on luonnon-
puroja, osoittaa kuva varsin luotettavasti ojitus-
tilannetta. Lisäksi suuri osa luonnonuomista on 
perattuja. 

Pohjois-Karjalassa on 540 000 ha soita, mistä 
412 000 ha on ojitettu metsätaloutta varten. Pe-
räti 76 % maakunnan soista on siis menettänyt 
luonnontilaisuutensa metsäojitusten takia. Usein 
suon luonnontilaisuutta häiritsevät suon reunojen 
ojitukset tai muu valuma-alueen maankäyttö vaikka 
itse suo olisi säilynyt ojitukselta. 

Metsäojitukset eivät enää uhkaa merkittävästi 
jäljellä olevia luonnontilaisia soita. Sen sijaan tur-
peenotto uhkaa yhä useita jäljellä olevia ojittamat-
tomia soita. Ehkä kiistanalaisin kohde on Outokum-
mun Viurusuo, joka on alueellisesti erittäin arvokas 
ja suorastaan ainutlaatuinen luonnontilainen suo. 
Suurin osa muista Pohjois-Karjalan luonnontilaisista 
soista sijaitsee maakunnan itäosissa. 

Soiden suojelun uusi menetelmä on metsäoji-
tettujen soiden ennallistaminen. Ennallistettaessa 
suolta poistetaan puustoa ja ojat tukitaan patoamal-
la. Ennallistamalla voidaan korjata pieni osa vahin-
goittunutta suoluontoa, mutta suojelun kannalta 
tärkeämpää olisi huolehtia vielä luonnontilaisina 
säilyneiden soiden suojelusta. Jäljellä olevat luon-
nontilaiset suot tulisi säilyttää ja turpeenotto pitäisi 
suunnata jo ojituksen vuoksi häiriintyneille soille. 



Suon monet värit syntyvät 
sammalten monimuotoisuudesta
Soilla esiintyy runsas sammallajisto. Rahkasammalet 
(Sphagnum) muodostavat suosammalten ekologi-
sesti merkittävimmän lajiryhmän. Pohjois-Karjalan 
soilla esiintyvät lähes kaikki Suomen 42 lajista. Sade-
vedenvaraisilla keidassoilla rahkasammallajeja esiin-
tyy yleisesti tusinan verran. Kaikki muut lajit ovat 
vaateliaampia, niille sadevedenvarainen vesitalous 
ei tuota sopivia kasvuolosuhteita. 

Soilla esiintyy myös paljon muita lehtisammalia, 
joista suuri osa vaatii mineraalivaikutteista ja vähem-
män hapanta vettä. Letoilla mineraalivaikutus on 
suurinta ja siellä suoveden pH-arvo on lähes neut-
raali. Lettojen sammallajisto on kaikkein runsain-
ta. Kaiken kaikkiaan suomalaisilla soilla esiintyy 
reilut 200 sammallajia. Oheisissa kuvissa on esitetty 
muutamia värikkäimpiä esimerkkejä. 

Ruskorahkasammal (Sphagnum fuscum) on yleisimpiä 
suosammallajeja. Se muodostaa korkeita mättäitä mo-
nenlaisilla soilla. Keidassoilla mättäät jatkuvat usein 
pitkinä kermeinä.

Kalvakkarahkasammal (Sphagnum papillosum) 
esiintyy harvoin keidassoilla. Lajin mukaan nimetyt 
kalvakkanevat ovat usein laajoja, tasaisia aapa-
soita.

Korpirahkasammal (Sphagnum girgensohnii) kasvaa 
nimensä mukaisesti korpikuusikoiden hämyisessä 
suojassa.

Keräpäärahkasammal (Sphagnum subsecundum) kasvaa 
aapasoiden rimpien reunoilla.

Lettolierosammalen (Scorpidium scorpioides) 
esiintymisen perusteella suo voidaan määritellä 
letoksi.

Punarahkasammalen (Sphagnum magellanicum) levin-
neisyys on hyvin laaja. Sen tapaa tyypillisesti matalilta 
mätäspinnoilta.

Silmäkerahkasammal (Sphagnum balticum) on 
pohjoiskarjalaisten keidassoiden märkien kuljujen 
kellertävän ruskea peruslaji.

Viitarahkasammal (Sphagnum fimbriatum) on joki-
varsien luhtasoiden laji.

Pohjanrahkasammal (Sphagnum subfulvum) on poh-
joinen, aapasoiden jänteiden laji. Se ei viihdy sade-
vedenvaraisilla keidassoilla.

Heterahkasammal (Sphagnum warnstorfii) on run-
saimmillaan lettojen mätäspinnoilla.

Kun rahkasammalet hallitsevat suon pohjakerrosta, 
ne muodostavat turvetta ja muokkaavat näin mer-
kittävästi ympäristöään. Kuvassa lakka kukkii pää-
asiassa ruskorahkasammalen muodostamalla turpeella 
keidassuon kermin mätäspinnalla.


