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ALKULAUSE

Systemaatt isille tu rvetutkimuksille luo tiin suuntaviivat 1940-luvu n
alussa, joHoin Geologian tutkimuskeskuksessa aloitett iin turvetutki
mukset laajemmassa mitassa. Silloin kayttodn otetut tutkimusmenetel
mat ovat paapiirteissaan olleet kaytossa noin 40 vuoden ajan.

Suotietojen tarve kasvoi sangen voimakkaasti energiakriisin takia
1970-Iuvun alussa. Tutkimuksia laajennettiin ja tuloksien kasittelya eri
tarkoituksiin monipuolistettiin . Ark-menerelmat otettiin kayttoon laa
jentuneiden aineistojen kasittelyn nopeuttamiseksi ja he1pottamisek si
seka arkistointiin. Talloin ilmeni myos tarvetta tarkistaa vanhoja tut
kimusmenetelmia ja saattaa ne tasolle, jolla entista paremmin ja no
peammin pystyttaisiin tuottamaan tietoja maamme soista, niiden turve
varoista ja turpeiden ominaisuuksista. Tutkimustoiminnan laajentues sa
oli myos tarvetta ent ista enemrnan yhtenaistaa kaytetyt menetelmat, Ta
ta varten otett iin ensimmainen uudistettu opas kayttoon v. 1975. Kol
men kokeiIuvuoden kokemusten [alkeen opas painettiin v. 1978 .

Tama opas korvaa edellisen oppaan sen painoksen loputtua, Kuren
edeltajansakin, opas tarjoaa kaytannon ohjeita kenttatoita suorittaville.
Edelliseen oppaaseen verrattuna eraita kohtia on tassa oppaassa tarkis
tettu ja muutettu niin etta se paremmin vastaa taman hetken laajalle
ja systemaattiselle turve tutkimukselle asetettuja vaatimuksia. Mainitt a
koon, etta Geologian tutk imuskeskuksessa kaytossa olevat turvetutki
musmenetelmat ja laitteet on otettu kayttoon myos Kanadassa ja Ruor
sissa ja niita on kiiytetty turvetutkimuksissa myos Brasiliassa, Burun
dissa ja Senegalissa.

Jukka Haikio

Espoossa, he1mikuussa 1984
Eino Lappalainen Carl-Goran Sten
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SUOMEN SUOT

Kuva 1. Soiden alueellinen Ievinneisyys (Valovirta [a Oranne) (1 976).



JOHDANTO

Maamme maa-alasta on soiden peitossa 9 ,7 milj. ha eIi 31 ,9 % ( Ilves 
salo 1960) . Soita on maan pohjoispuoliskossa (Oulun ja Lapin laaneis
sa) 5,9 mil j. ha . Tarna on keskimaarin paljon enernrnan kuin etelapuo,
Iiskossa, silla maan koko suoalasta noin 61 % sijoit tuu Pohjois-Suomen
osalle. Maan etelaosassa soita on 3,8 milj . ha , joka on noin 24 % maa
alasta. Nama luvut kasittavat kaikki biologisesti suoksi luokiteltavat
alueet. Nain maaritetyssa 5U05sa ei viilttamatta ole turvetta .

Geologisesti suo on suokasvien maatumi sen seurauksena muodosm.
nut turvekerrostuma, jolla on paksuutta yli 30 em ja jonka tuhkapitoi
suus on aile 40 % . Kaytannossa tuhkapitoisuus on huomattavasti aIle
10 % kuiva-aineesta laskettuna. Turvekerrostuma voi keos tua eri kasvi
lajeista muodos tuneista ja vaihtelevassa maatumisasteessa oIevista tu rve
lajeista . Kuva 1 esittaa lahinna geologisten soiden levinneisyytta. Perus
ja topog rafisilta kartoilta rnita ttuna maassamme on geologisia yli 20 ha:n
kokoisia suokuvioita 33 600 kappaletta. Naiden pinta-ala on yhteensa
5,1 milj . ha (Lappalainen et al. 1980 ) . Kuva ssa 2 esitetaan soiden pro
senttiosuus maa-alasta.

Teollistuva yhteiskunta kayttaa soita hyvakseen yha enenevassa maa
rin . Laajinta on soiden kaytto metsanviljelyyn, johon tarkoitukscen
rnaamme suoalasta on ojitettu jo runsaat 5 milj. ha. Maatalouskaytt oon
on otettu suota 0,3-0,4 milj . ha (Ervid 1982 ). Maara tuskin tulee
kasvamaan . Pikemminkin voidaan maatalouskaytosta olettaa vapautu
van turvealueita muihin kayttotarkoituksiin. Turvetu ottajilla on hallus
saan (1982 ) vajaat 100000 ha suota, Turvekomitean esityks en mukaan
(Komiteamietintii 1983 :4) turvete ollisuuden tarpei siin tuli si varata ka ik
kiaan 500000 ha . Valtioneuvoston periaatepaatoksella ja seutukaavois
sa on soita esitetty suojeltavaksi 763 000 ha. Viime vuosina aluesuun
ni tteIijoiden kiinnostus soiden kayton suunnitteluun on lisaantynyt. Nain
ollen tarvitaan entista enernman tietoja soiden turvekerrostumista, nii
den maatuneisuudesta, kemiallisesta koostumuksesta, energiasisallosta
seka itse turvelajeista ja turvemaarista sarnoin kuin ikasuhteista ja jaii~

kauden [alkeen tapahtuneista ilmaston muutoksista . Myiis rnaaperan yh
teistyokartoitu s asettaa omia vaatimuk siaan turveturkirnu ksille. Tal
laista koko maan kattavaa turkimustyota tehdaan Geologian tutkimus
keskuksessa. Tutkimuskeskuksen tehtavana on tuot taa turvevarojen eri
laisten kayttosuunni telmien laatimisessa tarvittavaa tietoa.

Taman oppaan tarkoituksena on antaa turvetutkimusten kenttahen
kilcstolle ohjeet rnaastotoiden suor it tamiseen. Ohjeiden yhtalaistarnis 
ta edellyttaa rnyos valtakun nan suoreki steri, johon koot aan tiedot
tu tkituista soista .
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SOIDEN OSUUS MAA -ALASTA
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Kuva 2. Yli 20 ha:n suuruisren soiden prcsenttinen OSllUS maa-alasra kunnittain.

8



TUTKIMUSMENETELMAT

Alustavat tutkimukset

Hajapistetutkimuksia suoritetaan silloin, kun joltain alueelta ta rvi
taan nopeas ti yleistieto]a Bihinnii soiden rakenteesta [a syvyyssuh te isra.
Tutkimuspisteet merkitiiiin P-kirjaimella ja juoksevalla numerolla ( ku
va 3 a).

Linjoittain kuljett avassa hajapistetutkirnuksessa edetiiiin kompassi
tai bussolisuuntaa apuna kiiyttiien, ja pisteviilit mitataan, Tutkimu ksia
liiydennetiiiin yhdellii tai useammalla edellistii kulkusuuntaa vastaan koh
tisuoralla poikkili njalla . Tut kirnuspisteet merkitiiiin kuten linjaverkon
turkimuspisteet (kuva 3 b ) .

Tiilii menetelmiiii kiiyleliiiin silloin kun metsa on tihea tai puusto ar
vokas ja siten estaa linjaston teon .

Linjatutkimukset

Suon perusleellinen tutki rnus suori tetaan Iinjatutkimusrnenetelmaa
kiiyttiien (kuva 3 c). Talloin suo tutkitaan maastoon paaluin merkittya
linjaverkkoa pitkin 100 m: n viilein. Tiimii on piiiiasiallisin menetelmii .
Tutkimuksen tarkkuus riippuu linjaverkon ja tutkimuspisteiden tihey 
desta. Yleensii on pyri tl iivii vahintaan 4 pisteen tutkimiseen 10 suo
hehtaaria kohden.

Linjaverkko rnuodostuu yhdesta tai useammasla selkiilinjasta ja l iita
(n aira) vastaan kohtisuoraan olevista poikkilinjoista. Linjaverkko laa
ditaan ensin kartalle. Mikiili suon muoto vaatii, voidaan selkiilinjaan
tehda kulma . Taitekohdasta eteenpain merkitiiiin uusi linja B-linjaksi.
B.linja voi myos alia A-linjan suunt ainen ja liitetty siihen poikkilin jan
avulla (kuva 3) .

Linjan suunta rnaaritetaan rnaastossa suuntimakompassilla eli busso
lilla. Siinii magneet tineula on kiinnitet ty kevytmetalliseen jakokehiiiin,
joka on sijoitetlU heilahduksien vaimentamiseksi nesteellii taytettyyn ra
siaan. Rasian reunassa on lukemaluppi, ionka avulla luetaan jakokehiin
asteikko. Kaytossa on sekii aste- (1/360) etta uusaste- (gooni -) jaoll a
(1 /400 ) varustettuja bussoleita , Saman suurennuslasin nakokentassf
eleva viiva toimii seka tahtaimena etta lukemaviivana. Bussolia pideraan
vaakasuorassa toisen silman edessa siten, etta nahdaan samaHa kertaa
sekii jakokehiin asteikko etta suun tapaalu kojeen yli. Suunt aa rnaaritet
taessa on pidett ava huoli siita, ettei magneettineulaan vaikuttavia me
talliesineitii ole liihettyvillii. Poikkilinjojen suun ta maarite taan kulma
prismalla tai suuntimakornpassilla.
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Kuva 3. Tutkimusmenetelmat ja tutkimuspisteiden sijoittaminen suolle. A .= haja
pisteturkimus, B = linjoittain kul jettava hajapisretut kimus, C = linjaverkkorutki
mus, jora taydennetaan suon reunoille ja linjaston ulkopuolelle ji:iaviUii hajapistcilla .
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Selkiilinjan liiht6pisteeksi valitaan maastossa helposti 16ytyva paikka,
ku ten ojien risteys, rajapyykki tms. Selkiilinja sijoitetaan kulkemaan suon
keskus tan kautta suon pituussuunnassa. Kartalta astelevyllii saadussa
suunnassa otetaan huom ioon kokonaiskorjaus (Kok), joka on napaluvun
korj aus (Nak ) + neulaluvun korjaus (Nek ) ottaen etumerkit hue
mioon . Nak ja Nek selviavat alueen peruskartasta.

Neulaluvun korjausre (Nek) kutsutaan joskus myos neulapoikkeamaksi rai er an
noksi eli deklinaatloksi. Se on kuIma, joka muodos ruu magneettisen [a maantieteel
lisen pohjoissuunnan valiin. Korjaus on etu merk keineen lisiitHiva rnaastossa mitat
ruun kompassisuuntaan. Karra lta mitattuihin suuntiin se oretaan huomioon pain
vastaismerkkisena.

Karttapohjoinen on karttakoordinaatiston p-akselin suun ta. Kaytetyn projisoinnin
johdosta muodostuu meridiaanin osoittaman maantieteellisen eli napapohjoisen ja
kart rapohjoisen valiin kulma, jete kutsutaan karttapoikkeamaksi [a sen korjausta
napaluvunkorjaukseksi (Nak}. Nak lislitiHin merkkeineen napapohjoisesta mitat
tuun napasuuntaan eli napalukuun, [et ta p~Hist ~ian mitatruun karttasuuntaan.

Nai n esim., jos napapohjoisen ja neulapchjoisen ero (Nek) on + 80 piirua ja
napapohj oisen ja kartrapohjoisen valinen ero (Nak) on -20 piirua, on naid en
summa (Kok) kar talta o tetusta suunnasta viihe nnet rava.

Piirut muutetaan asteiksi kenomalla 0,06: lIa (10 = 16,7 piirua) . Tavallinen poik
keaman suuruus on 5°_7° . Esim 83v suuruisen poikkeaman jat taminen huomiott a
johtaa [o 3 km:n pit uisen selkalinjan paassa liki 280 m sivuun. Poikkeaman vuo
tuinen muutos ilmenee kart alta .

Paalut merkit aan seuraavasti: lahtop iste A 0, 100 m:n piiassii oleva
paalu saa merkinnan A 1, 200 m:n paiissa oleva A 2 [ne. Linjan vii
meiseen paaluun merkiraan linjan koko pi tuus metreissa ja sen jalkeen
kirjain m, esim. A 1380 m. j os kaytetaan rnyos 50 m:n valeja, paalut
merkitiiiin A 50, A 150 jne. Lin jat rehdaan aina suon ja mineraalimaan
rajaan saakka.

Poikkilinjojen etiiisyys roisistaan riippuu suon koosta, muodosta ja
saarekkeisuudesta. Linjavalit ovat 200 tai 400 m. Tarvittaessa kayte,
taan riheampaakin linjaviiliii. Poikkilinj oill a suoritetaan paalujen viiliset
mitrauk set kuten selkiilinjalla. Merkitserninen tapah tuu siten, ett a selka
linjan suunnas ta itaan olevat poikkilin jat merki taan plus- ja siitii Ian
teen olevat miinus-merkilla (kuva 3 ) . Niinpii esim. A 4:n kautta kul
kevan poikkilin jan pisteet rnerki taan selkalinjan itapuolella 100 m :n
etiiisyyksillii seuraavasti: A 4+ 100, A 4 + 200 jne. ja lansipuolella A
4 - 100 , A 4 - 200 jne. Linjoituksen yhteydes sa laitetaan suon pin
nan tasoon vaaitusta var ten kiintea t juuripaalut jokaisen linjan paahan
seka linjojen risteyskohtiin . Linjaverkon mitt aamisessa kaytetaan 50
rnetri n piruista mir tavaijeria. Erilli sia hajapisteit a kaytet aan sellaisissa
lahdekkeissa, joihin tutkimuslinjasto ei osu . Pisteet merk itaan PI , P2 ,
P3 jne. (kuva 3c ).
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Vaaitus

Vaairuksen tarkoi tuk sena on selvittaa suon pinnan korkeus ja lasku
suhteet. Vaaitus on aina pyrittava liit tamaan valtakunnalliseen kiin to
pisteverkkoon. Vaaituskirjaan kirj oite taan kiintopisteen numero. Kor
keudet ilmoitetaan N60-jarjestelman mukaan.

Turvetutkimuksissa on yleisimmin kaytossa it setasaava vaaituskone,
jossa erityinen kompensaattori saatiHi tahtaysvi ivan vaakasuoraksi sen
[alkeen kun runko on tasattu . Rungon tasaaminen tehda an jalkaruuvien
avulla ja nahdaan koneen vesivaa'asta. Kun kane on tasattu, saadetaan
hiusristikko teravaksi okulaarissa olevasta tarkennusrenkaasta. Vaaituk
sen periaate selviaa kuvasta 4.

Kirkkaalla auringonpaisteella on liimpOviireilyn vuoksi kiiytett iivii ly
hyitii tahtaysvaleja, Ilman vareily [a valon taittuminen ovat voimakkaim
pia maanpinnan lahella, joten " tahtaysviiva" ei saisi joutua alle rnetrin
korkeudelle . Kone on tuettava vakaasti ja turhaa liikkumista koneen
ymparilla seka kaikkia tariihdyksiii koneen kasittelyssa on valtettava.
Myos kuljetuksen aikana konetta on suojelt ava hyvin. Latta asetet aan
tutkimuspisteella keskirnaaraiselle suon tasapinnalle, ei esim. rnatta alle,
ja linjojen paissa ja risteyskohdissa juuri paalun paalle,

Vaairuk sen aikana on muistettava, etta knne ja latta eiviit saa alia
yhta aikaa ilmassa (ellei ko rkeus ole esim . juuripaalulla). Kone tasataan
tahtayspaikalla vain yhden kerran. Mikiili kane kalli stuu , on vaait us
aloitettava uudelleen viimeiselta juuripaalulta tai muulta varmasti tiede
tylta korkeuspisteeltii. Kun kone on tasattu , la talt a luetaan ensimmaisen
tahtaysviivan korkeus. Tarns merkitaan taakse -sarakkeeseen vinosti alas
pain pisteen numerosta. Seuraavat konetta siirtarnat ta saadut lukem at
rnerkitaan alekkai n etee n -sarakkeeseen niin kauan kui n riittiiviillii tark
kuudella saadaan lukema latasta. Tiiman jiilkeen latta pidetaan tarkasti
samalla paikalla haarakepin avulla , rnyos kaannettaessa lukemasivu pain
vastaiseen suuntaan. Koneen siirron jiilkeen otettu ensirnmainen lukema
merk itaan taakse -sarakkeeseen vinosti alaspain viirneisesta (alleviiva
tusta ) eteen -lukernasta . Seuraavan latan siirron jiilkeen saatu lukema
merkitaan sen viereen eteen-sarakkeeseen. Nain jatketaan eteenpain . Kor
keusero-sarakkeeseen tulevat vastaavat pisteiden valiset korkeuserot.
Laskutoimitusten tarkistus tehdaan pystysarakkeit tain. Talloin taakse
ja eteen- seka plus- ja miinussarakkeiden summien erotusten tulee oJla
lah tokorkeuden ja lopulli sen korkeuden ero tuksen suu ruiset .

Koneen tarkis tus on suo ritettava pitkien kuljetusten jiilkeen ja rnuul
Ioinkin tarpeen vaatiessa. Tarkistuksen periaatteena on kahden esim .
100 m:n etaisyydella olevan pis teen korkeuseron mittaaminen niide n
puolivalista seka toisen pisteen takaa, jolloin on saatava sarna tulos
(kuva 4 ) . EJlei tulos ole sama, ko rjaus tehdaan okulaarin vieressii ole 
vasta saatoruuvista.
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Vaaitusrehtaviin kuuluu myos suoaltaan luonnollisen lasku-uoman
sijainnin selvitt arninen . Samalla merkitaan muistikirjaan lasku-uoman
maaperan laatu seka altaan kynnyskorkeus.

Tutkimuspaalujen valimatka voidaan maarittaa vaaituskoneen hius
ristikossa olevien kahden etaisyysviivan avulla. Etaisyysviivojen va liin
jaav3 latan osa sentrimetreissa on sarna kuin laran etaisyys koneesta
metreissa, Esim., jos taakse rahtayksessa jaa etaisyysviivojen valiin 48
em ja eteen tahtayksessa 52 em, on paalujen vali 100 m edellytraen,
etta vaairuskone on samalla linjalla tutkimuspaalujen kanssa.

Kairaus

Turvetutkirnuksissa kaytetaan erilaisia kairoja riippuen tutkimuksen
tarkoituksesra (kuva 5 ) . Yleisimmin kaytetaan kevyita, yhden miehen
kaytt odn soveltuvia kairo ja, H iller - tal venalaista kairaa. Hiller-kairassa
on 0,5 m:n pituinen ja 2,5 em lapimittainen kannuosa. Kannuosassa liik
kuu ulompi , naytetta leikkaavalla lipalla varustettu kouru sisemman, var
siin kiinteasti Iiittyvan kourun ymparilla. Haluttu kairaussyvyys saavute
taan tarvittavalla maaralla kairan jatkovarsia. Kairan ylapaahan liitetaan
kaantovarsi. Kun kaira on painettu haluttuun syvyyteen, kaannetaan
kaantovartta vastap aivaan, jolloin kannu avautuu ja lippa leikkaa siihen
naytt een , Kaannettaessa var tta rnyotapaivaan ulompi lierio sulkee kan
nun , minks jalkeen kaira nostetaan ylos, Lipan ja kannun pinta puhd iste
taan turpeesta ja kaira avataan, Mahdolliset epapuhtaudet kannun yla
ja alapaista on poistettava ennen naytteen tutk imista. Kairan toiminta
periaatteesta johtuen saatu nayte on usein jonkin verran hairiintynyt.
Tam an takia ollaankin nyt siirtymassa kairaan, joka on kevennetty ver
sio ns. venalaisesta kairasta. Siina kotelo-osa 1/2 kierrosta myotapai
vaan kaannettaessa leikkaa naytteen paikallaan olevaa lippaa vasten .
Nayte hiiiriintyy huomatt avasti vahernman kuin Hiller-kairassa ja on
myos he1pommin poistettavissa kairasta tutkimusta varten. Kairattaessa
kaytet aan kahta vierekkain olevaa reikaa, joista naytteet otetaan vuo
rotell en , silla kairan karkiosa tunkeutuu 10 em syvemmalle kuin nayt
teenottosyvyys pilaten talta osin seuraavaa, samasta reiast a otettavaa
nayte tta,

Kairauspisteiden vali on yleensa 100 m. Vsein kuitenkin kairauksia
on tehtava tihesmrnin profiilin piirtarnista seka suon pohjan muodon
tarkkaa selvit telya var ten . A-selkalinjan molempiin paihin tulisi saada
tutkimusp isteet 0,3 m - 1 m ja 1-2 m syvyysvyohykkeille tu rvelaji
ja rnaatuneisuu stietojen selvittamiseksi , Ainakin linjojen risteyskohdissa
tulisi kairata mahdolliset siltti- ja savikerros tumat kovaan pohjamaah an
saakka. Suon syvyysvyohykkeiden selvittamiseksi reunoilla ja saarekkei-
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Kuva 5. Turvetutkimuksissa kiytettyjii kairatyyppeji
A. Hiller-kaira.
B. Venil iiinen kaira (tunnettu myos Macanlay.kairan nimeIDi) .
C. Miintiikaira.
D . Tilavuustarkka miintiikaira.
E . Niiytteenotossa tarvittavat juntta ja junttavarsi.

den ymparilla on suoritettava kairauksia riit tavsn tihealla pistevalilla,
Siella on myos pyrillava paikantamaan syvyysmillauksin se kohta lin
jaIla, jossa turvekerrostuman paksuus saavuttaa yhden ja kahden met
rin syvyyden (esim. 1 m turvetta A 15 m, 2 m turvetta A 35 m) .
Muutoin tehdaan syvyysmit tauksia 50 m:n valein, Kairausliedot merki
taan B-lomakkeille ja syvyystiedot Cdomakkellle.

] okaisella tutkimuspisteella selvitetaan liekojen eli lahoamattoman
puun maara plik taamalla liekopiikilla 2 m:n syvyyteen. Lieko-osumat
merkitaan B-lomakkeelle dm :n tarkkuudella.

Kun tutkimukset ja syvyysmittaukset suolla on tehty , valitaan labo
ratorionaytteiden ottopisteet . Ne tulee valita siren, etta saataisiin mah
dollisimman luot et tava kasitys turve kerrostumien ominaisuuksista. Nay
tepisteiden lukumaara riippuu suon koosta, muodosta seka turvekerros
turnan vaihteIevuudesta.
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Fysikokemiallisten niiytteiden otossa kiiytetiiiin tarkkatiIavuuksista kai
raa. Naytreenottosyvyyden rnaarittamisen periaate ilmenee kuvasta 6 .
Naytetta otettaessa paras tulos saavutetaan, kun naytesylinteri upote taan
turpeeseen reriivin iskuin junttaamalla. Talldin leikkautuvat poikki myos
sitkeiit kuidut. Kaira nostetaan ylos pihdeillii. Kairan sylinteri on jaettu
kolmeen osaan, joista keskimmainen 20 cm:n pituinen asa on varsinai
nen naytesylinteri (Korpijaakko 198 1). Alimmaiseen 10 cm:n pitui
seen osaan jiHiva turve estaa veden pakenemisen naytesylinterista ylos
oton aikana . Ylin 20 cm:n pituinen osa sisiiltiiii naytteenotossa hairiin
tyneen turpeen sekii kairan karkika rtion ja mann an.

Naytetta poistet taessa kairan pin ta puhdistetaan hualellisesti, alirn
man asan panta siirretaan nayteosalle kairan ollessa vinosti yldspain,
Nayte leikataan osien saumasta poikk i. Kaira kaannetiiiin vinosti alas
pain . Muovipu ssi pujotetaan nayteosan paalle ja irroitetaan toinen pan
ta, naytteen ylapaa leikataan irti ja nayte irroitetaan muovipussiin, joka
valittomast! suljetaan.

Ajoitus-, piimaa-, lieju- ja makrofossiilitutkimuksia varten naytteet
otetaan mantakairalla. Silla saadaan 80 cm:n pituinen nayte. Kairan
muodostaa alapaasta teroitettu 5 cm:n halkaisijalla oleva metaIliputki.
Jatkovarsina kaytetaan Hiller-kairan varsia. Toinen varsi liitetaan man
taan , toinen putkiosaan. Kairan tullessa suljettuna syvyydelle, josta alas
pain nayte halutaan, lukitaan mannan varsi ja painetaan putkiosa alas .
Tall oin terava reuna leikkaa naytteen putken sisaan ja tiiviin rnanna n
aikaansaama alipaine pitaa naytteen kairan sisalla ylosnoston aikana.
Kairan pinnan huolellisen puhdi stamisen jiilkeen nayte vedetaan muovi
suoleen. Taman jalkeen naytteen ylapaasta poistetaan mannan karkik ar
tion hairirserna osa. Alapiiiistii poistetaan samoin mahdolliset epapuh
taudet.

Naytte eseen merkit iiiin suan nimi , tutkimuspiste ja paikkakunta sa
main kuin naytteen yla- ja alapaa seka otto syvyys ja piiiviiys.
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Kuva 6. Laboratorlonaytteen ottosyvyyden maarittaminen.
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SUOTYYPIT TYYPPIKASVEINEEN

D. PuutC. PensaatB. Kenttakerros
1. Heinat
2. Ruohot
3. Varvut

Suomen suet on jo vanhastaan luokiteltu puu ston ja puulajisuhteiden
perusteella kolmeen paatyyppiryhrnaan : korpiin, rameisiin ja avosoihin
(nevat ja letot ): Kussakin naista ryhmista voidaan erottaa ravinteisuu
deltaan erilaisia alaryhrnia.

Suokasvit ryhmittyvat niille sovelia iden kasvuedellyrysten mukaan
muodostaen erilaisia kasviyhdyskuntia . Lajien ryhmitys riippuu olen nai
sesti kosteus-, ravinteisuus- ja maastosuhteista seka kasvien valisesra
kilpailusta . Lajikoostumukseltaan ja lajirunsaudeltaan samankaltaista
kasvillisuutta kuvattaessa ja esitettaessa jaetaan ka svillisuus neljaan ker
rokseen:
A. Pohjakerros

I. Sienet
2. Levat
3. Jakalat
4. Sammalet

a. rah kasammale t
b . ruskosammalet
c. maksasammalet

Suotyypin maar ittamisessa tarkastelu kohdistuu aina koko lajistoon
ja sen koostumuksessa ja rakenteessa ilmeneviin piirteisiin; kokonai
suus on maaraava. Merkitysta on seka valtalajeilla etta luonnehtijoilla.

Suotyypit ryhmitellaan ravinteisuuden eli trofian mukaan oligotrofi
siin eli vaharavinteisiin (karuihin), mesotrofisiin eli keskiravinteisiin
(ruohoisiin) ja eutrofisiin eli runsasravinteisiin. Ravinteisuuden erikois
tapauksia ovat ombrotrofia ja minerotrofia. Ombrotrofialla tarkoitetaan
sadeveden varassa elarnista ja se on kasvien ravinnonsaannissa aaritapaus.
Minerotrofisella suolla suoveden sisaltamat ravinnernaarat kohoava t se l
vasti sadeveden vastaavia arvoja korkeammiksi. Minerotro fiset suot
voiva t olla oligo-, meso- tai eutrofisia seka keskusta- tai reunavaikut
teisia (Eurola - Kaakinen 1978)

Ensimmiiinen vaihe suotyypin maarittamisessa on paatyyppiryhman
selvittaminen , Paatyyppiryhmien jaossa suoryyppeihin ovar seuraavat
ominaisuudet kayttokelpoisia:

Lettoisuus : lettoisuus eli ruskosammaleisuus on merkkina korkeasta
ravinnepitoisuudesta, eutrofiasta. Runsaina esiintyvat lettosammalet
(rnm. Drepanocladus intermedius, D. badius, Paludella squarrosa ja
Sphagnum ioarnstorjii) , seka lettosarat ja lettoruohot .

Ruohoisuus: Puolivaateliait a kasveja esiintyy runsaasri kuten jarvi
korte (Equisetum /luviatile), kastikat (Calamagrostis sp.), kurjenjalka
(Potentilla palustris) , suoputki (Peucedanum palustre) , siniheina (M o
linia caerulea) ja villapaaluikka (Trich opborum alpinum) .
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Suursaraisuus: suuret sarat; pullosaraa (Carex rostrata), jouhisaraa
(C. lasiocarpa), juurtosaraa ( c. cbordorrbiza) ja vesisaraa (C . aquatiiis)
esiintyy runsaasti.

Isovarpuisuus: Isot varvut ; suopursu (L edum palustre), juolukka
(V accinium uliginosum), kanerva (Calluna vulgaris), vaivaiskoivu (Be.
tula nana) ja vaivero (Chamaedaphne calyculate} esiintyviit runsaasli,
tavataan rameilla,

Lyhytkorlisuus: tupasvillaa (Eriophorum uaginatum), tupasluikkaa
(Tricbopbo rum cespitosum ) tai rahkasaraa (Carex paucijlora) esiintyy
runsaasti .

Rahkaisuus: ruskea rahkasammal (Sphagnum fuscum) muodostaa
suon pinnalle miltei yhteniiisen miittiiisen peitteen, tavataan nevoilla ja
rameilla.

Rimpisyys: suon pinnalla on runsaasti minerotrofisia painanteit a, jot
ka ovat veden peitossa ainakin osan kasvukautta.

Taman lisiiksi otetaan huomioon suotyyppien avainlajeja. Monet suo
tyypit liinyvat toisiinsa liukuvasti, joten usein on makuasia, kumpaan
kahdesta mahdollisesta lukee jonkin suotyypin.

Seuraavan tyypittelyn perustana on kiiytetty Eurolan ja Kaakisen
( 1978) ja Heikuraisen (19 80 ) esit tamaa soiden luokittelua . Tiihiin
oppaaseen on erityisesti sisiillytetty suotyyppeja, joilla syntytapansa,
turvekerrosten rakenteen tms. puolesta on katsottu olevan laajempaa
geologists merkitystii. Pyrkimyksenii on kuitenkin ollut loytiiii luokit
telu, joka soveltuisi turvetutkimuksissa kiiytettiiviiksi koko maassa.

Turpeen taloudelliset kayttomahdollisuudet perustuvat sen laatuun.
Kun luontaisissa olosuhteissa suon pintakasvillisuus ja suotyyppi Iuon
nehtivat varsin herkiisli etenkin pintaturpeen ominaisuuksia, helpottaa
suotyyppien tuntemi nen turvemaiden kayttomahdollisuuksien selvittelyii.

Luonnontilaiset suot

Avosuot

Avosuot ovat puuttomia tai siellii tiiiillii kituvia puita kasvavia 
rahkanevoja lukuun ottarnatta - yleensii vetisia soita, Nevoilla sam
maliston paaosan muodostavat rahkasarnmalet , joskus eraat vaatimatto
mat ruskosammalet. Pohjaveden korkeudesta riippuen lajisto vaihtel ee.
Syvemmistii valikoista, ns. rirnmista ja kuljuista rahkasammalet saatta 
vat jopa puuttu akin. Heinia , saroja ja ruohoja on lajiluvultaan suhteel
lisen vahan. Letoilla sammalkerroksen muodostavat toisinaan rusko
sammalet seka vaateliaat rahkasammalet. Miitiiskohdilla on usein vii
hemman vaate1iaita rahkasammalia sekii seinasamrnalia. Heinia on vahan,
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Samoja saroja kuin nevoillakin tavaraan, mu tta niiden lisiiksi esiin tyy
ns. Iettosaroja. Varpuja on yleensii luonn ontilaisilla avosoilla viihiin.

Varsinainen letto (VL) . Piiiiasiassa ruskosammalien muodostama poh
jakerros on joltisenkin yhteniiinen , joskus Sphagnum warnstor/ii ja S.
subsecundum voivat kuitenkin esiintyii varsin runsaina. Suursarat (C.
lasiocarpa, C. rostrate ja C. cbordorrbiza) ovat kenttiikertoksen valta
lajeja , niiden ohella on monia lettosaroja mm. aimiisara (C. dioica) ,
hirssisara ( c. panicea), keltasara (c. /Iava) ym. Etenkin kuivilla le
toilla kasvaa myos lettoruohoja runsaasti kuten miihkii (Selaginella sela
ginoides), karhuruoho (Toji eldia pusilla) ja riitviinii ( Potentilla erecta) ,
Tavalliset suoruohot rnm. kurjenjalka (Potentilla palustris) ja raate
(Menyanthes trijoliata ) ovat myos yleisia. Jo skus varsinaiset letot ovat
varpui sia, etenkin vaivaiskoivu ( Betula nana} voi olla yleinen. Varsi
naisten lettojen mattiHit ovat usein Sphagnum [uscum -valtaisia.

Varsinaiset letot voidaan jakaa valli tsevan sammalen mukaan:
a. Paludella- eli lahdeletto (Paludella squarrose) ,
h. Intermedius- eli ruskoletto (Drepanocladus intermedius ja Campy.

lium stellatum ) ,
c. Warnstodii- eli kirjoletto (Sphagnum warnstor/ii ja To mentypnum

nit ens) ,
d . Recurvum-seiniisammal- eli viherletto (Spha gnum recuroum, Hylo-

comium splendens ja Pleurozium scbreberi),
Turvekerros on vaih televan paksuista ru skosamrnal- ja ruskosammal
saraturvetta. Varsinaisia lettoja esiintyy yleisesti kalkkipitoisilla alueilla
(Keski-Lapissa, Kainuussa ja Kuusamon seuduilla).

Rimpiletot (Ril.) ovat varsinkin Pohjois-Suomen aapasuoyhdistym as
sa yleisia markia soita, joiden syvempia painanteita vesi saatraa peitt aa
koko kasvukauden. Pitk ahkojen ja kapeahkojen sammaleisten jiinteiden
viilisiltii rimpialoilta samrnalpeite puuttuu kokonaan tai se on hyvin
vaillinainen. Edelli sessii tapauksessa sarakasvillisuus sekii usein lisiiksi
rimmen reunan laatu miHiraavat tyypin Iettoluonteen. Joskus rimpien
kasvillisuus muodostuu liihinnii Scorpidium scorpioides -kasvustosta
(mustarimpiletto l , joskus piiiiasiassa Sphagnum subsecundum -valtaises
ta kasvillisuudesta. Vallitsevana voi myos olla Drepanocladus reuoluens
coli. Jiinteiden kasvillisuus on useimmiten Sphagnum [uscum -valtaista .

Rimp ilettojen turvekerros saattaa olla varsin ohu t . Rimpipaikoissa
voi turvetta olla vain nimeksi. Rimpilettoja esiintyy samoilla alueilla
kuin varsinaisiakin lettoja.

Luhtanevat (LuN) eli tulvanevat ovat seisovien tai juoksevien vesien
varsilla olevia kasviyhdyskuntia, Sammalpeite (Sphagnum squarrosum,
S. teres, S. riparium, Drepanocladus exannulatus ym.) on usein vailli
naista. Nevasarojen ohella esiintyy rnyfis luhtalajeja. Luonteenomaisia
ovat mm. terttualpi ( Ly simachia tbyrsillora), kurjenjalka ( Potentilla
palustris ), suo-orvokki (Viola palust ris) , suoputki ( Peucedanum pa-
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lustre ), harmahtava sara (Cares canescens) ja [arviruoko ( Pbragmites
australis) . Myos ns. vesinevat, ruovikor, kortteikot , vesisaraikot ja vesi·
ruohikor luetaan tahan ryhmaan.

Ruohoiset saranevar (RhSN) ovat rnarkia, avovedettdmia, taysin
puuttomia ja korkean sarakasvuston vaIlitsemia soita . Kenttakerrokses
sa tavaIlisimpia saroja ovat Carex cb ordorrhiza, C. rostrata , C. lasiocar
pa, C. aquatilis. Ruohot, kuten Menyanthes trifoliata ja Potentilla pa
lust ris ovat yleisia. Poh jois-Suomessa saattaa my6s varpukerros ( Iahin
na Betula nana) oIla hyvin kehittynyt . Pohjakerroksessa ovat rahkasam
malet, etenkin Sphagnum recurvum call. (S . fallax eli S. apiculatum
[a S. parvifolium) ja joskus S. papillosum vallitsevia. Ruohoisuuden il
rnentajina on suhteellisen vaateliaita rahkasammalia (S. teres, S. subse
cundum ) , Tavallisia sammalia ovat myos Calliergon stramineum ja Dre
panocladus jluitans coil. Ruohoisen saranevan tur vekerros on vaih tele
van paksuinen. Ohutturpeisetkaan suot eiva t ole harvinaisia. Pintaturve
on useimmiten heikosti rnaatunutta rahkasaraturvetta .

Varsinaisen saranevan (VSN) kasviIIisuus on samankaltaista kuin
ruohoisen saranevan, mutta vaateliaat lajit puuttuvat. Ruohoista tavataan
vain Menyan thes trifoliata ja sitakin vahan . Sarakasveista Carex chor
dorrbizae on vain vahan tai ei oIlenkaan. Pohjois-Suomessa saattaa var
pujen osuus olla huomattavan suuri. Varsinaisten saranevojen turveker
lOS on yleensa verrattain paksu, yleensa keskinkertaisesti maatunut,

Rimpineva (RiN). Rimpineva suotyyppina kasillaa varsin kirjavan
ryhman erilaisia rimpisia avosoita. Soiden pinnasta on yli puolet rimpien
peitossa . Rimpien ja niiden valisten janteiden kasvillisuus on vaih te1e
vaa. Lahinna tasapintojen kasvillisuus vaihte lee ruohoisten saranevojen
kalt aisesta aina karuimpien nevojen kaltaiseen. Myos rimpien kasviIIi
suus vaihtelee, esim. sammalkerros voi lahes puuttua, joskus se voi oIla
Iahes aukoton (16yhia rahkasammalia kuten Sphagnum balticum, S. du
senii, S. lindb ergii tai sirppisammalia kuten Drepanocladus fluitans ja
D. exannulatus} , Kenttakerroslajeista tavallisia ovat mm. mutasara (Ca
rex limosa), monirshkavilla (Eriophorum angustijolium ) , Ievakko
(Scbeucbzeria palustris) [a raate ( Menyanthes trijoliata) , Rimpinevoja
on seka karuja etta ruohoisia. janteiden tai mattaiden kasvillisuus riip
puu lahinna niiden korkeudes ta. Melko usein ne ovat Sphagnum [uscum
-valtaisia. Rimpinevojen painopiste on Pohjois-Suomessa,

Lyhytkortinen neva (LkN) . Pohjake rroksen tarkeirnpina lajeina voi
daan mainit a Sphagnum angusti jolium, S. balticum, S. magellanicum [a
S. rubellum. Kenttakerro s on usein verrattain vaillinaisesti kehittynyt .
Toisinaan on vaIlitsevana Eriopborum uaginatum, toisinaan T richopho
rum cespitosum, Usein on runsaasti myos Carex paucifloraa. Rahkai
suutta voi esiintya. Turvekerros on paksu ja heikosti maatunutta tu 
pasvillan iatteita sisaltavsa rahkaturvetra, Lyhytkortisia nevoja on run
saasti Etela- ja Keski-Suomessa keidassoilla seka Poh janmaan aapasoiIIa.
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Kalvakkaneva (KN). Edelliselle hyvin Iiiheinen suotyyppi, jonka tyy
pillisinta pohjakerroksen Iajistoa on kaivakkarahkasammal (Sphagn u m
papillosum ) yleensa yli 30 % :n peittavyys, Iisaksi tavataan S. balticum,
S. compactum ja S. rubellum. Kenttiikerroksen tavalIi simpia Iajeja ovat
Carex paucijlora, Eriophorum vaginatum ja Trichophorum cespitosu m.
Yhtenainen viilipinta on Iuonteenomaista Pohjanmaan suovychykkeessa ,
Sen pohjoisosissa seka Perapohjolan ja Metsa-Lapln vyohykkeissa rimpi.
syys on yleista, Kalvakkanevoja on seka karuja etta ruohoisia.

Silmiikenevat (eli kuIjunevat) (SiN) ovat keidassoilla kermien va
Iisiii vetisia, upottavia ombrotrofisia nevoja, joiden sammalisto on etu
paassa Sphagnum cuspidate -ryhman Iajien (S phagnum cuspidatum ja
S. balticum) ja harvemmin Drepanocladus /luitans'in muodostamaa .
Sammaletto miakin kuljuja, ns. ruoppakuljuja voi esiin tya, Silmakene
vojen vallitsevat putkilokasvit , joko yksinaan tai toistensa seurassa ,
ova t mutasara (Carex limosa) ja levskko (Scbeucbzeria palustris}, Jos
kus esiintyy myos valkea piirtoheina (Rhynchospora alba). Turve on
heikosti maatunutta rahkaturvetta. Kerr ostumat ovat paksuja.

Rahkanevat (RN) ovat nevoista kuivimpia. Ruskea rahkasammaI
(Sphagnum [uscum) muodostaa yhtenaisehkon, mattaisen peitteen, [os
sa tavataan muitakin vaatimattomia rahkasammalia ( rnm. S. rubellum,
S. magellanicum), Myos kent takerros on harvalajinen: suomuurain ( R u
bus cbamaemorus), tupasvilla (Eriophorum uaginatum}, rahkasara
(Carex paucijlora} , Ramevarvut , etenkin varik senmarja (Empetrum
nigrum) tai kanerva ovat yleisia. Rahkanevoilla tavataan joskus kituliai
ta rnantyja. Nama nevat liittyviit saumatta rahkariimeisiin puuston maa
ran vahittain lisaantyessa. Turvekerros on yleensa paksu, ja vain hei
kosti rnaatunutta rahkaturvetta. Rahkanevoja tavataan koko maassa .

Rameet

Rarneet ovat tavallisesti rnantya kasvavia, yleensa v arpUlS13 soi t a,
Rahkasammalpeite on runsas ja yhtenainen, Ruohoja on yleensa vahan ,
karuilla rameilla tavallisesti vain suomuurainta (Rubus cbamaemorus ) ,
Turpeen paksuus, koostumus ja maaturnisaste vaihtelee eri rametyy
peis sa suuresti.

Lettorame (LR) . Leton [a rarneen sekatyyppi , jossa ramemattaiden
valisilla pinnoilla on lettokasvillisuutta.
a. Varsinaisella let torsmeel la manty on aina paapuulaji, Koivua ja jos

kus myos harrnaaleppaa on sekapuuna . Poh jakerroksen valta lajeina
ovat vaateliaat rahkasammalet (Sphagnum uiarnstor iii) ja ennen
kaikkea ruskosammalet , jotka ovat samoja lajeja kuin varsinaisilla
letoillakin (Campylium stellatum, T omentypnum nit ens ym.) . Mat-
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tailla tavataan vaatimattomampia [ajeja. Kenttakerros on monilajinen.
Tavalli sten suursarojen ohella on runsaasri letto saroja (Carex dioica,
C. uagjnata ym.). Tyypille ominainen on myos lettovilla Erio p ho.
rum latifolium ) . Matt ailla kasvaa yleisesti katajaa. Varvusto on hy
vin kehittynyt, varpujen maara on ru nsas myos tasapinnoilla. VaHkot
soiden keskiosassa ovat mataspintoihin nahden yleensa vallits evia.
Varsinaisia lettorameita esiintyy yleisesti samoilla alueilla kuin avo
lettojakin, Etel a-Suornesta lett orameet kaytannollisesti katsoen puut
tuvat.

b. Rahkainen letrorame rnuistuttaa monessa suhteessa edellista ja liit
tyy siihen rajat ra. Matt aiden ja valikoiden mosaiikkikuviointi on
selvarajaist a. Puusto on yksinomaan mannyn muodostamaa, edellis
ta kitukasvuisempaa ja harvempaa. Pohjakerroksessa ruskosamma
lilla (mm . Campylium stellatum} on vlela suurernpi osuus kuin ede l
lisella suotyypilla, Matt aat, jotka ovat hyvin kehittyneita ja usein
peittavat huornattavan osan pin ta-alasta, ovat lahes aina Sphagnum
fuscum -ramett a. Myos rimpia voi esiintya, Ruohojen maara on va
haisernpi kuin edellisella suotyypilla, samoin varpuja esiintyy Iahin
na vain mattiiiIl1i.

Ruohoinen sarararne (RhSR) liittyy raja tta varsinaiseen lett oramee
seen. Suotyyppi on ruohoisen saranevan ja rameen valimuoto. Matas
kohdilla tavataan vaivaiskoivua, suokukkaa (Andromeda polijolia) , suo
pursua (Ledum palustre ) ym. varpuja, marassamrnalia ja joitakin saroja
seka silloin talloin siniheinaa (Molinia caerulea), Kent takerroksessa ta
vataan runsa asti ruohoja. Poh jakerroksen rahkasammalpeitto on yh te
nainen (Sphagnum recuruum, S. teres, S. subsecundum, S. uiarnstorjii) ,
Lisaksi vo idaan tavata vaatimattomia ruskosammalia. Turvekerros on
vaihteleva n paksuinen, usein se on puunsekaista saraturvetta.

Varsinainen sararame (VSR) on edellisen suotyypin kalta inen, mutta
sits astet ta karumpi. Matasvalit ovat saranevaa tai sararimpinevaa. Sam
malkerroksesta puuttuva t puolivaateliaat rahkasammalet ja ruskosamrna
let . Sarojen valtaosa on pullo- ja jouhisa raa (Carex rostrata, C. lasio
carpa) , Myos tupasvillaa tavataan. Mattaat ovat varpuis empia kuin edel
lisessa tyypissa, joskus Iievasri rahkaisiakin (S phagnum [uscum ) ,

Lyhytkorsinevarameet (LkNR) ovat lyhytkor tisten nevojen ja tupas
villararneen valimuotoja. Pu usto on mantyvahais ta ja harvaa . Laajahkot
valikkopinnat ovat minerorrofista lyhytkorsinevaa. Luonreenomaisia la
[eja ovat Eriopborum vaginatum, T ricbo pborum cespito sum, Carex pau
cijlora seka Sphagnum anguItifolium ja S . papillosum . Suursaroja t ava
taan harvakseltaan.

Tupasvillarsmeet (TR) ovat kituvaa mantya ja joskus koivua ka sva
via rameits . Lyhytkortisuuden ilrnenta jar ovat luonteenomaisia. Kent ta
kerroksen valtalajeina on Eriophorum uaginatum, seassa rom. Andro
meda palilalia, Vaccinium OXYCOCCOSJ Carex paucijlora, toisinaan muita-
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kin nevasaro ja. Sammalistossa Sphagnum angust ifolium ja kohokohdilla
S. magellanicum, Polytrichum strictum ym. ova t vallitsevina . Tupasv illa
rameet ova l paksuturpeisia ja erittain yleisia soita.

Pallosararameet ( PsR) ovat melkein yh rajaksoisen Carex globularis
-saraston peitossa. Sen ohessa voivat ol1a Eriopborum vaginatum ja
Carex pauciflora yleisia , Pohjakerroksen valtalajina on Sphagnum angus 
tifolium. Rahkaisuu tta voi kuitenki n esiin tya . Metsii on harvaa ja haja 
nais ta kuten sarara rneilla, mu tta m antyisernpaa . Seassa tavataan use in
koivua ja kuustakin . Pallosarararneer ovat ohutturpeisia . Turve on yleen
sa hyvin maatunutta rahkavaltaista turvetta. Pallosarararneet ovat yleis ia
Pohjanmaalla.

Korpirarne (KR) . Tyyppia luonnehtivat korpisuus ja riimeisyys. P uus
tossa rnant y, kuusi ja koivu kilpailevat valli tsevan puun asernasta . Myos
pohjakerroksessa tavataan seka korpien etta rameiden sammalia ( rn m.
Sphagnu m angustijolium , S. magellanlcum, S. girgensobnii ), Erityisesti
ominainen on S. russowii. Saroista tavataan vain Carex globularis ta.
Tupasvilla on myos yleinen . Varpu ja on suhteelli sen runsaas ti , Rarne
varpujen ohella mustikkaa ja puolukkaa on yleisesti . Korpirameiden
turvekerros on yleensa aile rnetrin paksuinen ja kohtalaisen hyvin m aa
tunut . Korpirarn eet ovat etenkin Keski- ja I ta-Suornessa yleisia soita.

Kan gasr iimeet (KgR) ova t karujen kangasmetsien soistumia, jo illa
joskus kivennaismaa saattaa nakya pienina saarekkeina. Puusto on man
tyvaltaista . Pohjakerroksessa on laikuittain rahkasamma lia (S. angustijo
lium ja erityisesti S. nemoreum ) , karhunsammalia ja seinasamrnalia.
Kenttiikerroksessa vallitsevat ramevarvut , saro is ta vain pallosara ( Car ex
globularis ) on yleinen. Kan gasriimeet ova t ohutturpeisia , karuja soita ja
ne ovat yleisia kautta koko maan.

I sovarpuiset rameet (IR) ovat tyypillisimp iii riimeil ii. Kuusi ja koivu
tava llises ti puuttuvat tai esiintyva t pien inii yks iloina. Pohjakerros on
tyypilli sten riimerahka samma lien (S phagnum angustij olium, S. magella
nicum , S. russouiii ja S. nemo reum) muodostamaa. MiittailHi voi olla
S. /uscumia, Dicranum undulatumia ja Pleurozium scbreberiie. Kentra
ke rroksen valtalajeja ova t rarnevarvut . Rahkasaraa lukuunott amatt a mui
ta saroja ei yleensa esiinny, tupasvilla on yleinen, samoin suomuurain .
Turve on puunjaannoksia ja varpuja sisaltaviia rahk at urvetta. Vallitse
van varvun mukaan voidaan erott aa alatyyppeja : suopursu-, vaivaiskoi
vu-, juolukka-, kanerva - ja vaiverorame.

Rahkarameen (RR) puusto on yksinomaan miintyii. Me tsii on aina
harvaa ja kituvaa . Pinnassa on yhtenainen , paksuhko Sphagnum [uscum
-patja. Muita nimenomaan talle tyypille yleisia sammallajeja ovat Dicra
Hum undulatum ja Polytricbum strictum. ] okiiliiii voi alia runsa astikin.
Kenttakerr os on harvalajinen. Variksenmarja ja suomuurain ovat ylei
sia . TupasviIlaa tavataan kituvana . Turvekerros on aina paksu ja se on
pintaosiltaan heikosti maat unut ta rahkaturverta .
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Keidasrame (KeR) on yhdistelma rahkaisista ramernattaista, kermeis
la ja niiden valisist a nevapinnoista , kuljuista, Valikol voivat olla joko
silmakenevaa tai lyhytkortista nevaa . Keidasrameet oval erittain karuja
ja usein melkein puuttomia. Ne ova t yleisia keidassuoalueella. Turve
kerrosturna on pak su, heikosti maatunur ja rahkavaltainen.

Korvet

Korver ovat metsaa kasvavia soita, [oiden roisinaan harvan [a huono
kasvuisen puuston muodostavat kuusi ja Iehtipuut, useimmiten koivu,
harvemmin leppa, Manl ya seka varpuja on yleensa niukasti, ruohokas
veja run saammin. Mataskohdilla on seinasammalia, muualla vaateliaita
rahk a- lai leht isammalia . Turvekerrostuma on hyvin tai keskinkerral
sesti maatunutta, puun [aannoksia sisaltiivaa sara- tai rahkasaratutvetta,
harvemmin sararahkaturvet ta. Korpia on noin 20 % soiden kokonais
alasta , eniten Etela-Suomessa .

Varsinainen lettokorpi (VLK) on korpien ja lettojen seka tyyppi,
jolla kasvaa harvakseen verratt ain kookkaita kuusia ja usein.Ji saksi koi
vuryhmia ja rnuita lehtipuita. Pohjakerroksen valtasammalia oval
Sphagnum ioamstorjii, Tomentypnum nitens, seks seinasammaler, Kent
takerroksen yleisirnpia kasveja oval ennenkaikkea ruohot ku ten karhun
putki (Angelica sylvestris ), huop aohdake (Cirsium heterophyllum) ,
rnetsakurj enpolvi (Geranium sylvaticum), Iaale (Saussurea .alpina) ja
ralv ana ( Potentilla erecta) , seka lettosarat (esirn. C. jlaoa, c. 'uaginata) ,
Katajaa on yleisesti. Nama ovat useimmiten ohutturpeisia , .pienialaisia
soit a aukeiden lettojen reunamill a. Turve on hyvin maatunutta .

Koivulettokorpi (KoLK) kasvaa puistomaisesti harv akseltaan pen
sasmaisia koivuja. Pohjakerros on varsin kirjavan ruskosammallajiston
vallitsema. Suon pinnan peittavat pienina, usein puhtaina laikkuina
Sphagntlm warnstorfii, S . teres, Paludella squarrosa, H elodium lanatum,
Tomentypnum . nitens, Drepanocladus vernicosus ja Calliergon richard
sonii. Ruoh oia esiint yy verrattain runsaasti (esim. Menyant hes trifoliata,
letto rikko 'Saxifraga birculus, lettotaht imo Stellaria crassijolia, suoho rs
rna Epilobium paltlstre, luh lakuusio Pedicularis palustris ja kurjenjalka ) .
Saroista Carex diandra ja C. dioica oval n akyvimpia nevasarojen ohella.
Turvekerros on paksu ja keskinkertaisesti maatunut. Turpeessa on usein
epaorgaanisia saostumia. Koivuleuokorpia tavataan Pohjois-Pohjan
maalla, Kunsamossa ja Lapissa.

Lehtokorpi (LhK) on yleensa kehittynyt lehtojen tai lehtornaisten
metsamaiden soisturnisesta . Kuusi on yleensa vallitseva . .mutta koiv ua
ja muita lehtipui ra on runsaasti , Puusto on kookasta ja kohtalaisen hy
vakasvuist a. .Pohjakerroksessa suhteellisen vaateliaat sammalet (Sphag-
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num centrale, S. squarrosum , S. warnstorfii, Rhytidiadelphus triquetrus,
Calliergon- ja Mnium·lajit) ovat yleisia, mutta ne eivat muodosta yhte
niiistii sammalkerrosta. Ruohoja (mesiargervo, huopaohdake) on run
saasti. Monesti saniaiset (hiirenporras Athyrium [ilix-jemlna, levea
lehtinen alvejuuri Dryopteris assimilis) ovat yleisia. Turvekerros on
ohut ( alle 30 em) ja hyvin maatunut.

Ruoho- ja heiniikorvet (RhK) ovat lehtokorpiin liittyvia, runsas
ravinteisia soita. Puusto on kuusen ja lehtipuiden muodostamaa, usein
verrattain kookasta, Ruohoja ja hein ia on silrniinpistavan runsaasti, var
puja sen sijaan vahan. Kur jenjalka (Potentilla palustris), Menyanthes,
Equisetum palustre, E. fluviatile, mesiangervo (Filipendula ulmaria),
vehka (Calla palustris ), korpikastikka (Calamagrostis pbragmitoides)
ym. ruohot ja heiniit ovat yleisia. Saroista harmahtava sara (Carex cane
scens) ja jokapaikan sara (c. nigra) ovat yleisimmat. Sammalisto on
runsa slajinen, mutta aukkoinen. Turvekerrostuma on ohut ja pitkalle
maatunut, Ruoho- ja heinakorpia on eniten etelaisessa Hameessa ja Ian
tisellii Pohjois-Pohjanmaalla.

Kangaskorpi (KgK) on syntynyt tuoreiden metsiimaiden soistu mi
sesta . Kuusi on vallitseva puulaji, metsa usein suhteellisen tiheaa ja
kohtalaisen kasvuisaa. Sammalkerros on yhtenainen, ja vallitsevina ovat
seinasammal ja karhunsammalet. Ruohoja on vahan, toisinaan metsa
kortetta (Equisetum sylvat icum) kuitenkin runsaasti. VaItavarpuna
mustikka. Huonommissa kangaskorvissa puolukka ja pallosara (Carex
globularis) ovat yleisia, Turvekerros on ohut. Kangaskorvet ovat yleisi ii
koko maassa, rnutta Lapissa niira kuitenkin on vahemm an.

Varsinainen korpi (VK). Kasvillisuus on melko homogeenista ja
kenttiikerroksen osaIta paiiasiassa metsakasvillisuuden luonnehtimaa. La
jistossa ei juuri ole luhtaisuuden jal tai liihteisyyden ilmentajia eika vaa
teliaampia korpi- ja lehtokasveja . Turvekerros on suhteellisen paksu.
Tama on yleinen suotyyppi etenkin Etela- ja Keski-Suomessa. Alatyyp
peina erotetaan mustikkakorpi, metsiikortekorpi, puolukkakorpi ja rnuu
rainkorp i.
a. Mustikkakorpi. Puusto on kuusivaItaista ja usein kohtalaisen koo

kasta ja kasvuisaa. Poh jakerroksen rahkasammalpeite on yhtenainen
(Sphagnum angusti folium , S. girgensohnii, S. russoioii ym.) . Eten
kin mattailIa esiintyy karhunsammalia , kynsisammalia (Dicranum
majus) ja seiniisammalia. Kenttakerroksessa runsaan mustikan ohel
la on tavallisesti myos puolukkaa . Aina on myos niukasti ruohoja ja

b. heinia, Kun metsakortetta on erittain runsaasti voidaan erottaa met
siikortekorpi omaks i alatyypiksi.

e. Puolukkakorpi on edellisiii suotyyppejii karumpi, mutta muuten niitii
muistuttava suotyyppi. Mataspinnan ohella on tyypillisissa tapauk-

d. sissa valipintaa, joskus jopa rimpipintaakin . Muurainkorvessa on
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must ikkakorpikasvien ohella silmiinpistavan run saasti suomuurainta
(Rubus cbamaemorus) , Riimevarpuja ja pallosaraa voi esiintyii.

Nevakorpi (NK) . Tyypille on ominaista korpisuuden luonnehtimat
kuivernmat pinnat, sekii tavallisesti n iita laajemmat nevapinnat , Koivu
on yleensii valtapuu, harvemmin on kuusta ja leppiiii. Turvekerros on
vaihtelevan paksuinen, myos varsin ohutturpeisia soita leytyy etenkin
Pohjanlahden rannikko alueella .
a. Ruohoinen nevakorpi on ruohoisten saranevojen [a korpien seka

tyyppi. Valikkopaikat ovat ruohoista saranevaa ja mahdolliset mat
tiiii t korpikasvillisuuden vallitsemia. Nevaosille ovat tyypillisiii
Menyanthes, Potentilla palustris, Equisetum fluviatile, E. palustre,
Carex rostrate, C. cbordorrbiza, C. lasiocarpa, C. canescens, Eriopbo
rum angustijolium, Calamagrostis phragmitoides. Sammallsta tava
taan Sphagnum riparium, S. teres, S. subsecundum, Calliergon cordi
folium, Mnium cinclidioides.

b. Varsinainen nevakorpi on varsinaisen saranevan ja korven seka
muoto . Puusro on harvaa, naavaista kuusikkoa, janka seassa on
aina [onkin verran koivu a ja rnyos miintyii. Viilikkopaikat ovat var 
sinaisen saranevan kaltaisia ja mahdolliset miittiiiit korp imaisia . Tiet
tyiii omia piir teitii luonnollisesti on, mm. tiihtisara (Carex ecbinata)
on yleinen nevapinn oilla. Sphagnum magellanieum ja Polytrichum
commune ovat tyypillisemmiit miitt iiille. Turvekerros on verraten
pak su ja kohtalaisen hyvin maatunut.

c. Pajuviitakorvet ovat Pohjcis-Suomen [okien ja purojen varsilla tao
vattav ia, rulvanalaisia, korvenluontoi sia pajupensastoja (Salix lap
ponum, S. glauca, S. phylicifolia ym.) . Ruohoja ja heiniii (Paten 
tilla palustris, Equisetum fluviatile, Rubus arcticus, Calamagrostis
phragmitoides) on runsaasti. Tupas- ja miitiissara (Carex [uncella
ja c. cespitosa) muodostavat usein korke ita kaulamiittiiitii.

Riiiiseikot (RiiK). Kitukasvuinen naavainen kuusi on valtapuu (Ii
siiksi miintyii ja koivua) . Kenttiikerroksessa varvut, etenki n Betula nana
ovat luont eenomaisia yhdessii pallosaran kanssa.

Pohjakerros on taysin ramemainen, Sphagnum [uscum -valtainen,
joskin siinii voi olla tihkupintoja . T iimii on Pohjois-Suomessa esiintyvii
suotyyppi . Turvekerros yleensii ohuehko , pohjan mineraalimaa kivin en .

Ojitetut suot

Suo katso taan tyyppimiiiirityksessii ojitetuksi silloin, kun tu tkim us
pisteen etai syys ojas ta on enint aan noin 25 m. Ojitetuista soista ero
tet aan kolme piiiiryhmiiii: ojikot , muuttumat ja turvekankaat, Ojikot ja
muuttumat ovat suhteellisen nuoria (a ile 15- 30 v.) tai epiitiiydellisiii
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ojituksia, joissa suokasvillisuus on vida verrattain voimakas. Turvekan
kaissa aluskasvillisuus on muuttunut voimakkaasti, kangaskasvit ovat
selvasti vallitsevina . (Heikurainen 1980 )

Ojikot

O jikot (oj) ovat niin hil jattain ojitet tu ja tai ku ivatus on niin heikko ,
etta aluskasvillisuus on lahimain alkuperaisen suotyypin kaltais ta. Puus 
ton kasvu ei viola ole selvas ti parantunut tai ojitusalueen metsitt yminen
on viola epataydellista,

Muuttumat

Muuttumat (mu) ovat jo aluskasvillisuuden muutoksessaan pitem 
rnalle ehtineita. . Puuston kasvu on selvasti elpy nyr tai metsittyminen
on jokseenkin taYdellinen. Alkuperaisen suotyypin maarittelyssa auttaa
pintaturpeen:ja' suon pienmuotojen tarkastelu.

Ojikot ja muuttumat luokitellaan yksityiskohtaisemmin alkuperaisen
suotyypin perusteella. Esim. ruohoisen saranevan ojitusalue on ensin
ruohoinen saranevaojikko ( Rh SNoj) ja myohemmin, kun se on metsitty
nyt tai imetsitet ty, ruohoinen saranevamuu ttuma ( RhSNmu) . Tupas
villarameen ojitusalue on aluksi tup asvillararneojikko (TRoj) ja m yo
hemmin; kun puusto on elpynyt ja aluskasvillisuuden muutt uminenkin
edistynyt piternmalle, tupasvillaramernuutt uma (TRmu) . Toisin sano en
kullakin suotyypilla on omat ojikkonsa ja muuttu mansa. Tyyppi nime
laan liiltamalla alkuperaisen suotyyppinimen jalkeen sana ojikko t ai
muuttuma. Erityisesti on syyta korostaa, etta aluskasvillisuuden perus
teella ojikoiden ja muuttumien erottaminen on epavarmaa, Puustossa
rapahtuneiden rnuutosten ta rkkailemine n johtaa varmempaan tulokseen,

Muuttumilla yleensa rahkasammalien OSUll S pienenee ja seinasamma
lien, kynsisammalien ja karhunsammalien osuus suurenee. Varsinkin
suursarojen (Carex lasiocarpa, C. rostrate ja C. cbordorrhiza) , ruohojen
ja heinien osuus yleensa pienenee. Tupasvilla, pallosara ja suomuurain
sekii ramevarvut, erityisesti vaivaiskoivu, lisaantyvat ,

Turvekankaat

Turvekankaal ( tk) ovat vanhoja ojitusalueita (yli 15-30 v.) , joiden
kuivatus on ollut hyvin tehokas ja joiden aluskasvillisuus on saavuttanu t
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suhteeIlisen pysyviln , suokasvillisuudesta selvasti poikkeavan ja kangas
kasvillisuutta muistuttavan koostumuksen . Puusto on tavanomaisen ta
lousmetsan kaltaista vaihdellen kehitysvaiheen, suoritettujen hakkuiden
jne. mukaisesti.

Ruohoturvekangas (rhtk) , ViIjavista suotyypeista keh ittyneita Ieh
tipuiden sekaisia kuu sikoita . AIuska svilIisuudelie on omin aista ruohojen
runsaus seka lajistollisesti etta peittavyydeltaan. Yleisimpia Iajeja ovat
saniaiset, ketunleipa (Oxalis acetosella} , talvikit ( Pyrola sp.) , mesian
gervo, orvokit (V iola sp.) ja erilaiset pensaat.

Mustikkaturvekankaat (mtk) . KohtaIaisen viljavista suotyypeista ke
hittyneita. Kuusi on tavallisesti valtapuuna, mutta parhaista rarneista
syntyneilla mustikkaturvekankailla saattaa my6s manty olla valtapuuna.
Talloin on yleensa runsaasti koivu a . Mustikka ja puoIukka ovat aIus
kasvillisuud en valtalajit, Iuonteenomaista on myos H ylocomium splen 
densin voimakas esiintyminen . Eraiden ruoholajien yleisyys on tunnus
omai sta , naista mainittak oon metsatahti (Trientalis europaea}, aravan
marja (Maian/hemum bijoiium), vanamo (Linnaea borealis) ja nuokku
talvikki (Ortbilia secunda).

PuoIukkaturvekankaat (ptk ) ovat kehittyneet viIjavuudeltaan keskin
kertaisista soista . Manry on tavallisesti vallitsevana puulajina, koivua
on myos suhteellisen runsaasti. Kuusi on vain harvoin valtapuuna ill.
silloin kitukasvuisena . Mustikan ja puoIukan vallitsevuus on. ylei sta.
Ruohoja ei suomuurainta lukuun ottamatta sanottavasti esiinny, sen
sijaan ramevarpuja on harvakseltaan siella taalla. Myos tupasvillaa, ja
pallosaraa esiintyy yksitellen .

Varputurvekankaar (vatk) ovat kehittyneet karuista soista , Manty
on selvasti vallitseva puulaji. Koivua on vain nimeksi. Ramevarpujen
vallitsevuus on luonteenomaista, tupasvilla on yleinen [a seinasammalien
ohelIa esiintyy myos karhunsammaIia, rahkasammalia ja jakalia .

Karuimmista soista kehittyy joskus jakiiliikanervaturvekankaita Uiitk) .
Useimmiten tallaiset karut suot kuitenkin jaavat ojikko- ja muuttuma
asteelle.

Poikkeuksellisissa viIjavous- ja kuivatusoIosuhteissa suon pintakasviI
lisuus voi saada edella kuvatuista poikkeavan Iuonteen. Tallaisia ovat
karhunsammaImuuttumat (ksmu) , [otka useimmiten ovat rimpisten soi
den muuttumistuIoksia. Naille on tunnusomaista tihea , melke in aukoton
karhunsammalpe it to . Laikkuina saat taa esiintya karuj en soiden rahka
sammalia ja [akalia. Karhunsammalmuuttumat ova t tavallisesti puutto
mia tai ainakin vaillinaisesti metsitt yneita,

Kytoheitoksi (kh ) nimitetaan hylattyja, usein epataydellisesti metsit 
tyneita suoviljelyksia, joissa keskisarat muistuttavat karhu nsammal
muutturnia. O jien reunat saattavat olla turvekangasasteellakin . Peltoja
(pe) ovat kaytossa oIevat suoviljelykser, TurvetuotantoaIueella erote
taan palaturve- ja jyrs inturveaIueet (pta ja jta) .
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SUOYHDISTYMAT

J okin pieni suo voi olla pelkkaa korpea , rametta tai avosuota ja nais
tiikin vain yhtii suotyyppia. Useimmiten eri suotyypit esiintyviit kuiten
kin erilaisina yhdistelmina, Missa maasrosuhteet edistavat suurten yh re
naisten soiden syntyii, kehi t tyvat nama suoyhdistymar eli suokompleksit
hyvin selvapiirteisiksi. Samanlaisissa ilmasto-oloissa niiden kasvillisu us
ja morfologia samoin kuin turvekerrosten rakenne ja vuoro tte1u (stra ti
graHa) kehittyvat niin samanlaisiksi, etta ne voidaan lukea samaan
suoyhdisry maryyppiin kuu luviksi. Suomen suoyhdis tymiit jaetaan kah
teen paatyyppiin: keidassoihin ja aapasoihin. Yhdistymiityyppien erot
pohjautuvat primaarisesti ilmaston vyohykkeellisiin vaihte1uihin, jotka
ovat luoneet kasvillisuu dessa ja vedensaantitavassa nakyvat erot. Turve
kerrosten kasvaessa kosketuksensa minerogeenisiin vesiin rnenettaneet
sue t ovat ombrotrofisia, Niiden kasvillisuus saa niukat ravinteensa vain
turpeesta ja sadevedesta, Minerotrofi sia ovat suot, joiden kasvillisuuden
luonteeseen vaikuttaa etupaassa mineraalimailta valuva vesi. Keidasso i
den kasviIIisuus on paaosiltaan ombrotrofista ja aapasoiden minerotro
fista ,

Keidassuot

Etelii-Suomessa vallitseva suoyhdistyrnatyyppi on keidassuo. Keidas
soita on kutsuttu myos kohosoiksi, koska suuri osa keidassoista on yrn
piiristoaan korkeammalla. Laide on suon yrnparistoa ja usein myos kes
kustaa matalammalla oleva miirempi osa, joka suota ymparoivilta mailta
saa my6s minerogeenista vetta ja on siten kasvillisuudeltaan rnuuta kei
dasta reheviimpi. Erailt a keidastyype ilt ii puuttuu laide tai se on heikosti
kehittynyt . Reunaluisu on suon keskiosasta laiteelle laskeva suonosa.
Reunaluisun kasvillisuus on tavallise sti isovarpuista rarnetta, laiteen ve
tista nevaa tai korpea. Keskusta eli keskustasanne muodostaa suon paii.
osan. Se on keidassuon laakea tai Iieviisti kupe ra keskusta. Keskustan
muodon perusteella vaakasuoran alustan keidassoista erotetaan seuraa
vat suurmuodot : laakiokeidas, kilpikeidas ja niiden valimuodor, Laakio
keita issa suon keskusta on hyvin tasainen ja reunaluisu jyrkkii. Kilpi
keitaassa suon keskusta on kilpimiiisen kupe ra ja reu naluisu siten laa ja.
Kaltevalla alustalla erotetaan syrnmetriset kilpikei taat , joiden keskus on
lahella suon ylsreunaa, Konsentrisella keit aalla kermit ja kuljut ryhmit
tyvat kehamaisesti suon korkeimman kohdan ympiirille. Eksenrrisella
keidassuolla keharnaisyytt a ei ole, vaan kermit ja kul jut vuorotte1evat
suon viet tosuuntaa vastaan jokseenkin kohtisuoraan. Keidassuon ylei
simmiit pienmuod ot ovat ker mi, kulju ja allikko . Kermit ovat keita an
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kuivimpia osia ja rnuodostavat usein nauhamaisen verkon . Rahkatur
peest a muodostuneella kermillii on riimekasvillisuutta, mm. puita ja var
puja. Kuljut ovat matalammalla tasoIla sijaitsevia kermien viilisiii vetisiii
pintoja. Niiden pintaa peittiiii rahkasammal ja kenttiikerroksen muodos
tavat etupaassa suolevakkd , mutasara ja tupasvilla. Ru oppakuljut ovat
sammalettomia ja niiden pinnan muodostaa vetinen rahkarurve, "mop
pa", Allikot ovat vaihtelevan kokoisia (5-100 m) avovesiii, jotka ovat
kehittyneet kuljuista .

Suur- ja pienmuotojen esiintymisen perusteella keidassuoyhdistymii
tyyppi on jaettu alatyyppeihin. Koska suon muotojen kehit tyminen on
ilmasto llisten ja maantieteeIlisten olosuhteiden mukais ta, keidassoiden
eri tyypit rajo ittuvat tietyille alueille . Saaristo-Suomen keidassoita on
maamme louna isosassa, Rannikko-Suomen kermikeitaita etela- [a Iansi 
osissa , Sisii-Suomen keidassoit a E tela-Suornen jiirvialueella aina Pohjois
Karjalaan saakka .

Aapasuot

Aapasuot ovat usein laaja-alaisia ja ainakin keskiosistaan avoirma.
Reunoilla on yleens ii rame- tai korpivyohyke . Tavallisesti aapasuot saa
vat pinnan viettiivyydestii johtuen kosteutta ja ravinteita myos ympii
rdivilta mineraalimailta, mutta useimmiten aapasoiden keskiosien kas
villisuus on keskus tavaikutteista. Tu rpeen korkeammasta plI-arvosta
sekii suuremmasra happi- ja ravinnemiiiiriistii johtuen hajoittava mikro
bitoiminta on vilkkaampaa kui n keida ssoissa . Turve on niiin alIen pi
temmiille maatunu tta. Aapa suot ovatkin ohut turpeisempia ku in keidas
suot. Paaosa niiden turpeesta on saraturvetta. Rahkaturvetta tavataan
mainit tavamrnin vain suon Iaitaosissa.

Aapojen pienmuoloja oval jiinteet ja rimmet . J iinteel ovat ku ivempia,
pitkiinomaisia, kohoIla olevia turvevalle]a, jotka ovat kohtisuoraan suon
kaltevuussuuntaa vastaan. Rimmet ovat rnarkia, alempana olevia asia.
Ne voidaan jakaa kasvillisuu den perusteella sarnmal-, sara-, ruoppa- ja
avorimpiin . Aapasuoyhdi stymiin paikallisia muunnoksia ovat maan koil
lis- ja pohjoisosissa tavattavat rinne suo t, seka Tunturi-Lapissa palsasuot .
Rinnesuo on ohutturpeinen, usein liihte isyyden leimaama suoyhdis tymii .

Palsasoille on tunnusomaista ikiroudassa olevar turvekummut, palsat ,
jotka saattavat olla useita metreja vetis iii valikoitaan korkeamm aIla .
Pal sojen pinnalta kesaisin sulav a kerros on yleensa alle 80 em. Ilmastol
liset olosuh teet miiiiriiiiviit palsojen levinneisyyden. Vuoden keskilarnpo
tila on aIle _ 1°C palsa-alueella, jota lisaksi luonnehtii vahainen sade
miiiirii, voimakas tuuli ja ohu t lumipeite. Pounikot ovat erityisesti paisa
suoalueella tavattavia ohutturpeisia mattaikoita, joissa rnata svaleissa
saattaa nakya mineraalimaata.
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ORGANOGEENISET MAALAJIT

Orgaaniset eli elopera iset maaIa jit ovat syn tyneet eIoperiiisen luon
non -tuo tteista. Seuraavassa .1uokittelussa tahan ryhmaan on Hihinna ge
nee ttisin perustein luettu kuuluviksi myos kemiallisten saos tumien osana
olevar soissa- tavattavat epaorgaani set mineraalit . Kokonaisuudessaan :t 3.4
ta ryhrnaa void aan kursua myossuomaalajeiksi.

Turvelajitja turvetekijiit

Turve .on kuolleista kasveista :maatumisen tuIoksena syntynyt elo
perainenvmaalaji . Turpeen maatumisaste riippuu niista olosuhteisra,
joissa kasvien hajoamista aiheuttava t mikrobitoiminnat ja erilaiset ke
miaIIiset pro sessit tapahtuvat . N iiin ollen turve sisiiltiiii jiiiinnoksia aIku
peraisista turvetta muodostavista kasveista, niiden eriasteisia rnuu t tu
mistuloksia seka erilais ia kemiaIlisia yhdisteita,

Ceologisissa tutkimuksissa turpeet Iuokirellaan niita muodostavien
kasvijaannosten :perusteella koImeen piiiiryhmiiiin: rahka-, ruskosamrnal
ja saraturpeisiin. Nama kasvit voivat yksinaan muodostaa turvelaj in ,
Usein turvelaji kuitenkin koostuu kahdesta paaturvelajista , Lisiiksi tur
vekerrostumissa DIl rnuidenkin kasvilajien jiHinnoksHi, jotka seuraavassa
Iuokittelussa on katsottu turpeen Iisatekijdiksi.

A. Piiiiturvelajit
I Rahkaturpeet

1. Rahkaturve (S phagnum ) S
2. Sararahkaturve (Carex-Spbagnum ) CS
3. RuskosammaIrahkaturve (Bryales-Spba gnum ) BS

II Ruskosammalturpeet
1. RuskosammaIturve ( Bryales) B
2. Rahkaruskosammalturve (Spbagnum-Bryales) SB
3. Sararuskosammalturve (Carex-Bryales) . . . . _.. . . . CB

III Saraturpeet
1. Saraturve (Carex) C
2. Rahkasaratu rve (Sphagnum-Carex) SC
3 . Ruskosarnmalsaraturve ( Bryales-Carex ) BC

B. Turpeen lisatekijat
1. Tupasvilla (Eriopborum uaginatum) . . . . . . . . . . . . . . ER
2 . Tupasluikka (Tricbopborum cespitosum ) . . TR
3. Suolevakko ( Scbeucbzeria palust ris} . . . . . . . . SH
4. Puuaines (Lignidi) L
5 . Varpuaines ( Nanolignidi) N
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6 . Korte (Equisetum ) EQ
7. Jarviruoko (Pbragmites australis) PR
8. Siniheina (Molinia caerulea) . . . . . . . . . . . • • . . . . . .. ML
9. Raate (Menyanthes tri/oliata) MN

10. Jarvikaisla (Scirpus lacustris ) sp

Seuraavassa tarkastellaan eri turvetekijOiden tuntornerkkeja.
Rahkasammalien (5) jaannokset ovat heikosti maatuneena variltaan

v.aalean kellertavia tai kellanruskeita. Sormin puristettaessa ne jiiavat
vaalean kellertaviksi, Hy vin maatunut rahkaturve on tumman ruskeaa,
saippuamaisen liukasta ja voimakkaasti tahraavaa (kasien uurteista se
ei tahdo pesemallakaan lahtea} . Kuivuttuaan maatunut rahka turve on
kovaa, tiivista ja leikkauspinnaltaan kiiltavaa.

Kasvuturvekayt toa varten heikosti maatuneet (H,.,) rahkaturpeet
luokitellaan valli tsevan rahkasammalen mukaan seuraaviin ryhmiin :
1. Acuti/olia-ryhma. Tahan ryhmaan kuuluu paaasiassa ruskeasta rahka

sammalesta 5. [uscum (rnyos punarahkasammal 5. rubellum, kirjava
rahhsammal 5. russoioii ) muodostunut turve . Varren jaannokset
ovat keskimskeita , hento ja ja helposti maatuvia. Varsilehdet ovat
pienis, tiiviisti varren myoraisia, Haa ralehdet ovat suoria, suippo
karkisia, heikosti kiiltavia ja selvast i lapinakyvia. Taman ryhrnan
turvetta syntyy lahinna suon ombrotrofisiin matas- ja kermipintoihin
(kuva 7 ).

2. Palustria-ryhma. Tarkeimmat raman ryhman sammalet ovat kalvak
karahkasammal (5. papillosum ) ja punertava rahkasammal (5. ma
gellanicum) . Varren jliiinnokset ovat tummia ja tukevi a. Niissa on
usein kiinni kookkaita varsilehtiii . Haaralehdet ovat rnyds suuriko
koisia, paksuja ja pyore ita/tylppakarkisia. Turve on variltaan vaa
lean harmaata ja nayttiiii puristamisen [alkeen "karkealta". Taman
ryhman turvetta syntyy lahinna kalvakkanevojen valipinnoilla,

3. Cuspidata-ryhma. Tarke imrnat taman ryhman sammalet ovat kulju
rahkasammal (5. cuspidatum ) , silrnakkeen rahkasammal (5. balti
cum) ja aaparahkasammal (5. lindb ergii) . Turve on vaalean keller.
tavaa, Varret ovat rent oja ja paksuja. Ha aralehdet ovat ohui ta ja
karjestaan siirottavia. Taman ryhrnan tur vetta syntyy kuljuih in ja
silmakkeisiin .

Tunnistettu ryhrna merkitasn lomakkeelle "Lisatietoja't-sarakkeeseen,
Sarojen (e ) vaalea tai likaisen harmahrava, huopamainen juurihuo

vasto on tunnusomaista saraturpeelle. j uuret ovat ohuita, eripaksuisia,
haarautuvia , mutkitt elevia [a vaalean kellertavia, Tama on varsinkin
kuivan turpeen murtopinnalla selvasri nakyvissa. Saran varsien ja Ieh
tien palaset tuntuvat sormien valissa karhean leikkaavilta . Kuiva na C
turve on murenevaa, markana ei niin muovailtavaa kuin Sturve. Vari
on selvasti harmaa . Maatuneessakin turpeessa pahkylat ovat helposti
tunnisrettavis sa.
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Ruskosarnmalien eli aitosammalien (B) jaannokse t ovat useimmiten
heikosti maatuneita varsia ja lehtia, joiden vari vaihtelee tumrnan rus
keasta kiiltavan kuparin ruskeaan. J aannokset esiintyvat usein selvasti
kerro kseIlisina, ja ovat varsien ja lehtien perusteella tunni stettavis sa jo
pa lajiIleen. Keskinkertaisesti tai hyvin maatuneena B·turve on pronssin
ruskeaa ja puurornaista, eika niin liukasta kuin vastaava S-turve.

TupasviIlan (Er) jaannoksista ovat tunnusomaisia punaruskeiden tyv i
tuppien kuiduiksi hajonneet saikeet, jotka kuivina ovat loivasti aaltoi
levina kimppu ina. Kuitukimput ovat sangen vastustuskykyisia ja tunnis
tet tavissa hyvin maatuneessakin turpeessa. Juuret ovat tasapaksuina,
nauhamaisina, haarattomina noin 1 rnm:n levyisina ruskeina tai tnelkein
mustina suikaleina. Tupasvilla on rahkatutpeiden yleinen lisatekij a ,

Tupasluikan (Tr) jaanookset ovat edellisen kalta isia, mutta naita
sirompia , Erityisen luonteenomaisia ovat viuhkamaiset versokimput,
joissa on suomumaisesti toisiaan peit tavia noin 1 em:n pituisia kiilta
van tumma nruskeita, usein hieman punertavia alalehtia. j uuret ovat
rihmamaisen ohuita. T yvituppien jouhimaisuus puuttuu . Tupa sluikka
on Iisatekijana Iyhytkort isten nevojen rahkaturpeissa,

Suolevakdn (Sch) jaannokset turpeessa ovat varsinkin juurakon kel
lert avia tai kellerravan harmaita nivelikkaita osia, joissa nivelvaIit ovat
lyhyita , Jaannokset aiheuttavat turpeeseen Iimaisuutta. j uuret ovat
saran juuria paksumpia. Puristettaessa ne tuntuvat karheilta. Kuivana
juurakoiden pin ta on selvemmin [a jyrkemmin aaltoilevaa kuin tupas
villan jaanteiden pinta ja vari on harmaa. Suolevakko on lisatekijana
silmakenevojen ja karujen rimpinevojen turpei ssa,

Puuaineksesta (L ) muodostuneessa turpeessa erotetaan kaksi ala
tyyppia:
3 . havupuuturve on tuoreena viiriltaan harmahtavan ruskeaa, mutta

tummuu ilmassa nopeasti ja muuttuu tumman ruskeaksi. Kuivana
se on helpo sti murenevaa ja raskasta, Manty- ja kuusiturve erote
taan toisistaan helpoimmin neulasten ja kapyjen perusteella.

b . lehtipuuturve on muodostunut joko koivun tai lepan jaannoksista.
Koivun jaannoksia sisaltava turve tunnistetaan valkeista tuohen
kappaleist a. Tallainen turve on ruskeaa, tavallisesti hyvin maatunut
ta ja muruista. Lepanjaannosturve on punertavan ruskeaa. Usein
siina on kuoren kappaleita ja kapyja.

Varpu ainesta (N) sisaItava turve on muodostunut suovarpujen, ku
ten vaivaiskoivun, suokukan, suopursun , juolukan, vaiveron ym, juu ris
ra, varsista ja oksista. Sille on ominais ta hyvin rnaatum ista kestavien
puusolukko-osien muodostama loyha rakenne. Varilt aan varpuaines on
tumma n ruskeaa tai melkein mustaa, Varpu on turp eiden yleinen lisa
tekiia,

Kortteen (Eq) jaannokse t turpeessa ovat sinisen mustia, kiiltav ia ja
lineita varsia seka haaraisia juurakoita ja ohuira lankamaisia juu ria.
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Korte on mesotrofisten saraturpeiden lisatekija.
Jiirviruo'on (Phr ) iiiiinnokset ovat juurihuovastoa, litistyneita varsia

ja leveita lehti ii. Jiiiinnokset tunnetaan korsien solmukohdista ja jopa
yli 1 em leveista, kellertavista, nauhamaisista juurakon iiiiinnoksistii.
j uurihuovasto on siiikeiltiiiin paksumpaa kuin sarojen juurihuovasto.
Turpeen viiri on likaiseo oljenkeltaista tai tumman keller tavaa. Kosteana
turve haisee rikkivedylle ja on saippuamaisen liukasta, kuivuessaan 50

tummuu , Jiirviruokoa tavataan luhtaisten soiden [a umpeenkasvaneiden
altaiden turpeissa.

Siniheiniin (Mol) juuristosta lahtee kerraksittain vuosiversoja, [oissa
nuijamaisesti alapaastaan laajentuneiden nivelikkiiiden korsien jaiinnok
set ovat kasvin luonteenomaisia tuntomerkkejii myos turpeessa. Sinihei
na on tyypillinen meso-eutrofis ten soiden viilipintakasvi.

Raatteen (Men) jaanndkset ovat likaisen kellertiiviii limaisia juurakon
osia, joissa voi erattaa limittain olevia ohuita pintakelmuja. Meheviit
raatteen jiHinnokset rnaatuvat taydell isesri varsin nopeasti ja antavat
turpeelle harmaan siivyn. Talloin jaii yleensa [aljelle vain juurakon pinta
kelmuja ja punertavia siemenia.

Jiirvikaislan (Sc) jiiiinnokset ovat litistyneita tiiyteliiisiii varren kap
paleita. Selviisti runnistettav issa ovat myos kasvin kolmikulmaiset mus
tat siemenet. Kaislan jiiannoksia tavataan urnpeenkasvuvaiheen ranta
turpeessa.

Turvekaava

Turpeen rakenne ja koostumus ilmoitetaan turvekaavaIla, jossa ilmoi
teraan turvelaji, kasvlnjaannosten OSUllS, rnaatuneis uus, kosteusaste ja
kuituisuus,

Maatumisella tarkoitetaan kaikkia turvekerrostumissa aikojen kulues
sa tapahtuvia hapetus- ja pelkistysilmioita , joissa lisiiksi kasvin jaiinnos
ten lahoamiseen vaikuttavat erilaiset mikrobitoiminnat . Tapahtuman
seurauksena suokasvien jaiinnokset maatuvat vaihtelevalla nopeudella
muodostaen turvetta. Maatumisessa turpeen hiukkaskoko ja huokostila
pienenevat ja tiheys kasvaa. Alkuperiiinen kasviaines muuttuu yha vai
keammin tunnistettavaan muotoon .

Maastotutkimuk sissa maatumis aste maaritetaan puristamalla turvett a
kadessa ja tarkkailemalla irtoavan veden maiiriiii ja variii seka jiiljelle
FHivlin kasviaineksen koostumusta, hajoamistilaa ja miHiraa. Maatu mis
aste eli huminositeetti (H) ilmoitetaan kymmenasteikolla seuraavien
maaritelmien mukaan :
HI Maatumatonta turvetta , josta puristettaessa erkanee vari tonta, kir

kasta vetta. Kasvinjaannokset ovat helposri tunni stettavissa.
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H2 Melkein maatumatonta turve tta, josta puristettaessa erkanee jok
seenkin kirkasta , kellertavaa vetta . Kasvinjaannokset ovat hy vin
kimmoisia ja selvasti tunnistettavissa.

H J Tuskin maatunutta turvetta, jost a puristettaessa Iahtee selvas ti sa
meata kellertavaa vetta, Kasvin jaannokset ovat viela kimmoisi a ja
tunnis tettavissa.

H4 Heikosti maatunutta tu rvetta, jossa puristaessa lahtee vahvasti sa
meata tumman kellertavaa Yetta. Turvetta ei pursu sormien valitse,
vaan hiukan puuromainen puri stusjaannos muotoutuu kadessa nyrk
kiraudan nakoiseksi,

Hs jonkin verran maatunutta turvet ra, jossa kasvinjasnnosten rakenne
on selva, mutta tummunut. Puristaessa tulee vain vahan tur veainet
ta esiin sormien valitse ja sen ohella hyvin sameata, ruskeaa vetta.
Puristumisjaannos on vahvasti puuromaista.

H 6 Kohtalaisesti maatunutta turvetta, jossa kasvin rakenne on hajoa
massa epaselvaksi . Puristaessa pursuaa korkeintaan 1/3 turvemas
sasta sormien valista [a vesi on tumman ruskeaa. ] iiiinnos on selvasti
puuromaista, mutta sen kasvirakenne on selvempi kuin puristamat
taman turpeen .

H7 Melka maatunutt a tu rvetta, jon k a kasvirakennetta voidaan heikosti
erottaa. Puristaessa menee suunnilleen 1/2 turpeesta sormien va
lisra, Jos vet ta erkanee, se on hyvin tummaa ja vellirnaista.

II, H yvin maatunutta turvetta, jon ka kasvirakenne on hyvin epaselva.
Puristaessa menee 2/3 sormien valista, Vellimaista vetta saattaa
erottua . Jaannaksen muodostavat juuret ja muut hyvin sailyvat kas
vinosat .

H9 Melkein tsysin maatunutta turvetta, jossa tuskin erottaa m itaan
kasv inj aannoksia. Puristaessa menee melkein koko tu rvemaara sa
mankaltaisena puurona sormien valitse.

Hlo Taysin maatunutta turvetta, jossa ei voi erottaa mitaan kasvinjat
teita. Puristaessa menee koko turvernaara sormien valitse, eika va
paata vetta erkane ollenkaan.

Kosteusaste (B) ilmoitetaan 1-5-asteikolla:
B, = ilmakuiva, B2 = jonkin verran ku ivunut , B3 = normaalin kos tea,
B. = vetinen , Bs = turvejaann osten ohella paaasiassa vetta,

Kuituisuudella (F) tarkoitetaan Eriophorum vaginatum -tuppien sai
keiden maaraa, joka ilmoitetaan 0-6-asteikolla kuitu jen suhteellisena
maarana koko naytemassasta (0 = ku idut puut tuvat , 6 = pelkastaan
kuitu ja) .
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Veteen kerrostuneet sedimentit

Veteen syntyneiden eli limnisten kerrostumien sedimentaatioaltaa t,
[arvet ja Iammet, jaetaan bioIogisen tuotannon perusteella seuraaviin
ekoIogisiin tyyppeihin :
a. eutrofiset eli runsasravinteiset jarvet
b. oligotrofiset , bioIogiseita tuotannolta koybat jarvet
c. dystrofiset , ruskeavetiset jarvet.

Veteen kerrostuneeksi orgaaniseksi sedimentiksi maaIaji katsotaan
silloin, kun humuksen osuus (hehkutushavlo) on yli 6 painoprosenttia.
Mikali orgaanista ainesta on yli 30 % , sedimenttia sanotaan Iiejuksi
(Lj) . Turvetutkimuksissa Iimniset sedimentit ryhmitellaan seuraavasti:

Jarvimuta (Jamul on ruskea tai rnustanruskea tummaan veteen ker
rostunut maalaji. Se on vesistoa yrnparoivilta rahkasoilta tai Iaihoilta
kangasmailta kulkeutunut ta saostunutta kolloidista humusta, joka tum
muu ilmassa nopeasti. Humusta voi olla g0-90 %.

KarkeadetritusIieju (KdIj) on matalaan veteen syntynyt sedimentti,
joka koostuu karkeista kasvien jaannoksista, siitepolysta ja itidista, pii
levista, hyonteisten jaannoksista ja mineraalirakeista. Variltaan se on rus
keaa, usein hiukan vihreaan vivahtavaa, Ilman yhteyteen joutuessaan
aluksi tummuvaa, kuivuessaan vaalenevaa.

Hienodetrituslieju (Hdlj ) kerrosruu edellista syvempiiiin veteen ja on
nain allen sits hienojakoisempaa. Variltiian se on vihertaviia tai ruskean
vihreiiii . Se on muodostunut vesieIiiinten uIostuksista (detritus ) ja
muusta hienojakoisesta eliojatteesta . Mineraaliainesta on runsaammin
kuin karkeadetritusliejussa. Se muistuttaa kosteana liukkaudeltaan sa
vea, mutta kuivuessaan on tata kokoonpuristuvampaa ja kevyempaa,

HienodetritusIieju voidaan Iaboratoriossa edelleen Iuokitella mikro
fossiili- ja mineraaliaineskoostumuksen perusteella seuraavasti:
a. Piilevalieju koostuu piilevista (aile 60 % SiO~) . orgaanisesta aineksesta seka

hienojakoisesta mineraalialneksesta . Sita tavataan lahinna soiden pohjakerrcksi
na, jolloin se on variltaan ruskehtavaa tai harmaa ta . Kuivuessaan piilevalieju
vaalenee ja on kevytta. Markana se on saippuamaisen Iiukas ta.

b. Sedime nt tia, jossa piilevien osuus on yli 60 % ja [oka ei sanottavasti sisalla
mineraaliainesta sanc taan piimaaksi. Vari on vaihtdevaa. Puhraana piimaa on
valkeata, mutta epapuh rauder tummentavat sen harmaan vihreasta rumman rus
keean. Kuivana piimaa on kevytta ja huokoista. Suomalaiset piimaat ovat postgla
siaalisia makean veden sediment teja. Niita tavataan umpee nkasvaneiden jarvien
ja soiden pohjalla eri puolilla maata. Suomessa piilevalieju on yleisempaa kuin
piimaa.

c. Mikali liejussa muiden mikroskoopp isten levien, kuten vihe rlevien [a slnivihrei
den levien osuus on huomattava, voidaan puhua levaliejus ta. Se on variltaan
vaihtelevaa ja ilman nakyvia. el i6jaannoks ia perusmassassa.
Savilieju on tiivista, levaliejua painavampaa, savimineraaleja sisalta

viia liejua. Siinii on orgaanista ainesta 6-15 painoprosent tia. Tallaisen
liejun vari on savesainek sesta johtuen harmahtavaa. Mineraaliaineksen
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Iajitteen perusteella voidaan erottaa myos hiesun-, hiedan- ja hiekanse
kaiset liejut .

Kalkkilieju on runsaasti kalkkiyhdisteita sisaltava ernaksinen maa
laji. Variltaa n se on valkoisen kellertava a tai vihertavaa, Rakenteeltaan
se on usein }oyhaa, varsin homogeenista. Kostutettaessa esim. suolaha
polla hiilidioksidia poistuu sihis ten.

Simpukkamaan eli kuorimerkelin paaaineksen muodostavat merisim
pukoiden ja kotiloiden kalkkipitoiser kuoret, jotka useimmiten ovat
mu rskautuneita. Tunn usomaisia oval sinisimpukan (Mytilus edulis) ,
siniset rai violeti n variset kuoren kappaleet. Perusmassa on var il taan
vihreaa tai ruskeaa. Simpukkamaa on useimmiten alustansa myotaisesti
kerroksellis ta. H uomattavimmat esiintymar on tava ttu Litorina -meren
peito ssa olleil ta rannikkoalueilta Lounais-Suomesta ja Ahven anmaalta.

Kemialliset saostumat

Edella rnainittujen maala jien lisiiks i es iintyy soiden kerrostumissa eri
laisia epaorgaanisia mineraalisaostum ia. Lisaksi tahan ryhmaan luetaan
myos soissa tavat tava orgaaninen saos tuma, doppleriitt i. Naiden luo
kittelu varrnistetaan laboratoriossa.

Limoniitti eli suomalmi saos tuu rautapitoisesta vedesta muodostaen
kovia kuonamaisia kokkareita, joiden vari vaihtelee ruskeasta mustaan.
Niiden seassa on tavalli sesti mineraalimaalajien hiukkasia ja humusta .
] iirvien pohjaan syntyny ttii rauta- (II I ) -hydroksidia nirnitetaan jiirvimal
miksi. Suo- ja jiirvim almia tavataan etenkin Ita-Suornesta .

Sideriitti eli rautakarbonaatti on hapettumattomana vaaleanharmaata
tai likaisen valkoista saippuamaista ainetta ja koostumukseltaan ferro
karbonaatri a. Se on harvo in puhdasta ja sisaltaa usein rautaokraa [a
vivianiitt ia. Jouduttuaan ilrnan yht eyteen se hapettuu nopeasti ensin
ruskeaksi , sitten ruosteenruskeaksi sisaltaessaan rautaokraa. Siderii ttia
tav ataan etenkin saravaltaisissa turpei ssa vaihtelevan paksuisina linssei
na.

Rautaokra eli keltamulta on rnultarnaista keltaista tai ruskeaa ma s
saa, jonka seassa on usein lirnoniittia , mangaaniyhdisteita ja humusai
nei ta , Sita tavataan ohuina kerroksina turpeessa seka verraten yleis es ti
eu rrofisten soiden vedessa punaisenruskeana lietteena,

Vivianiitti on hapettum attomana valkoisra, kellert avaa tai vaaleanrus
keaa ferrofosfaatt ia. j ouduttuaan ilman yhteyteen se muu ltuu siniseksi,
jonka johdosta sita sanotaan myos sinimaaksi. Varin muutos johtuu sii
tal etta fosforihappoon sitoutunut ferrorauta hapettuu ferriraudaksi , [ol
le humusaineiden sisaltarnat fenoliyhdisteet antavat sinisen varin, Vi
vianiittia esiintyy etenkin Poh janmaan , Perapohjolan [a Etela-Lapin soi-
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den turvekerrostumissa seka monin paikoin rnyos liejussa ja savessa
ohuina valkoisina suomumaisina pirsteina,

Aluna. Eraissa soissa rauta on yhtyneena rikkiin. Anaerobisissa 010.

suhteissa synt yy talld in sulfide]a , jo tka ilman yhteyteen jouduttuaan ja
veden liisniioIIessa hapettuvat seka muodostavat ferrosulfaattia ja rikki
happoa. Ferrosulfaatti hapet tuu edeIIeen ferrisulfaatiksi, joka hydroly.
soi tuu raut ahydroksidiks i ja rikkihapoksi. Kuivaan maahan ne muodos
tavat valkoista tai keltaista harrn aa, [oka antaa hyvin happam an reak
tion ja tunneraan alunan nirnella. Tallainen alunapitoinen turve voi ol1a
reakt iolt aan jopa aile pH 3.

Do ppleriitti on orgaaninen sedimentti, jota joskus tavataan soiden
pohjakerrostumissa. Se on variltaan pikimustaa hyy telomaisen elastist a ,
amorfista massaa, joka kuivana kasit elraessa murenee helposti lasimai
sen teravareun aisiksi palasiksi. Murtopinta on rasvankiiltoinen, mutta
himmenee myohernmin. Doppleriitti on koostumuk seltaan lahes puh
dasta hum ust a, jota on turpeesta Iiuennut veteen ja kerrostunut SUOD

poh jalle . Doppleriiui voidaan lukea omaksi ryhm iiksi : orgaaniset suo 
mineeralit .

MINERAALIMAALAJIT

Mineraali maala jit luokitellaan niiden lajiueen eli raekoon mukaan.
Lajite (lyhen nys ) Raekok o Maalaji
Lohkare ( Lo ) yli 20 em louhikko
Kivi (Ki) 2-20 em kivikko
Sora (Sr ) 2-20 mm sora ( maa)
H iekka (H k ) 0,2- 2 mm hiekka(maa)
Hieta (H t 0,02-0,2 mm hieta(maa )
Hi esu (Hs ) 0,002-0 ,02 mm hiesu (maa )
Savi (Sa) aile 0,002 mm savi

Tyypillista moreenille on sen koosruminen kaikenkokoisista lajitt eis
tal lahkareista saveen saakka. Mareenit jaetaan maaperakartoituksessa
seuraavasti : soramoreeni (S rMr) , h iekkamoreeni (H kMr ) ja hieno
aineksinen moreeni ( hie ta, hiesu- ja savimoreeni) .

Turvekerrostumien peitt iimillii alueill a karkeat moreenit ja lajitt uneet
maalajit on vaikea erottaa toi sist aan suokairausten perusteella. Suon
reunan tai saarekkeen maalaji ja kairasta tuleva aani kairatessa saat raa
kuitenkin antaa riittavasti vihjeita tast a , Kallion tunnistaminen lohka 
reisista maalajeista on myos vaikeata. Kallion pinta on useimmiten ta
sainen laajemm aIIa alalla kuin esim. lohkarei sen moreen in .

Niiiden lisaksi voidaan kairauksissa erot taa liejusavi (LjSa) . Se on
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D = D-kirj ain
o = Ovkirjain ja nolla

mineraalirnaalaji , joka sisaltaa paaas iass a savea ja Iissksi orgaanist a ai
nesta 2-6 painoprosent tia . Rannikkoseudulla tama on hyvin tavallinen
maalaji, joka usein on rikkipitoista ja [ora kutsutaan sulfidisaveksi.

T arkemmat mineraalimaalajien kuvaukset on esitetty maaperakarran
kay ttooppaassa, op as n:o 10 .

TUTKIMUSLOMAKKEET JA NIIDEN
TA.YTTOOHJEET

Turvetutkimuk sissa kayte taan valmiiksi painettuja lomakkeita :

Adomake, suokohtaisia tietoja varten (kuva 8)
B-lomake, pistekoh taisia tietoja var ten (kuva 8)
C-Iomake, syvyyden mi ttausta varten (kuva 11)

Lom akkeisiin on valmiiksi painettu otsikot ja ruudut ial tai viivat
tietojen kirjaamista varten. Otsikointia tulee noudattaa eli annetun
otsikon aile - tai viereen - kir joiteraan vain siihen liittyvaa tekstia.
Kaikissa lornakkeissa on lisatietoja-osa, jonne voi kirjoittaa niita tie
toja, joille ei loydy otsikko a. ] okaiseen lomakkeeseen on valmiiksi
ruutuun painettu lomaketunnus . Tahan ruutuun ei merkita mi taan,
Ruutuihin merkityt tied ot tallennetaan tietokoneeseen. Lomakkeet
taytetaan isoin rekstauskirjaimin, Kuhunkin ruutuun merkitaan vain
yksi kirjain tai num ero , Kirjainten merkinta aloitetaan ruudukon va
semmasta reunasta alkaen, numerot sita vastoin ruudukon oikeasta
reunasta, silla tyhja ruutu numerokentassa tulkit aan nollaksi. Tayt ta
rnisessa kaytetaan vain ennalta sovittuja atk-tunnuksia tai Iyhen te ita .
Koska on mahdollista sekoittaa eraita merkkeja toisiinsa, on syyta
kirjoittaa selvasti erityisesti seuraavat:

1 = yksi
7 = seitserna n
I = i-kirjain

A-Iomake: Suokohtaiset tiedot

1. Atk :lle tallennettava osa eli ruutujen tayltaminen
Suon atk-nro: ] okaiselle tutkitt avalle suolle merkitaan oma atk

nume ro . Kullekin tutkimusryhm alle on annet tu eruk ateen tietyt ark
numerot, joita ryhma saa kaytt aa. Tutkimusryhrnan esimies vastaa
siita, etta ku takin numeroa kaytet aan vain yhden tutkittavan suon
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tunnisteena, ja pitiHi reki ste ria kayte tyista numeroista. Rekister isrs tu
lee ilmeta suon numero, karttaIehti, suon nimi, kunta, laani ja vuosi
luku.

Samaan altaaseen kuuluvalle suokompleksille ann etaan vain yksi
numero ja kaytetaan tallennukseen yh ta suon nimea. j os taas altaiden
valissa on selva kynnys, kasitellaan alueet erillisina soina.

Karttalehti : Merkitaan peruskar ttalehden (1:20 000) numero . Jos
suo on useamman kuin yhden kartta lehden alueella, merkitaan sen nu
mero, jonka alueella on suurin osa suosta, Suon painopisteen tulee si
jaita talla kartralehdella.

Suon painopiste (px, py): Merkitaan suon paikantamista varten
koordinaatit 100 metrin tarkkuudella jokseenkin suon keskustasta.
Turvegeologisissa tut kimuksissa kaytetaan peruskoordinaatistoa, joka
on merkitty karttoihin mustilla viivoilla . Vuoden 1979 lopulta lahrien
on karttoihin y-koordinaattiin lisatty ensimrnaiseksi numeroksi kaista
nurnero , joka voi olla 1, 2, 3 tai 4. Koordinaattiruudukkoja tayte ttaes sa
on hu ornattava, etta kokonaislukuosa (= kilornetrit ) on erotet tu desi
rnaaliosasta ( = rnetrit ) vahvennetulla viivalla. y-koordinaattiruudukkoa
taytet taessa on huomattava seuraavaa:

Jo s y-koordinaatti on merkit ty kartalle neljalla numerolla , merki taan
y-koordinaattiruudukon kokonaislukuosaan kartalla olevat nelja nu
meroa.
jos y-koordinaatt i on merkitty kartalle kolmella numerolla, merki
taa n y-koordinaattiruu dukon kokonaislukuosan puhtaisiin ruu tuihin
kartalla olevat koIme numeroa. Viivci tettuun ruutuun merkiraan
karttalehden ensimrnainen numero .

Nain suon koordinaatit ilmoitetaan esim. seuraavasti:
px = 6977,7 py = 3503,4

Esimerkin suo sijaitse e 6977 km 700 m paivantasaajalta [a 3 km
400 m 3. kaistan keskimeridiaanilta i taan.

Suon nimi: Merk itaan suon nimi tai siita 26 ensimmaista kirjainta.
Kunta ilmoitet aan KE LAn ja Vaest c rekisterikeskuksen kuntanumero

jar jeste lman mukaan. Ku rman nimen voi kirjoittaa ruudukon perassa
olevalle viivalle.

43



Laani : Liiiinin voi merkitii joko kirjain- tai nu merolyhenteenii. N u
rnerolyhenreer loytyviit mm . edella mainituista julkaisuista. Kiiytett iiv a t
liiiinilyhenteet ovat

Harneen laani
Keski-Suomen laani
Kuopion laani
Kymen laani
Lapin laani
Mikkelin liiiini
O ulun laani
Poh jois-Karjalan laani
Turun ja Porin Iaani
Uudenmaan laani
Vaasan laani
Landskapet Aland
(Ahvenanmaan maakun ta )

nro

a 4
a 9
a 8
a 5
1 2
a 6
1 1
a 7
a 2
a 1

1 a
a 3

kirj ainlyhenne

H
K 5
K U
K Y
L
M
0
P K
T
U
V
A

Laanin nimen vo i kir joittaa ruudukon perassa olevalle viivalle.

Tutkimustapa : Merkitiiiin X linjaverkko tutkimuksessa (L) tal alus
tavassa eli orientoiva ssa tutkimuksessa (0) kirjainten alapuolella ole
viin ruutuihin. jos suolla on kiiytet ty molempia tutkimusmenetelmiii,
merkit aan X kumpaankin ruutuun.

Ei kp : Merkitiiiin X siina tapauksessa, etta vaaitus ta ei ole voi t u
sitoa valtakunnalliseen kiint opisteverkkoon ,

Jatkotutkimus: Merkitaan X siina tapauksessa, etta suon aikaisemp ia
tutkimuksia, jotka on tehty v, 197 5 tai sen jalkeen, jatketaan tai tay
dennetaan,

Linj oitus m: Merkitaan linjoituk sen kokonaispituus metrei ssa,
Tutkimusryhmii: Lyhenne tu tkimusryhrnan esimiehen mukaan .
Vuosi: Merkitaan tutkimusvuoden kaksi viimeista nurneroa .
Arkistopaikka: Merkitsan lomakke iden siiilytyspaikan lyhenne . 0 =

O ranierni, K = Kuopio ja R = Rovaniemi.
Suon pinta-alat ha: Kun suo on tu tkit tu, mitataan eri syvyysalueiden

pinta-alar ja merkitaan niille varattuun ruudukkoon .
B-Iomakkeita: Kun suo on tutkittu, merkitaa n ruutuun, mon rako

Bdornakerra taytettiin,
Syvyyspiste it a: Merkitiiiin C-Iomakkeilla olevien syvyystutkimuspis

teiden lukurnaara.
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Niiytteet: Jos suosta on otettu niiytteet laboratoriota varten m erki
tiian X kyseiseen ruutuun . Ruudun perassa clevalle viivalle kirjoite taan
nc pistenumerot, joista naytteet on otettu.

2. Manuaalisesti kiisiteltavat tiedot eli viivoitettujen
alueiden tayttaminen

alle 1 enttam piem
1,0-1 ,9 pieni
2,0-2,9 kohtalainen
3,0-3,9 suuri

yli 4 erittain suuri
mattaiden esiintyrnista ja korkeutta.Miittiiisyys: Se!osteraan

Useat taytet tavat tiedot saadaan ti etojenkasittelyjarjestelmasta, kun
B-lomakkeet on kasitelty.

Tutkija: Kaytetasn tutk imusryhman esirniehen nimeii ja Iisaksi voi-
daan mainita tutkimuksen tekija, jos se on eri henkilo.

Paivays: Tutkimuksen ajankohta.
Korkeus: Merkitaan suon pinnan ylin ja alin korkeu s.
Kynnyskorkeus : Suoaltaan kynnyskorkeus.
Laskusuhteet: Kuvataan suon pinnan kaltevuussuhteet ja suon kuiva

tusmahdolli suudet .
Suon ymparisto: Selostet aan suon yrnpariston pinnanmuotoja ja maa

lajisuhteita.
Suotyypit: Selosteraan suon yleisimmiit suotyypit ja niiden sijai n ti.
Pohjamaa ja liejut: Kuvataan suon pohjan laatu ja mahdolliset lie ju

esiintymat .
Ojitus: Se!ostetaan suon ojit ustilanne .
Turvetta nostettu: Selostetaan, rnilta suon osilra turvett a on nostettu

seka nostotapa.
Turve!ajit % : Ilmoitetaan paaturvelajien prosenttiosuus.
Turvekerros : Ilmoiteraan koko suo n turvekerroksien keskimaarainen

maatuneisuus. Lisaksi ilmoi tetaan eriks een heikosti maatuneen (H,. ,)
pintakerroksen ja hyvin maatuneen (HS-IO) pohjakerroksen keskimaatu
neisuudet. Keskiarvoja laskettaessa ote taan huomioon vain ne pis teet,
missa turvekerrostuman paksuus on vahintsan 0,3 m.

Ilmoitetaan eri syvyysalueiden heikosti ja hyvin maatuneiden seka
koko turvekerrostuman keskimaaraiset syvyydet.

Turpeen miiiid : Il moireraan syvyysalueirrain heikosri maatuneen
(HI-4) ja hyvin maaruneen (HS-IO) turpeen maariir seka koko turvern aa
ra milj. m3:eina.

Liekoisuus: Se!osteta an lyhyesti liekojen esiintymista suon eri puolill a
ja eri kerrossyvyyksissa seka ilmoitetaan suon keskimaarainen liekoi
suus seuraavasti:
Kun liekoisuusprosentti on:
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Suon kiiytttikelpoisuus : Arvioidaan suon kayttckelpoisuus kasvu- tai
polt toturvetuotantoon, maatalous- tai rnetsataloustarpeisiin seks luon
nonsuojeIu- ja virkistyskayttoon.

Lisa tietoja: MUll informaatio.
Raportti: Merkitaan niiden raporttien ja Iausuntojen tunnisretiedor,

joista suon tietoja ltiytyy.

Lomake B: Pistek ohtaiset tiedot

B-Iomake on varsinainen tutkimuslomake. Se tiiytetiiiin mytis niilta
pisteilta , rnissa turvetta on alle 0,3 m. Erityisesti on syyta muistaa ko
van maan reuna-alueiden samoin kuin eri syvyysvyohykkeiden riittava
pistemaara, j os tutkimuslinja kulkee saarekkeen halki, taytetiian B
lomake seka saarekkeen alkamiskohdassa ett a sen loppumiskohdassa ja
nama pisteet myos vaaitaan. Jokaisesta tutkimuspisteesta tayteta an vain
yksi B-lomake (kuva 8) .

1. Atk :lIe tallennettava osa eli ruutujen tiiyttiiminen

Suon atk-nro: Merkiraan sarna numero kuin A.lom akkeeseen.
Lomakkeen nro: Kun tutkimukset on suoritettu loppuun, numeroi

daan jokainen Bvlomake. N umerointi aloitetaan kullakin suolla ykko
sesta (1 ) ja selkalinjan lantisimmasta tai etelaisirnrnasta paasta riippu
marta siita, mista tutkimukset on aloitettu . Selkalinjaan liittyvat poikki
linjojen lomakkeet numeroidaan seuraavaksi saman periaatteen mu
kaan, Jos suolla on useita selkalinjoja, numeroidaan ensin A·se1kalinja
ja siihen liittyvien poikkilinjojen Iornakkeer (kuva 9 ) .

Seuraavaksi numeroidaan B-seIkiiJinjan ja siihen liittyvien poikkilin 
jojen lomakkeet jne, Lopuksi numeroidaan hajapistelomakkeet, P I , P 2
jne. jarjestyksessa.

Karttalehti : Merkitaan sen peruskarttalehden (1 :20 000) numero,
jolla tutkimuspiste sijaitsee .

x- ja y-koordinaatit : Merkitiiiin tu tkimuspisteen x- ja y-koordinaati t
10 rnetrin tarkku udella. Tu rvegeologi sissa tutkirnuksissa kiiytetiiiin pe
ruskoord inaati stoa, Kut en painopisteen koordinaatteja merkittaessa, on
tassakin y-koordinaatin rnerkinna ssa huomattava:

Jos y-koordinaat ti on merkit ty kartalle neljiillii numerolla, merki
tiiiin y-koordinaatin kokonaislukuosaan kartalla olevat neljii nurne
roa.
Jos y-koordinaatt i on rnerkitty kart alle kolmella numerolla, rnerk i
taan y-koordinaattiruutuun kokonaislukuosan puht aisiin ruutuihin
kartalla olevat kolme numeroa, Viivoitettuun ruutuun rnerkitaan
karttalehden ensirnmainen numero ,
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Oilmoittoo rnistd numerointi olkoa

Kuva 9. Lomekkeiden numeroinnin periaare.

II s

z-koordinaatti : Merkitaan vaaitsemalla saatu tutkirnuspi steen korkeus
merenpinnasta senttimetrin tarkkuudella.

Tutkimuspis teen nume ro: Rasterill a on erotettu ne ruudut, joihin
merkitaan tunnuskirjaimet ja poikkilinjojen etumerkit. Ensimmaiseen
ruutuun rnerkit aan selks linjan tunnuskirjain, Jos kyseessa on hajapiste ,
rnerki taan tahan ruutuun P {kuva 10) .

Seuraavaan neljaan ruutuun rnerki taan tutkimuspisteen etaisyys lin
jan lahtopisteesta rnetreina . Lahtopiste on nollapiste.

Jos kyseessa on hajapiste , rnerkit aan naihin ruutuihin pisteen jarjes·
tysnumero.
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Kuva 10. Tu tkimusplsreiden numeroinnin periaatteet. Lcmake B taytetJHin esimerk
kirapaukslssa a, b, c [a e. seka lomake C piste issa d, f ja g.

Seuraava ru utu taytetaan, [os tutkirnuspiste on poi kkilinjalla tai selka
linjan ja poikkilinjan risteyksessa, Ruutuun merki taan -l- , jos tutkirnus
piste on linjojen riste yksessa tai itaan selkiilinjasra . Ruutuun rnerkitaan
-, jos tu tkimuspis te on lanteen selka linjasta (kuva 9) .

Seuraavaan neljaan ruutuun rnerkitaan tutkimuspisteen etaisyys selka 
Iin jasta metreina. Ri steyspaalu on nollapiste (kuva 10 ).

Seuraavaan ruutuun rnerkitaan risteavan linjan tunnuskirjain. Seuraa
vaan neljaan ruutuun rnerk it aan tutkim uspisteen etaisyys risteavan linjan
lahtopis teesta.

Suotyyppi. Neljaan ensirnmaiseen ruutuun rnerkitaan luonnontilaisen
suot yypin atk -lyhenne . Muuttun eiden suo tyyppien kohdalla taytetaan
rnyos kaksi vii meista ru ut ua ark-lyhe nteella, joka kuvaa muuttumisen
astetta. Jos rurkimuspiste on suon ja mineraalimaan raj alla , rnerkitaan
suotyypiksi se tyyppi, jaka esiintyy suon reuna -alueella ennen kavan
maan alkamis ta.
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Luonnontilaiset suotyypit:

Avosuot

Varsinainen let to
R impilerto
Luhtaneva
Ruoh oinen saraneva
Varsinainen saraneva
Rimpine va
Lyhy t kortinen neva
Kal vakkaneva
Silmakeneva
R ahk aneva

Rarneet

Letto rame
Ruohoi nen sara rarne
Varsinainen sararame
Lyhytkorsinevarame
Tupasvillarame
Pallosararame
Kor pirarne
Kangasrame
Isovarpuinen rame
Rahkarame
Keidasrarn e

Korver

Varsinainen let rokorpi
Koivulettokorpi
Lehr okorpi
Ruoho- ja heinakorp i
Kangaskorpi
Varsinainen ko rpi
Nevakorpi
Raaseikko

Atk-lyhenne

V L
R I L
L U N
R H 5 N
V 5 N
R I N
L K N
K N
5 I N
R N

L R
R H 5 R
V 5 R
L K N R
T R
P 5 R
K R
K G R
I R
R R
K E R

V L K
K 0 L K
L H K
R H K
K G K
V K
N K
R A K
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Atk-lyhenne

Sallittavat suon reunan atk-lyhenteet:

Moreenit

Moreeni
Savimoreeni
Hiesumoreeni
Hietamoreeni
Hiekkamoreeni
Soramoreeni
Kivinen moreeni
Lohkareinen more eni

Muut mineraalimaalajit

Savi
Hiesu
Hieta
Hiekka
Sora

Muut merkinnat

J arvi
Joki
Kallio
Lampi
Pelto
Oja
Tie
Suo

S A
H S
H T
H K
S R
K I
L a

M R
M R
M R
M R
M R
M R
M R
M R

S A
H S
H T
H K
S R

J A

J a
K A
L A
p E
a T
T I
S U

C T
S T
S A
H S
H T
H K

Suon reunan viljelysten osalta merkinta on jakin seuraavista:

Saraturvepelto
Rahkaturvepelto
Savinen pelto
H iesuinen pelto
Hietainen pelto
H iekkainen pelt o
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Muuttuneita suotyyppeja tassa yhteydessa ovat ojikko, muuttuma,
turvekangas, turpeennostoalue, kytoheitto ja pelto. Ojikko (0 ] ) ja
muuttuma (MU) luokitellaan yksityiskoh taisesti alkuperaisen suotyypin
perusteella, eli neIjaan ensimmaiseen ruuruun merkitaan luonnontilainen
suotyyppi ja kahteen erillaan olevaan ruutuun OJ tai MU.

Muuttuneiden suotyyppien atk-lyhenteet:

Ojikko
Muuttuma
Karhun sammalmuunuma
Ruoho turvekangas
Mustikkaturvekangas
Puolu kkaturvekangas
Varpururveka ngas
j akalakanervatu rveka ngas
Kyt oheit ro
Pelto (t urvepohjainen)
Palat urpeen nos toal ue
Jyrsinturpeen nost oalue

K 5
R H
M
P
V A
T A

P

J

0 T
M U
M U
T K
T K
T K
T K
T K
K H
P E
T A
T A

Suon reuna: Merki taan suon reunan tai saarekkeen mineraalimaalajin
atk-Iyhenne, Edelleen merkitaan, jos linj a paattyy kallioon (KA) , jar
veen OA), lampeen (LA) , jokeen (JO ) , ojaan (OJ) tai tiehen (TI ) .
Tie voi ol1a raut atie tai maantie. Oja voi ol1a ihmisen tai luonnon te
kerna. joki voi olla luonnonjoki tai kanava. Jos linja lopetetaan kes
kelle suota, merkiraan suon reunaksi suo (SU). Koska tassa tarkoite
taan lin jan paatepisteen yrnparis toa eika pelkastaan tut kimuspistetta ,
ei suon reunaksi hyvaksyta kivea tai lohkaretta, vaan naissa tapauksissa
rnerki taan kivinen moreeni (KI MR) tai lohkareinen moreeni (LO
MR) . Mikali taytetaan vain toinen ruutupari, kaytet aan silloin jal
kimmaista ruutuparia.

Vetisyys: Suon pinnan kost eus arvioidaan saaolosuhreet huomioiden.
Merkitaan numero kuvaamaan suon pinnan kos teusolosuhteita seuraa
van jaon mukaan:
1 = kuiva, kun vesi ei tirsku saappaan pohjan alia.
2 = normaali, kun saappaa n pohja kastuu.
3 = vetinen , kun saappaan karkl peitryy vedella,
4 = hyllyva, kun saappaa n varsi on vedessa ja suon pinta hyllyy.
5 = rimpinen, kun saappaan varsi ei rii ta ; ylipaasematon,
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Mattaisyys tarkoittaa pinnan kohoumia, jotka muodostuvat pyoreah
koista matt aista seka pitkiinomaisista ja kapeahkoista kermeistii ja jan
teista. Mattaisyysprosenttia arvioitaessa ei oteta huomioon yksittais te n
kasvien (esim, tupasvilla) muod ostamia tuppaita. Mattaisyys merkitaan
prosentteina 10 % :n rarkkuudella pinta-alasta tutkimuspisteen ympar is,
tossa ja mattaiden keskimaarainen korkeus desimetreinii. Martaiden
puuttuessa merkitaan viiva (-l .

Hakkuu: Merkitaan nurnero seuraavasti:
1 = Hakkuita ei ole suoritettu.
2 = Harvennushakkuu, jolla tarkoitetaan, etta hakkuu on tapahtunut

5 :n viime vuoden aikana ja kannoista nahdaan vida hakkuun jiiljet_
3 = Avohakkuu, joka tarko ittaa, etta metsa on kokonaan kaadettu .

Puulajisuhteet: Merkitaan eri puulajien osuudet 10 % :n tarkkuudel
la puuston runkoluvusta .

Kehitysluokka: Merkitiiiin metsan kehitysluokka 1-6. Kehitysluokka
on merkirtava myos avosoilla.
1 = Aukeat alat ja siemenpuustot. Aukeat alueet ja osittain taimettuneet

aluee t, joita ei voida lukea yhteniiiseksi taimistoksi. Siemenpuita
voi esiintya,

2 = T aimistot ja riuku asteen metsikot, Taimisto t ja sellaiset riukuas
teen metsikot, joista ei saada myynrike1poista pinotavaraa.

3 = Harvennusmetsikot. Nuorenpuoleiset harvennusvaiheessa olevat
metsikot, joists saadaan paaasiassa pinotavaraa.

4 = Varttuneet kasvatusrnetsikot. Edellisia varttuneemmat lihotusvai
heessa olevat metsikot , joista pinota varan ohella saadaan myos
tukkipuita.

5 = Uudistuskypsyyden saavuttaneet metsikot. Suhreellisen runsaspuus
toiset ja jareat metsikot .

6 = Vajaatuottoiset metsikot. Uudistettavar, harvat, vahapuustoiset ja
epatasaiset metsikot .

T ibeysluokka. Merkiraan nume ro kuvaamaan puuston tiheytta:
1 = aukea tai melkein aukea
2 = harva metsikko , puut yksit tain
3 = keskinkertaisen tihea
4 = tihea
Tiheysluokka merkit aan myos avosoilla (1) .

Tiedot hakk uista, puulajisuhteista ja puuston kehitys luokista palve
levat Iahinna suon valmistelua tuotantokuntoon.

Syvyysrivit: Kun kairaus on suoritettu , merkit aan taytettyjen syvyys
rivien luk umaara.

Lieko-osumat : Liekoisuut ta tutkitaan painamalla kahden metrin plik
taustanko 10 kertaa tutkimuspisteen ymparistossa 2-3 m:n sateella
turvekerrostumaan. Lieko on maatumatonta puuta, johon tanka pysah
tyy. Ruutuihin merkitiiiin desimetreina ne syvyydet, joissa liekoihin osu-
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taan. Ruutuparit taytetaan vasemmasta laidasta laht ien , eli osuma mer
kit aan aina vasemmanpuoleisimpaan vapaaseen ruutupariin, valiin ei
iiitetii tyhjiii ruutupa reja. j os yhteenkaiin Iiekoon ei osuta, vedetii iin en
sirnrnaiseen ruu tuun viiva osoittarnaan, ett a liekoisuus on tutkittu.

Turvelajitiedot eli syvyysrivit : Turvelajit leroja taytettaessa ei tarvitse
eikii saa ottaa huomioon vahvennettuja riveja, vaan rivit taytetaan pe
riikkiiin riippu matt a jaot uksesta. Vahvennetut rivit on tehry helporra
maan tallentajan tyotii .

Syvyys em (4 ruutua}: Merkitaan kai rasta otetun tu tk it tavan nayt
j een Ioppumissyvyys tai pohj amaala jin alkamissyvyys. Turve merkiriiiin
10 cm :n tarkkuudella ja muut maalaji t cm :n tarkkuudella.

0- 40 em merkita an

"

Esim. syvyys

40-120 "
120-

"
" E3±Etm

0
120
120

Lisiitekijiit (2 x 2 ruutua] : Lisiitekij iit (Lt) sarakkeisiin rnerkitaan
kolmenlaisia tietoja: turvetekija-, valikerros- ja pohjamaalajitietoja.

Turvetekijiitiedot: Merki taan turvenaytteen kahde n merkitsevimmiin
lisiitekijiin atk-lyhenne. Lisatekij at ovat :

Atk-lyhenne

Tupasvilla (Eriophorum vaginatum)
T upasluikka (T richophorum cespitosum)
Suolevakk o (Scheuchzeria patustris)
Puuaines (Lignidi)
Varpuaines (N anotignidi)
Korte (Equisetum)
J iirviru oko (Phragmites australis)
Siniheina (M o'linia caerulea)
Raate (Menyanthes trif o'liata)
J arvik aisla (Scirpus tacustris)

E R
T R
S H
L
N
E IQ
P R
M L
M N
S P

V1ilikerrostiedot: Merkitaan suon kerrostumissaesiintyviin veteen
kerros tu neen sedirnentin tai kemi allisen saostuman atk-lyhenne. [ os mi
neraalimaalajien kerroksen paksuus voidaan maiirittiiii kairaamalla ja se
tayttaa myohernmin kuvatut ehdot, tul kita an myos maalaji valikerrok
seksi.
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Organogeeniset sedirnentit

Jarvimuta
Lieju
Karke adetrit uslieju
Hienodetrituslieju
Savilieju
Kalkkiiieju
Simpukkamaa
Piil eviilieju
Piimaa
Levalieju
Hiesunsekainen lieju
H iedansekainen lieju
Hiekansekainen lieju

KemiaBiset saostumat

Limonii tti
Sideriitti
Rautaokra
Vivianiitti
Aluna
Doppleriirri

Atk-lyhenne

J A M U
L r

K D L J
H D L J
S A L .J
K A L J
S M L J
P L L J
p J M A
L E L J
H S L J
H T L J
H K L J

L I S S
S J S S
R A S S
V J S S
A L S S
D 0 S S

Valikerroksena saattaa esiint ya myos 16ysa mineraalimaalaji seuraa-
vasti:

Hiesu (H S) , hieta (H T) ja savi (SA) rulkitaan viilikerroksik si, [os
niiden kerrosten paksuus voidaan maarittaa. kairaamaiia. Naiden
jiilkeen voi esiin tya mikii tahansa lisat ekija,
Hiekka (H K) ja sora (SR) voivat esiintyii viilikerros t ietoina vain
turve-, lieju- tai savikerroksissa. Jos hiekan tai soran jalkeen seuraa
pohjarnaalaji, merki riiiin po hjarnaa lajiksi hiekka tai sora ja syvyy
deksi naiden alk amissyvyys.

Esimerkiksi, jos kairauksessa loydetaan seuraavat kerroks et:

490- 500 em hiesu
500-510 " hiekka
510- " moreeni I

merkit aan namaseuraavasti :

54



Lisat. M

Paatekijat: Merkitaan paaturvelajin atk-lyhenne, Jos turve koo stuu
kahdesta lajista, merkit aan oikeanpuoleiseen sarakkeeseen vallitsevampi
turvelaji. Jos kolmatta lajia esiintyy, se mainitaan Lisatietoja-sarakkees
sa.

Atk-lyhenteet ovat :
Rahkat utve (Sphagnum) S
Ruskosarnmalturve (Bryales) B
Saraturve (Carex) C

M = maara: Merkitaan kunkin turvetekijan osuus kokonaismaarasra,
joka on kuusi ( 6). Turveteki jii on tass ii yhteydessa seka piiii. etta lis a
tekijii. Paaturvetekijoista merkitii iin vallitsevampi tekija oikealle ja va
hemmiin vallit seva vasemmalle. Tiista johtuu, etta oikeanpuoleisen paa
turvetekijan miiiiriin tiiytyy olla suu rempi tai yhtii suuri kuin vasern
manpuoleinen. Sen sijaan lisatekijoide n rnaara saa olla isompi kuin paa
turvelajin maara, j os turveniiyte koos tuu pelkiistiiiin jostakin Iisiitek i
jiista tai joistakin lisatekijoista, merk iraan paaturvelaj i sen mukaan, rni
hin turveniiyte ekologialtaan kuul uisi. Piiiiturvelajin miiiiriiksi rnerkitaan
talloin O. Tupasvillan (ER ) miiiirii sisaltiiii sekii kuit ujen (F) ettii juu
rien maaran .

H = maatuneisuus: Merkiraan maatuneisuuden aste kayt taen von
Postin Ifl-asteikkoa siten ett ii HI = I , H, = 2, ..., H" = O.

B = kosteusaste : Merkit iiiin turpeen suhteellinen kos teus I-5·ast ei
kolla,

F = tupasvillan kuitujen maara: Merkitaan turvelajin kuituisuus as
teikolla 0-6. Kuituisuudella tarkoitetaan tupasvillan tuppien siiikeide n
miiiiriiii . Ne rnerkitaan vain silloin, kun tupasvilla (ER) mainitaan yh
rena turpeen lisatekijana. Kuitujen maara saa ell a enintaan sarna kuin
vastaavan turvetekijan rnaara .

Pohj amaalajit iedot: Kairausta jatketaan aina pohjan mineraalimaahan
saakka ja merkit iiiin sen alkamissyvyys ja laatu . Kairalla helposti lapai s
tiivien hienojakoisten maalajien (savi ja hiesu) paksuus pyritiiiin kui
tenkin miiiirittiimiiiin. Talloin tulee viim eiseksi merkinniiksi alia olevan
lapaisernattoman maalajin alkamissyvyys ja laatu ,
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Esi m. I. ka irau s paatt yy saveen, Syvyys Lisat . M Lisar, M

360 em H dLj paattyy f3T6lOlfHTDlTLTTll
360 em savi alkaa ~~

Esim. 2. kairattu saven lapi
470 em savi paattyy
470 em hiekkamoreeni alkaa

Poh jamaalajit ovat :

Moreenit

Mar eeni
Savimoreeni
H iesum oreeni
H ietamoreeni
H iekkamoreeni
Soramoreeni
Kiv inen moreeni
Lo hkareinen moreeni

Muur mineraal imaalajit

Savi
H iesu
H iera
H iekka
Sora

Muut

Kivikko
Lohkareikko

Kalli o
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3 6 0 H D L I
4 7 0 S A
4 7 0 H K M R

Atk-lyhenne

M R
S A M R
H S M R

H T M R
H K M R
S R M R
K I M R
L a M R

S A
H S
H T
H K
S R

mI
L a
K A



2. Manuaalisesti kasitcltava osa eli viivoitettujen alueiden tiiyttiitninen

Suon nimi tekstaten : SUDn nirni kirjoitetaan selviisti kaytt aen isoja
tekstauskirjaimia ainakin ensimmiiisee n B-Iomakkeeseen. Koska A- ja B
lomakkeet kiisitelliiiin eri aikaan, on sekii tutkijan ettii tietokonek iisitte
lyjiirjestelmiin kannalta valttamatonta , ettii suon nimi loytyy ainakin
yhdelt ii B-lomakkeelta .

Tutkija: Pisteen tutkijan suku- ja etunimi.
Lisatietoja: Sarakkeeseen merkitiiiin kolmannen turvetekijiin Iisaksi

tunnistetut makrosubfossiilit , hiilikerrokset ja rekurenssipinnat . Lisiiksi
suon reunaosissa rnerkitaan kohda t , joissa turvekerroksen ·paksuus on
yksi ja kaksi metriii.

Mui ta havaintoja: Merkitiiiin kaikki ne tiedot, joille ei loytynyt ot
sikkoa .

C-Iomake: Syvyystutkimustiedot

C-lomake (kuva 11) tiiytetiiiin joko kahden tutkimuspisteen ( = B
lomake) valisessa tai tu tkimuspisteis tii riippumattomassa syvyystu tki
muspisteessii. C-Iomakkeella tarkennetaan turvekerroksen paksuutta,
suon kokonaissyvyyttii ja liejuesiintyman laajuutta, Syvyystutkimuksessa
kaytetaan kannukairaa. Jokaisessa C-lomakkeessa tiiytyy tiiyttiiii koh
dassa pakolliset merkinna t . Jos tutki jan asiantuntemus ja tutkimusolo r
riittavat , taytetaan myos lopu t ruudu t . C-Iomake on suokohtainen ja
yhdelle lomakkee lle mahtuu kahdeksan syvyystutkimuspisteen tiedot,

1. Atk :lle tallennettava osa eli ruutujen tiiyttiiminen

Pakolli set merkinnat

Suon atk-nro : Merkitaan sarna numero kuin A- ja B-Iomakkeeseen .

Syvyystutkimusnro: Jo s syvyystutkimuspiste on kahden tutkimuspis
teen valissa, numeroidaan syvyystutkimuspiste kuten B·Iomakkeen tut
kimuspiste (kuva 9) .

Esimerkiksi, jos syvyystutkimuspiste on tutkimuspisteiden

w~[;]r:IiJ::'QIQ] ja

[]Jo:::ili..I.QJElCITITIIJ
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puoliviilissii, tulee syvyystutkimuspisteen numeroksi

Jos syvyystutkimuspiste on linjaston uIkopuolella , merkitiiiin 50 tunnuk
seUa

PJITIID. ~""
Jos syvyystutkimuspiste on ornassa tutkimuspisteista riippumattomassa
linjassa, numeroidaan se kuten Bdomakkeiden tutkimuspisteet.

Jos syvyystutkirnuspiste poikkeaa tutkimuslinjastosta siten, etta 50 ei
ole kahden tutkimuspisteen viilissii vaan esimerkiksi 150 metria poikki
linjasta

lanteen , merkitaan syvyystutkimuspisteen numeroksi

Turvetta (alaraja em): Merkitiiiin koko turvekerroksen alaraja.
Pohjan mineraalimaalaji (yliiraja em ja maalaji): Vastaavalla tavalla

kuin Bdomakkeessa merki tiiiin pohjamaalajin alkamissyvyys ja laatu.
Kiiiinnii ja Jatkuu seur, sivulla: Jos suon pliktaustiedot jatkuvat 10

makkeen kaantopuolella tai uudella lomakkeella, merkitiiiin kyseiseen
ruutuun X.

Vapaaehtoiset merkinniit

Karttalehti ja koordinaatit: j os syvyystutkimuspiste ei ole kahden
tu tkirnuspisreen valissa, mutta syvyystutkimuspiste halutaan paikantaa,
tiiytyy karttaleht i ja koordinaatit merkita joko jokaiseen syvyystutkimus
pisteeseen tai, jos syvyystutkimuspiste on omassa syvyystutkimuslinjassa
ja linja on suora, linjan alku- ja loppupisteeseen.

Z·koordinaatti : Merkitaan tutkimuslinjan viilipisteiden korkeudet
kuten B·lomakkeessa.

Suotyyppi: Vastaavalla tavalla kuin Bdomakkeessa.
KD LJ ja HD LJ (alarajat em): Jos syvyystutkimuspisteessii esiintyy

karkea- ja/tai hienodetritusliejua, merkitiiiin naiden kerrosten alarajat.
Muu LJ : j os syvyystu tkimuspist eessii esiintyy muuta kuin mainittua

liejua tai liejua ei pysty tarkentamaan, merkitiiiin kyseisen liejukerrok
sen alaraja ,
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NAYTTEET LABORATORIOANALYYSE'A VARTEN

N aytteiden ottaminen suon kerrostumista Iaboratoriotutkimuksia var
ten on suo ri ter tava erityisen huolellisesti ja harkittava, mistii kohdista
[a kuinka paljon niiyt teit ii otetaan.
Naytteita otetaan seuraavia tutkim uksia varten:
- Fysikaalis-kemialli sia tutkimuk sia var ten (F-Kem)
- Lieju. [a piimaatutkimuksia varten (Lj)
- Mikroskooppisia tutkimuksia varten (Mikr)
- Makroskooppisia tu tkimuksia var ten (Makr)
- I4C-ajoituksia varten (I4C).

Fysikaalis-kemialliset naytteet

Suomaalajien fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien tutkimisra
varten niiytteet otetaan tarkkat iIavuuk sisella kairalla suon turvekerros
tumia parhait en edustavilta paikoilt a. Yleensii ei pidii tyytyii vain yh teen
sarjaan, vaan suomaalajien vaihteluiden ja suoaltaan hydrologisen erilais
tumisen seka suon koon mukaan on otettava useampia naytesarjoja,
Naytteet otetaan 20 em:n pituisina ja pakataan muovipusseih in, [ois ta
iIma puristetaan pois ennen pussin sulkemista. Fysikaalis-kemiallisista
niiytteistii tiiyte tiiiin erillinen labo ratoriolomake L (kuva 11) .

Liejunaytteet

Liejuesiintymiistii, jonka koko on yli 10 ha ja paksuus yli 0,6 m,
otetaan mant akairalla nayt esarja piimaatutkimusta varten , Naytteet toi
mitet aan mikrofossiililaboratorioon Otaniemeen tarkempaa analysointi a
varten,

Mikali n ayte osoittautuu piimaaksi , karto itetaan esiin tyrnan laajuus
tarkemmin ja otetaan uudet niiytteet miintiikairalla tarkempia labora
toriornaari tyksia varten.

Mikrofosslilinaytteet

Ajoitus ta palvelevia mikroskooppisia siitepoly- ja piileviianalyysejii
var ten naytesarjat otetaan sellaisesta kohdasta, [ossa suon kerrosjarjes
tys on mahdollisimman taydellinen. Yleensa pyritiiiin loytiimiiiin suo n
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Kuva 11. Syvyystutkimuksessa kiiytettava lomake C [a laboratoriolomake L.
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vanhimmat kerrostumat, jotka ovat t avallisesti altaan syvimmiissii koh
dassa.

Metsan reunan laheisyytta on valtettava. Naytteenotossa kaytetaan
rnantakairaa .

Makroskopoim isniiytteet

Makroskooppisia tutkimuksia varten naytesarja otetaan suon pin
nasta pohjaan saakka rin nakkai ssarjana edelliselle niiytesarjalle. J os
naytteita otettaessa tai kairauksien yhteydessa tavataan merkittavia
makrosubfossiileja , kuten piihkiniipensaan pahkinoita (Cory/us auellana)
tai vesipahkinoita (Trapa natans ) , o tetaan ne talteen. Jos loytokohta
on linjaston ulkopuolella, merkitiiiin se tarkasti paalulla ja paikasta teh
diiiin huole lliset muis tiinpanot sekii ilmoitetaan ryhmiin esimiehelle.

" Csajoitusnaytteet

Tu tkijan on aina oltava mukana "C-a joitusniiytt eitii otett aessa. Niiyte
sarjat "C-ajoit uksia varten otetaan miintiikairalla mikro- ja makrofossiili
niiytesarjojen rinnakkaissarjoina.

" C-ajoitusta varten otetaan tavallisesti 3-4 rinnakkaissarjaa, joista
yhdestii tehdiiiin rnyos mikrofossiilianalyysit. Tarvittavien rinnakkaissar 
jojen maaran voi arvioida sen perusteella, miten monta 5-10 cm:n
mittaista mantakairanaytteen osaa tarvi taan, jotta niista kertyisi ajoituk
seen tarvittava naytemaara :

kuivaa puuhiiltii 109
kuivaa punta, kasvinjaanteita 20 "
Juonnontilaista turvetta 100- 250 "
luonnontilaista liejua - liejusavea 150-2000 "
simpukankuoria 40 JI

luuta 50- 500 "
poh javettii 100- 200 1

Naytteenotoss a on kiin nitettava eri tyis ta huomiota siihen, etta manta 
kairanaytt eet sailyt tavat alkuperaisen muo tonsa; niihin ei rnyoskaan
saa joutua eri-ikaista aines ta muilta syvyyksiltii. Niiyttee t on kulje tet
tava toimipisteeseen vaakatasossa, et teiva t ne tassakaan vaiheessa h ai
riintyisi . Tu tkija vastaa naytesarjojen jarkokasittelysta toimipisteessa .
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