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tors. On the basis of the c1assification used, the predominant 

species of peat is Carex peat. 

The averaße thickness of peat beds in Finnish Lap1and is 

1.93 metres, of which the slight1y humified surface peat (H 1-3) 

accounts for 0.90 meter. The average dev,ree of humification is 

4.5 and that of the sliEht1y humified peat 3.2. The structure of 

the beds is i11ustrated by the cross sections of bof,s situated in 

various parts of Finnish Lap1and. 
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JOHDANTO 

Suomen maapinta-alasta soiden peitossa on 9 742 000 ha eli 

31,9 %. Soita on maan pOhjoispuoliskossa keskimäärin paljon enemmän 

kuin eteläpuoliskossa, sillä maan koko suoalasta 61,4 % ja vastaa

vasti maa-alasta 5 896 000 ha (Ilvessalo 1958 ja 1962) sijoittuu 

POhjois-Suomen osalle. 

Biologisesti suo on sellaista maanpintaa, jossa on runsaasti 

pysyvää tai vain hitaasti liikkuvaa vettä ja jossa kasvaa kosteutta 

vaativia kasvilajeja. Geologisesti suo on suokasvien lahoamisen, 

maatumisen, seurauksena muodostunut turvekerrostuma, jolla vanhan 

määritelmän (Steinert 1925) perusteella on paksuutta yli 0,20 m ja 

jonka tUhkapitoisuus on alle 40 % (kts. myös Kivinen 1971). Vallit

sevan kasvijäännöksen perusteella voidaan puhua rahka-, ruskosammal-, 

sara-, tupasvilla-, korte-, järviruoko- tai puunjäteturpeesta. 

Lapissa suotutkimukset ovat suuntautuneet toisaalta suotyyp

pejä ja suotyyppijakoa selvitteleviin (Cajander 1913, Auer 1951, 

Ruuhijärvi 1960), toisaalta soiden kehityshistoriaa kosketteleviin 

tutkimuksiin (Auer 1920, 1927 ja 1928, Ruuhijärvi 1963, Salmi 1963, 

1965, 1968 ja 1970, Sorsa 1964 ja 1965, Lappalainen 1970 ja 1971). 

Seuraavassa esitetään alueellinen yhteenveto Lapin turveker

rostumien stratigrafiasta, turvelajeista, paksuudesta ja turpeiden 

maatuneisuudesta. Aineisto perustuu geologisen tutkimuslaitoksen 

Lapissa vuosina 1959-1971 suorittamiin turvetutkimuksiin. Suot on 

tutkittu linjaverkostoa käyttäen siten, että kunkin suon dominoi

vimman osan halki on vedetty vähintään yksi ns. selkälinja ja tätä 

vastaan kohtisuoraan poikkilinjoja. Poikkilinjojen väli on ollut 

500 m, lukuun ottamatta Pelkosenniemen laajoja jOkivarsisoita, jois

sa linjaväli on ollut 1000 m. Tutkimuspisteiden väli on ollut 100 m. 

Kunkin pisteen turvekerrostumat on kairattu Hiller-tyyppisellä kan

nukairalla. Tällöin turvelajin ohella on otettu huomioon myös mah

dolliset turpeen alaiset liejukerrostumat ja muut pOhjasedimentit. 

Turvemäärityksissä on noudatettu L. von Postin (1924) käyttöön ot

tamaa turvekaavaa. Linjaverkoston käytöllä maastotutkimuksissa on 

pyritty eliminoimaan tutkimuspisteiden valinnan satunnaisuutta, ts. 

menetelmällä on pyritty tiettyyn kenttäaineiston tilastollista kä

sittelyä helpottavaan samankaltaisuuteen. 

Koko aineisto käsittää 188 tutkittua suota, yhteispinta

alaltaan 78 500 ha. Tutkimuspisteiden lukumäärä on n. 9 000 ja tut

kittujen turvenäytteiden kokonaismäärä yli 43 600 (taulukko 1). 

12 433- 7 2/1 2 
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Taulukko 1 - TabLe 1 

Yhteenveto Lapin so iden turvetutkimuksista vuosilta 1959 - 1971 

eri karttalehtialueilla 

Summary of peat research data from Finnish LapLand, 1959 - 1961 

1 

Enontekiö + 
Kilpisjärvi 

Inari + 
Utsjoki 

Kittilä 

Sodankylä + 
Talkkunapää 

Pel10 

Rovaniemi 

2 

18 
28 

38+48 
39+49 

27 

37 
47 

26 

36 

3 

9 

49 

29 

55 

27 

19 

4 5 

4500 1133 

7600 604 

14500 2495 

43700 3379 

5600 1142 

2600 261 

6 

4450 

2913 

12848 

16794 

5331 

1348 

7 8 9 

1,64 0,88 4,0 

1,88 0,83 4,8 

2,15 1,22 4,1 

1,89 0,81 4,5 

2,03 0,75 5,2 

2,00 0,93 4,4 

10 

3,0 

3,2 

3,3 

3,2 

3,4 

2,9 

188 78500 9014 43684 1,93 0,90 4,5 3,2 

1. 1: 400 000 -kaavaisen kartan 
alue 

2. Karttalehden numero 

3. Tutkittujen soiden lukumäärä 

4. Tutkittujen soiden pipta-ala, 
ha 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Tutkimuspisteiden lukumäärä 

Tutkittujen näytteiden määrä 

Turvekerrostumien keskimääräi
nen paksuus, m 

Heikommin maatuneen pintatur
peen paksuus, m 

Keskimääräinen maatuneisuus 

10. Heikoimmin maatuneen osan 
keskimaatuneisuus 

- Area covered by map sheet on 
1 : 400 000 scaLe 

- Register number of map sheet 

- Number of bogs investigated 

- Area, in hectares, of bogs 
investigated 

- Number of sampLing points 

- Number of sampLes investi
gated 

- Average thickness of peat de
posits, in meters 

- Thickness of sLightLy humi
fied surfaae peat, in meters 

- Average state of humification 

- Average state of humifiaation 
of sLightLy humified portion 
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Kuva 1. Turvekerrostumien paksuusvyöhykkeet ja heikommin maatuneen 
pintaturpeen paksuus (rasterikuviot). Mustat pisteet i1maisevat 
tutkittujen soiden sijainnin. Kuvaan on myö s merkitty suotyyppien 
a1uee11inen jako Ruuhijärven (1960, kuva S8) mukaan. 

Fi g . 1. Thiakness zones of the peat.deposits and thiakne88 of 
sZi g htZy humified surfaae peat (arosshatahe d patterns). BZaak 
points mark Zoaation of bog s inve8tigated. AZso marked on the fi g 
ure i8 the regionaZ di8tribution of the bog types, aaaording to 
Ruuhi j ärvi (1960, Fig. 58). 
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Kartassa (kuva 1) on esitetty tutkitut suot mustilla pis

teillä, kuitenkin siten, että joitakin lähekkäin sijaitsevia soi

ta on mittakaavan pienuuden vuoksi merkitty samalla pisteellä. 

Hajapisteiden avulla tutkittuja soita ei oIe otettu aineistoon, 

mutta niitä on käytetty paikannettaessa turpeen paksuuskäyriä. 

Jokaiselta kompleksityyppialueelta on otettu vähintään yksi poik

kiprofiili havainnollistamaan turvekerrostumien stratigrafiaa. 

SOISTUNEISUUS JA KALLIOPERÄ 

Kallioperäkarttaan (Simonen 1959) on merkitty soiden 

osuus maa-alasta prosentteina lIvessalon (1962) mukaan. Kuvasta 

käy ilmi tietyn soistumisasteen sijoittuminen jollekin määrätylle 

kallioperäalueelle (kuva 2). 

1~E1D_gE~D11~~1gD~1~~1:_j~_gE~D~!!!~~!~!~~~~~ Granuliitti
kaari jakaa Lapin graniittigneissialueen kahteen osaan: Itä-Lapin 

ja Taka-Lapin graniittigneisseihin (Suomen Geologia) . Itä-Lapin 

alueen soistumisprosentti on 21-30. Granuliittialue on tätä heikom

min soistunutta. Pääpiirteissään ympäristöään voimakkaammin sois

tunutta on Taka-Lapin graniittigneissialue Utsjoella, granuliitti

kaaren koillispuolella. Siellä kallioperä on hyvin samankaltaista 

kuin Itä-Lapissa. Vallitsevana kivilajina on juovainen graniitti

gneissi. 

~~E~E2bj21~D_!!~~~~~!~~~ Kemijoen alajuoksun varrella si

jaitseva Peräpohjolan liuskealue on koostunut pääasiassa kvartsii

teista, kiilleliuskeista, dolomiiteista ja niukasti piihappoa si

sältävistä metavulkaniiteista. Kokonaisuudessaan alue edustaa Lapin 

soistuneinta vyöhykettä, sillä siellä soita on yli puolet maa-alas

tao Suot ovat jokseenkin nuoria, sillä alue on vapautunut merestä 

myöhemmin kuin muu osa Lappia. Nopean maankohoamisen alueella sois

tuminen on tapahtunut ns. primäärisenä eli vedestä vapautuneen 

maan välittömänä muutoksena suoksi. Tätä on edistänyt maan kohoami

sesta jOhtunut kallistuminen, jolloin sisämaasta tulleiden vesien 

virtaus on hidastunut ja näin allaspaikoissa lisännyt soistumis

herkkyyttä. 

1~E!D_!!~§~~~!~~~ Inarin granuliittikaaren ja Keski-Lapin 

laajan graniittialueen välissä sijaitsee Enontekiöltä Sallaan ulot

tuva Lapin liuskealue, jossa soiden peitossa on 51-60 % maa-alasta. 

Tämä ympäristöään soistuneempi alue noudattelee liuskevyöhykett ä . 
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Kuva 2. Soiden prosenttinen osuus maa-a1asta I1vessa1on (1962) mu
kaan ja Lapin ka11ioperä Simosen (1971) 1aatiman kartan perustee1-
1a. 1a = ortogneissia1ueet; 1b = granu1iittia1ue; 2 = 1iuskea1ueetj 
va1keat a1at = hap~amien syväkivien a1ueet. 

Fig. 2. Peraentage of Land area aovered by bogs, aaaording to IL
vessaZo (1962), and the bedroak of Finnish LapZand, after the map 
drawn by Simonen (1971). 1a = orthogneiss areas; 1b = granuLite 
area; 2 = shist areas; white spaaes = orogenia, pLutonia roaks. 
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Kolarin länsiosassa ja Enontekiöllä, missä kivilajeina ovat run

saskvartsiset gneissit, soistumisprosentti on alle 40. 

B~EE~~i~U_§~Y~~iYi~D_~l~~~~~ Etelä-Lapin laajalla graniitti

massiivilla ja pohjoisella Hetan graniittialueella soita on 31-40 % 
maa-alasta. 

TURVEKERROSTUMIEN PAKSUUS 

Tässä aineistossa turvekerrostumilla ymmärret ä än vähintään 

0,30 metrin paksuisia suokasvillisuuden maatumisen seurauksena syn

tyneitä kerrostumia. Näiden keskimääräinen paksuus Lapissa on 1,95 m, 

josta heikommin maatuneen pintaturpeen osuus on 0,90 m. Eri kartta

lehtialueiden (1 : 400 000 -kaavainen yleiskartta) turpeen keski

paksuudet on esitetty taulukossa 1. 

Kartalta (kuva 1) käy ilmi alle 2 metrin, 2-3 metrin ja kes

kimääräiseltä paksuudeltaan yli 3 metrin alueet. Yhden metrin pak

suuskäyrää ei ole piirretty, koska se ei käytetyssä mittakaavassa 

lisäisi alueellista tietoa. Turpeen paksuuskäyrät eivät luonnolli

sestikaan ilmaise mitään tarkasti rajoittuvia alueita, vaan anta

vat yleiskuvan syvyysvyöhykkeistä. Kartalle on myös merkitty alu

eellinen soiden tyyppijako Ruuhijärven (1960) tutkimusten perus

teella. 

Seuraavassa syvyysvyöhykkeitä käsitellään kompleksityyppi

alueittain. Jokaiselta alueelta on valittu vähint ään yhden suon 

poikkiprofiili edustamaan turvekerrostumien rakennetta. 

~~D~~ri:~~EiD_E~1§~§Qi9~D alueella turvekerrostumat ovat 

ohuita. Heikommin maatunut kerros (Hl - 4 ) on jokseenk in kaikkialla 

alle 0,5 metrin paksuinen. Tutkittujen turvekerrostumien keskimää

rä i nen paksuus on 1,64 m ja niiden keskimäärä inen maatuneisuus 4,0. 

Suotyypeistä nevaa on yli puolet suoalasta (Ilvessalo 1962). Soil

le tyypillisiä ovat vuorottaisesta jäätymisestä ja sulamisesta 

sekä ikiroudasta aiheutuvat muodot. 

Esimerkkiprofiiliksi on täältä valittu Enontekiön Iiton 

palsasuon (piste 1 kuvassa 1) poikkiprofiili (kuva 3). Korkein pal

sa kohoaa noin 4 metriä suonpinnasta. Palsojen p äält ä kesäisin su

lavan kerroksen paksuus vaihtelee 40-60 cm:iin ( Salmi 1970). Etelä n 

puoleisten rinteiden kesäisin sulava turvekerros on pOhjoispuolista 

paksumpi. 

~~~§~:~~EiD_~~E~§~Q~1~~~11~ pää osat soista ovat alle 2 
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Kuva 3. Tunturi-Lapin palsasoiden esimerkkisuoksi valitun Enonte
kiön riton palsasuon poikkileikkaus. Ylempi profiili esittää tur
vekerrostumien rakennetta, jolle jäätyminen (palsat) on tyypil
list ä . Alempi profiili esitt ä ä kerrostumien maatuneisuutta; ti
heämpi rasteri kuvaa paremmin maatunutta (H 5- l0 ) turvetta ja har
vempi rasteri heikommin maatunutta (Hl-4) turvetta. Pystymitta
kaava ilmaisee korkeuden mitattuna metreinä merenpinnasta ja vaa
kasuora mittakaava tutkimuspisteiden sijainnin. 1 = rahkaturvet
ta; 2 = saraturvetta; 3 = sararahkaturvetta; 4 = ruskosammaltur
vetta; 6 = puunj ä tettä; 7 = korteturvettaj 8 = liejuaj 9 = hiek
kaa. 

Fig. 3. Cross section of "palsa" bog of Iitto, in the commune of 
Enonteki~, selected as the illustrative example of the bogs of 
this type in the fells of Finnish Lapland. The upper profile rep
resents the structure of the peat beds, a typiaal feature of 
which is freezing rand the formation of frozen mounds, or palsas). 
The lower profile represents the humifiaation of the beds; the 
denser crosshatching denotes peat at a more advanaed stage of 
humifiaation (H5-10) and the sparser arosshatahing peat in a less 
humified state (H1-4)' The vertiaal saale represents the height 
as measured in meters above sea level and the horizontal saale 
the location of the investigation points. 1 = Sphagnum peat; 
2 = Carex peat; 3 = Carex-Sphagnum peat; 4 = Bryales peatj 5 = 
Carex-Bryales peat; 6 = remains of wood; 7 = Equisetum fluviatilis 
peat; 8 = detritus ooze; 9 = sand. 
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SILMÄNKAIVAMAJÄNKÄ, Inar;, Kaamanen 
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Kuva 4. Vuorottaisen jäätymisen ja sulamisen muovaaman Inarin Sil 
mänkaivamajängän poikkileikkaus on Metsä - Lapin aapasuoalueelta 
esimerkkiprofiilina. Merkkien selitykset ovat kuvassa 3 . 

Fig . 4 . Cro s s section of Silmänkaivamajänkä , Inari commune, which 
has been shaped by alternating freezing and thawing, here present
ed as a sp e cimen profile from the "aapa" bog area of the forest 
belt of Finnish Lapland . Key to symbols given in Fig. 3. 
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metrin syvyisiä. Inarinjärven ympäristön so iden keskisyvyys on 

yli 2 metriä, mutta altaan itäpuolella on suhteellisen pienialai

nen yli 3 metrin syvyinen vyöhyke. 

Tälle kompleksityyppialueelle heikommin maatuneen pintatur

peen paksuus on 0,5-1,0 metriä. Poikkeuksena ovat pOhjoisesta tu

leva alle 0,5 metrin ja Keski-Lapista luoteeseen kulkeva yli 1 met

rin vyöhyke. 

Esimerkkisuoksi on valittu Inarin Silmänkaivamajänkä (piste 

2 kuvassa 1). Poikkiprofiilista (kuva 4) käy ilmi regelaation vai

kutus suon pintamorfologiaan. Pinnan profiili on saatu vaaitsemalla 

tutkimuspisteiden viereiset jänteet, joista korkeimmat ovat liki 

metrisiä suonpinnasta. Kerrostumassa heikommin maatuneen turpeen 

osuus on jokseenkin vähäinen - paikoin se puuttuu tyystin. Jäntei

syydellä on pintamorfologisena piirteenä täällä heikompi suuntaus, 

mutta regelaation jOhdosta voimakkaammat muodot kuin eteläisemmäs

sä, Peräpohjolan aapasoiden vyöhykkeessä. 

r~rg2QbjQ1~D_~~2~§Qi9~D_~±~~~D Ruuhijärvi (1960) on jakanut 

pOhjoiseen ja eteläiseen osaan. Näiden suot ovat Lapin syvimpiä 

soita. Suurimmassa osassa aluetta turvekerrostumat ovat yli 2 met

riä paksuja. Kittilän kunnan alueella on laaja yli 3 metrin syvyi

nen vyöhyke. Kartalle on merkitty myös nykyisten Lokan ja Portti

pahdan tekojärvien alle jääneet suot, joiden alueella on ollut kak

si pientä yli 3 metrin syvyistä vyöhykettä. 

Ohuimmat (alle 0,5 m) heikommin maatuneen pintaturpeen ker

rostumat tavataan Kittilän kirkonkylän etelänpuoleisilla laajoilla 

jokivarsisoilla, edellä mainittujen tekojärvien alueilla sekä Savu

kosken ja Sallan kuntien koillisosissa. Viimeksimainitulla alueel

la monet tutkituista soista ovat rinnesuotyyppisiä. Suurella kes

kisellä alueella pintakerrosten paksuus on yli 1 metrin. Alueen 

soistumisprosentti on 51-60 % maa-alasta. 

POhjoisen Peräpohjolan aapasoista tyyppiesimerkkinä on So

dankylän Naaraslammenaapa (piste 4 kuvassa 1). Kerrossarjassa (ku

va 5) näkyy turvelajien vähittäinen vaihtuminen soistumisen alun 

ruskosammalturpeesta ruskosammalsaraturpeeksi ja edelleen pinta

kerroksien rahkaturpeeksi. Tämä ilmentää kehityksessä progressii

vista, märästä lettovaiheesta kuivempaan saranevavaiheeseen tapah

tunutta muutosta. Suon transgressiivisuus taas näkyy reunamien rah

koittumisena. Suo on jäänyt Porttipahdan tekojärven alle. 

Saman kompleksityypin topografisena varianttina on esitetty 

Sallan Kuusivaaran rinnesuo (piste 3 kuvassa 1). Täällä jänteisyys 
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Kuva 5. Peräpohjolan aapasoiden pOhjoisena esimerkkinä olevan So
dankylän Naaraslammen aavan poikkiprofiili. Suo oli ennen teko
järven alle jäämistään hyvin vetistä lettoa, missä suon reunamat 
olivat nevaa. Turvekerrostumat ovat kauttaaltaan heikosti maatu
neita. 

Fig. 5. Cross profiZe of the NaarasZampi aapa-bog, SodankyZ~ com
mune, presented here as a northern specimen of the bogs of this 
type in the Per~pohjoZa region. Before being inundated by the man
made Zake, the bog was a very wet, treeZess fen with scarceZy any 
shrubby pZants but a profusion of moss vegetation , its margins 
consisting of the ffnevaff type of bogZand (marked by the occurrence 
of Sphagnum moss). The peat beds are sZightZy humified. 
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KUUSIVAARANSUO ISoLLa 
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Kuva 6 . Peräpohjolan aapasoiden topografinen muunnos , Sallan Kuu
sivaaran rinne s uo. Pystymittakaava ilmaisee suhteellista korkeutta . 

Fig. 6. Topographia variety of Peräpohjola aapa-bog: the hanging 
bog of Kuusivaara, Salla aommune. Vertiaal saale represents the 
relative altitude . 
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puuttuu tai on tasopinnoilla vain heikkona. Suotyyppi edustaa met

sämaan eutrofista soistumista. Suon pinta kallistuu 11 metriä 700 

metrin matkalla. Turvekerrostumat (kuva 6) ovat ohuita. Heikommin 

maatunut osa on paksuimmilla kohdillaankin vain 0,5 m. Kerrostuman 

pohjalla on rahkasaraturvetta, mikä pintaan päin vaihtuu pelkäksi 

rahkaturpeeksi. Kuivalle maalle etenevä rahkoittuminen käy myös il

mi profiilista, jota tarkasteltaessa on otettava huomioon, että 

korkeusluvut ilmaisevat suhteellista korkeutta eivätkä korkeutta 

merenpinnasta kuten muissa profiileissa. 

Kittilän Sokostovuoma (piste 5 kuvassa 1) on esimerkkinä 

eteläisen Peräpohjolan aapasoista. Suo on tyypillinen Keski-Lapin 

laaja-alainen aapasuo. Turvekerrostumat (kuva 7) ovat pOhjoisempia 

esimerkkisoita tuntuvasti paksumpia. POhjaosien turve on ruskosam

mal- ja/tai rahkaturvetta, jossa paikoin on runsaasti kortteen 

jäännöksiä. Tämä viittaa siihen, että syntymisen aikana pOhjaveden 

pinta on ollut korkealla. Tällainen kerrosjärjestys on tunnusomais

ta Keski-Lapin aapasoille. Pintakerroksien turve on saraturvetta. 

Suon reunamat kohoavat keskustaa ylemmäksi. 

~2bi2!§:~2bi~D~~~D_~~tr2[~§~t_~~2~§~2t ovat edellisiä mata
lampia. Suuri osa kompleksityypin soista on alkanut soistua verrat

tain myöhään, osa on syntynyt Litorina merestä kuroutuneiden lah

tien ja altaiden soistumisena. So iden pohjalla tavataan täällä ylei

sesti savia. 

Kompleksityypin keskiosassa heikommin maatuneen pintaturpeen 

paksuus on poikkeuksellisen pieni, alle 0,5 metri ä , kun se lännes

sä Pellon - Ylitornion välillä on yli 1 metrin. 

Alatornion kunnassa sijaitseva Varevuoma (piste 6 kuvassa 1) 

on valittu esimerkkisuoksi eutrofisten aapasoiden alueelta. Sen 

turvekerrostumat (kuva 8) ovat hyvin samankaltaisia kuin Kittilän 

alueella. Suon pohjalla on kuitenkin puunjätettä enemmän kuin Kit

tilän soissa. Tämä viittaa jo metsittyneen mineraalimaan soistumi

seen. Pintaturpeen sammaljäänne on täällä rahkaisempaa kuin esimer

kiksi Soko stovuoman vastaavan kerroksen ruskosammalturve. 

TURVELAJIEN ALUEELLINEN JAKAANTUMA 

Aineisto on jaettu kolmeen pääkomponenttiin: rahka-, rusko

sammal- ja saravaltaisiin turpeisiin. Jakoperustana on ollut tur

peen päämassa. Näin esimerkiksi sararahkaturpeet (CS-t) on ryhmi-



17 

SOKOSTOVUOMA, Kittilä 

188 m 

~m 

X-1000 
I 

-800 - 6QO - 400 - 200 +200 

Kuva 7. Peräpohjolan eteläisten aapasoiden tyyppiesimerkin, Kit
tilän Sokostovuoman poikkileikkaus. Turvekerrostumat ovat edelli
siä esimerkkisoita tuntuvasti paksumpia . Leikkauksen kerrosjärjes
tys ilmentää suon kehityksessä tapahtunutta suotyypin muutosta 
märästä kuivempaan (ruskosammalturve - korteturve - saraturve seu
ranto) . 

Fig. 7. Cross seation of Sokostovuoma , Kitti~ä aommune, given a 
type speaimen of the southern aapa-bogs of the Peräpohjo~a region. 
The peat beds are appreaiab~y thiaker than the speaimen bogs re
presented in the foregoing. The stratigraphia sequenae of the 
seation revea~s the transformation of the bog type from wet to 
drier during the aourse of its evo~ution (Bryales peat - Equisetum 
fluviatilis peat - Carex peat sequenaeJ. 

X<-400 
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VAREVUOMA, Alatornio 

200 600 800 10c0 1200 l~OOm 

I 

Kuva 8. Eutrofisten aapasoiden esimerkkisuon Alatornion Varevuo
man profiili. Kerrosjärjestys ilmentää pinnanmyötäisenä tapahtuneen 
altaan umpeenkasvun jatkumista jo metsittyneelle min~raalimaalle 
ja suotyypin vähittäistä muuttumista kuivemmaksi turpeen paksuus
kasvun seurauksena. Suolla jatkuu rahkasammalien nopea transgres
siivinen leviäminen. 

Fig. 8. ProfiLe of Varevuoma, ALatornio eommune, presented as spee
imen of eutrophie aapa-bogs. The stratigraphie sequenee reveaZs 
the eontinuation of the superfieiaZ growing over of the basin to 
mineraZ soil aLready eovered with woods and the graduaL transfor
mation of the bog to a drier type as a resuLt of growth in thiek
ness. The rapid transgressive spread of Sphagnum peat eontinues in 
the bog. 
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telty rahkaturpeisiin, kun taas rahkasaraturpeet (SC-t) on lasket

tu kuuluviksi saraturpeisiin. Tämän jälkeen on laskettu eri so iden 

turpeiden prosenttuaalinen jakaantuma ja jaettu aineisto neljään 

pitoisuusluokkaan: alle 10 %, 10-20 %, 20-30 % ja yli 30 % kutakin 

kolmesta pääkomponentista. 

B~h~~~~~E~~~ (kuva 9). Yleisenä piirteenä voidaan todeta, 

että suuren keskisen osan ja Enontekiön Käsivarren kerrostumissa 

rahkaturvetta on alle 10 %. Ruuhijärven tutkimusten (1960) mukaan 

mantereellisen Enontekiön ja merellisen Inarin-Lapin soilla on mor

fologisia eroja. Viimeksimainitulla alueella pounikkoja on enemmän. 

Kasvillisuuden eroja Ruuhijärvi ei sen sijaan Enontekiön aineis

tonsa pienuuden vuoksi erota. Kun tarkastellaan rahkaturpeiden le

vinneisyyskarttaa, havaitaan samoja piirteitä. Mantereisilla Enon

tekiön ja Keski-Lapin alueilla rahkaturvetta on alle 10 %. Utsjoen 

puolelta tämä aineisto on riittämätönj karttaan on merkitty 10-20 % 
rahkaturvetta, mutta arvo on todennäköisesti liian pieni. Eniten 

rahkaturpeita tavataan Inarin-Lapissa ja sen itäreunalta POhjois

Sallaan ja Savukoskelle ulottuvalla vyöhykkeellä sekä lännessä Tor

niojoen piirissä. Tervolan alueella kuitenkin ruskosammalturvetta 

on enemmän kuin rahkaturvetta. Siellä näyttäisi jOkin muu, esimer

kiksi ravinnetekijä, sivuuttaneen ilmastollisen tekijän vaikutuk

sen. Merkittävä rahkaturve-esiintymä on myös Rovaniemen kaupungin 

lähettyvillä. Metsä-Lapin aapasoiden luonteenomaiset piirteet ulot

tuvat Pokan luona (Kittilän - Inarin puolivälissä) etelämmäksi. 

Täällä rahkaturpeella on etelään työntyvä kieleke. Keski-Lapissa 

rahkaturpeet ulottuvat keskimäärin 1,11 metrin syvyyteen suon pin

nasta (Lappalainen 1970, kuva 21). 

B~§~2§~~~~1~~~E~~~ (kuva 10). Kerrostumia, missä on yli 30 % 
ruskosammalturvetta tavataan Tervolan alueella, Kittilän ja Sodan

kylän kirkonkylien välillä sekä Inarinj ä rven itäpuolelta järven 

eteläpuolitse luoteeseen menevällä vyöhykkeellä ja Käsivarressa. 

Ruskosammalturpeet ulottuvat Keski-Lapissa keskimäärin 1,49 metrin 

syvyyteen suon pinnasta (Lappalainen 1970, kuva 21). 

e~~§~~~E~~~~ Käytetyn jaotuksen perusteella voidaan sanoa 

Lapin turpeiden pääosan olevan saravaltaist~. 

Kolmen turvekomponentin pääasialliset esiintymisvyöhykkeet 

on esitetty yhteenvetokartassa (kuva 11). Siihen turvelajien esiin

tymisvyöhykkeet on merkitty sillä perusteella, mitä turvetta kunkin 

suon turpeiden prosentuaalisen jakaantuman perusteella on eniten . 

Kartasta havaltaan, että pOhjoisia ja Rovaniemen sekä Tervolan -
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Kuva 9. Rahkavaltaisten turpeiden alueellinen jakaantuminen. Eri
tyisesti on syytä huomata rahkaturpeen pieni osuus Lapin keski 
osien ja Käsivarren turvekerrostumista . Etelä- Sallan ja Kemijärven 
alueiden aineisto ei oIe vertailukelpoista muun materiaalin kans
sa . 

Fig. 9. RegionaZ distribution of the peat deposits consisting 
predominantZy of Sphagnum moss. ParticuZarZy noteworthy is the 
smaZZ proportion of Sphagnum peat in the peat deposits of the 
centraZ part of Finnish Lap Zand and the Enontekiö region. The 
materiaZ from southern SaZZa and Kemijärvi is not comparabZe 
with the rest of the materiaZ. 
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Kuva 10. Ruskosamma1va1taisten turpeiden a1uee11inen jakaantumi
nen. 

Fig . 10. Regional distribution of the peat deposits consisting 
predominantly of Brya1es peat . 
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Kuva 11. Lapin turvekerrostumien pääturvekomponenttien a1uee11i
nen jakaantuminen. Kuva esittää yhteenvedon Lapin soiden va11it
sevista turpeista. 

Fig. 11. Regional distribution of the principal peat components 
of the peat deposits of Finnish Lapland. The figure presents a 
summary of the peats predominantly occurring in the bogs of Lap
land. 
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Ylitornion alueita lukuun ottamatta Lapin soiden vallitseva turve 

on saraturvetta. Saraturpeet ulottuvat Keski-Lapissa 1,15 metrin 

syvyydelle saakka (Lappalainen 1970, kuva 21). Myös tämän aineiston 

perusteella Etelä- ja Keski-Lapissa saraturpeet muodostavat kerros

tumien yläosan. Ajoitusten tehtäväksi jää selvittää, mihin ajankoh

taan eri puolilla Lappia saraturpeiden kerrostuminen sattuu ja on

ko se ehkä eri alueilla samanaikainen tapahtuma. 

YHTEENVETO 

Käsillä olevassa tutkimuksessa selvitellään Lapin turveker

rostumien alueellisia piirteitä. Tämän selventämiseksi on syytä 

tarkastella soistumisilmiön taustatekijöitä. 

Kaikkialla maapallolla ei turvekerrostumien synnylle oIe yh

tälaisia edellytyksiä. Aridissa ilmastossa nämä edellytykset ovat 

pienemmät kuin humidin ilmaston alueilla, riippumatta kasvinjään

teiden tuotosta. Toisaalta kasvinjäänteitä hajoittavien mikrobien 

toiminta on lämpimässä ilmanalassa tehokkaampaa kuin kylmemmillä 

alueilla. Ilmaston riittävä kosteus ja kosteuden pieni haihtumi

nen eivät yksin riitä aiheuttamaan soistumista. Täytyy olla myös 

tiettyjä geologis-morfologisia ja ravinne-ekologisia syitä. Vasta 

silloin soistuminen saa näiden vaikuttajien yhteistuloksena maise

malle omaa leimaansa antavia piirteitä. 

Soiden laajuuteen ja turvekerrostumien paksuuteen vaikutta

va huomionarvoinen tekijä on kerrostumien ikä. Jäätiköityneillä 

alueilla jäätiköiden häviäminen ja sitä mahdollisesti seuranneet 

vesivaiheet antavat iälle maksimirajat. Toinen merkittävä tekijä 

Suomessa on maankohoaminen. Sen vaikutus tuntuu selvimmin POhjan

lahden perukassa. Vesivaiheita ajatellen vanhimpien soistumisen 

merkkien pitäisi löytyä veden koskemattomilta, supra-akvaattisilta 

alueilta. Siitepöly- ja c14 -ajoituksen perusteella näin onkin. 

Kittilästä, Inarista ja Käsivarresta on saatu tätä osoittavia 

ajoituksia. 

Topografian vaikutus soistumiseen ilmenee vesien keräänty

misenä painanne- ja allaspaikkoihin. Soistumista tehostaa vettä 

heikosti läpäisevä maalaji, esim. moreeni tai savi. Pitkälle kas

vukauteen säilyvä routa hidastaa tuntuvasti veden imeytymistä maa

perään. Lapissa tämä on varsin huomionarvoinen seikka, sillä siel

lä vettä purkautuu eniten keväällä ja alkukesästä, hyvä nä kasvu-
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kautena. 

Turvekerrostumien paksuuteen vaikuttaa vallinneen kasvilli

suuden rehevyys, lajikoostumus jq turpeen maatuneisuus sekä alus

tan vesisuhteet. Kasvien hajoaminen taas riippuu kemiallisista ha

petus-pelkistys olosuhteista, mutta myös aerobisissa ja anaerob i

sissa olosuhteissa erilailla vaikuttavista mikrobiologisista teki

jöistä. Eri kasvilajit, jopa kasvien eri osatkin hajoavat eri no

peudella (Kivinen 1948). 

Kasvinjäänteiden joutuessa veden alle aerobisten bakteerien 

hajoittava toiminta ei pääse vaikuttamaan. Vesi myös hidastaa tur

peen kOkoonpuristumista. Tästä ovat kuvassa 5 olevat kerrostumat 

hyvänä esimerkkinä. Lapin syvimpien kerrostumien (Kittilän ja Ina

rin yli 3 metrin syvyiset vyöhykkeet) turve on pääasiassa rusko

sammalturvetta. Se on jOkseenkin heikosti maatunutta ja erittäin 

vetistä. Mainituilla alueilla turpeen paksuus näyttäisi riippuvan 

ikäfunktion ohella monesta ulkoisesta tekijästä, joista ravinneky

symys on sangen huomionarvoinen. Kittilän alueella tavataan melko 

yleisesti eriasteista rapakalliota, joka varmastikin on merkittävä 

kasviravinteiden lähde. 

Turpeiden alueellisessa jakaantumisessa selvimmät ilmastol

liset piirteet havaitaan rahkaturpeilla. Lapin ilmastollisesti man

tereisissa osissa rahkaturvetta tavataan niukasti, runsaammin sen 

sijaan ilmastollisesti merellisellä Inarin-Lapista itärajan tuntu

massa Savukoskelle ja POhjois-Sallaan ulottuvalla vyöhykkeellä sekä 

lännessä Torniojoen piirissä. Viimeksimainitun alueen eteläosassa 

kuitenkin ruskosammalturvetta on enemmän kuin rahkaturvetta. Täällä 

edafiset tekijät näyttäyät syrjäyttäneen ilmastollisten tekijöiden 

vaikutuksen. 

Turpeen jakaantumakartasta (kuva 10) ei ruskosammalen alueel

linen keskittyminen näy yhtä selvästi kuin yhteenvetokartasta (kuva 

11). Viimeksimainittu on piirretty ottamalla huomioon kunkin suon 

merkittävin turvelaji, ts. se turv~ jota suon kerrostumissa keski

määrin on eniten. Rasterilla peitetyillä alueilla ei tällaista mer

kittävyysominaisuutta ole tai aineisto on ollut riittämätön mer

kittävyysominaisuuden määrittämiseen. Tällöin huomataan, että Ina

rinjärven itäpuolelta järven eteläosan poikki luoteeseen ulottuu 

rahkaturpeen vyöhyke. Täällä suokasvillisuus on monipuolisempaa ja 

regelaatio heikompaa kuin muualla Inarin-Lapissa eikä pounikkoja 

ole lainkaan (Ruuhijärvi 1960) . . Kittilän ja Sodankylän kirkonkylien 

välillä, samoin kuin edellä mainittujen tekojärvien alle jääneillä 



25 

alueilla on runsaasti ruskosammalturpeita. 

Ruskosammalturpeiden esiintyminen liittyy kiinteästi sara

turpeiden esiintymiseen ja on vähemmän ilmastosta riippuvainen 

kuin rahkaturpeiden. Pääosan Lapin turpeista voidaan käytetyn jao

tuksen perusteella sanoa olevan saraturpeita. 

Aineiston esittämisellä on pyritty antamaan turvelajien le

vinneisYYdestä suurpiirteinen kuva. Seuraavana teht ävänä on tilas

tollisin menetelmin ja automaattista tietojenkäsittelyä hyväksi 

käyttäen selvitellä yksityiskohtaisemmin turpeiden ja niiden maatu

neisuuden, syvyyden, kallioperän yms. tekijöiden riippuvuussuhtei

tao 

S u m m a r y 

ON THE THICKNESS AND REGIONAL DISTRIBUTION OF THF. PEAT DEPOSITS IN 

FINNISH LAPLAND 

On the total land area of Finland, bogs cover no less than 

9 742 000 hectares, or 31.9 per cent - 23.9 per cent occurring in 

the southern half of the country and 40.8 per cent in the northern 

half (Ilvessalo 1958). Most of the bogs of Finnish Lapland are sit

uated in region of the "aapa" bog complex (Fig. 1); only the nor

thernmost bogs are separately designated as composing the zone of 

"paIsa" bogs running across the fell country. "Aapa" is the Finnish 

term for open and watery sedge bogs in northern regions; "palsa" 

is a frost mound in peat. 

The type of bog met with most frequently in Finnish Lapland 

is the "räme", which is defined as a wet pine peat-moor, or, more 

in detail, a wet Sph agnum moor - though not quite so waterlogged 

as the "neva" - containing a profusion of undershrubs and, commonly, 

arboreal vegetation, notably stunted pines. Rämes account for 41.6 

per cent of the bogs. The second most prevalent type is the "neva", 

the term for a very wet treeless Sp hagnum bog with scarcely any 

shrubs; such bogs make up 32.1 per cent of the total. Wet spruce

hardwoods peat-moors, or "korpis", account for 17.5 per cent. The 

remaining 4.8 per cent are "lettos", or, commonly, very wet, tree

less fens with scarcely any shrubs but overgrown with brownmoss 

(BryatesJ vegetation. In the decade of the 1950s, 4.0 per cent of 
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the bags in Lapland were drained (Ilvessalo 1958). By now the 

drainage situation has changed somewhat; furthermore, the propor

tionate distribution of undrained bog types has changed, too. 

In the study at hand, the regional features of the peat de

posits of Finnish Lapland are dealt with by an investigation of 

the average thickness of the peat beds, the thickness of the 

slightly humified surface peat and the regional distribution of 

the predominant types of peat. 

The material was collected in connection with the field in

vestigations carried out by the Geological Survey of Finland be

tween 1959 and 1971. The sampling was established on a regular basis 

by adherence to a system of lines: across the broadest part of each 

bog investigated, the main line was drawn, and the cross lines were 

then drawn at right angles to it at intervals of 500 meters. In 

the extensive aapa bogs bordering rivers, the lines were spaced 

1000 meters apart. The sampIes were taken at 100-meter intervals 

along the lines drawn. The network of lines and the location of the 

investigation sites are pictoriallY represented in the author's 

earlier study dealing with riverside bogs (Lappalainen 1970). The 

peat beds were investigated by collecting a connected series of 

sampIes with a peat sampIer of the Hiller type. The peat types were 

identified by following the peat formula worked out by von Post 

(1924). Account was taken at the same time of the occurrences of 

detritus ooze and clay underlying the peat. 

In the present material, the term "peat bed" is applied to 

deposits of at least 0.3-meter thickness that have formed through 

the humification of bog vegetation. 

The material comprises some 9 000 sampling sites and over 

43 000 peat determinations (Table 1). The location of the bogs is 

shown in Fig. 1, where at the same time the regional distribution 

of the bogs by type, according to Ruuhijärvi (1960), is to be seen. 

The bedrock and the proportion of the land area covered 

by bogs 

In the region of the most marked crustal uplift around the 

far end of the Gulf of Bothnia, the proportion of the land area 

covered by bogs is the largest, that is, over 50 per cent (Fig. 2). 

The bedrock in this region belongs chiefly to the Peräpohjola 
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schist area. Paludification started right after the land had e

merged out of the water. The tilting of the crust, which has caused 

the mouths of the rivers to rise more rapidly than the upper 

courses, has slowed down the flow of waters and thus increased the 

susceptibility of the adjacent lands to paludification. 

Comparable to the foregoing region as regards the prevalence 

of bogs is the schist area of Lapland, where the proportion of the 

land area covered by bogs ranges· from 51 to 60 per cent. 

In the granite-gneiss tracts of Finnish Lapland, bogs cover 

between 21 and 40 per cent of the land area. The granulite area of 

Inari, which lies in between, however, is less paludified than the 

surrounding country. In the region of the extensive granite massif 

of southern Lapland and the locality of the Hetta g ranite, up 

north, bogs account for from 31 to 40 per cent of the land area. 

Thickness of the peat deposits 

The average thickness of the peat deposits of Finnish Lap

land is 1.93 m, of which 0.90 m consists of slightly humified sur

face peat. The map reproduced in Fig. 1 shows the reg ional zones 

into which the peat deposits are divided according to thickness as 

weIl as the thickness zones of the surface peat. The cross section 

of at least one bog is represented from every complex-type area. 

The palsa-bog region of the fells of Lapland is represented 

in Fig. 3 by the cross section of the palsa bog of Iitto, in the 

commune of Enontekiö (point 1 in Fig. 1). Intense freezing is re

vealed by the high frozen peat mounds, known in F innish as "palsa"s. 

Salmi (1968 and 1970) has studied the evolution and structure of 

the palsas of Enontekiö. 

In the region of the "aapa" bog s of the forest belt of Lap

land, the thickness of the peat beds mostly measures under 2 m. Ex

ceptions are the bogs in the surroundings of Lake I nari, which run 

between 2 and 3 meters in thickness. On the east side of the lake, 

there is a small zone in which the thickness of the peat is over 

3 meters. The cross section in Fig. 4 makes evide nt the marked e f

feet of regelation on the surface features of the bog ( No. 2 in 

Fig. 1). The peat banks are less distinctly oriented but, owing to 

the regelation, larg er than in the zone of aapa-bog s o f the Perä 

pohjola region. 
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It is the aapa tracts of Peräpohjola that have the deepest 

bogs in Finnish Lapland. The thickness of the peat deposits there 

is generally over 2 meters. Fig. 5 shows a cross section represent

ing this bog area (point 4 in Fig. 1). The figure shows the gradual 

alteration of the bog type from a wet to a less watery variety of, 

in the main, the so-called "saraneva", or treeless Sphagnum bog 

with Carex vegetation. The cross section in Fig. 6 represents the 

hanging or sloping variety of bog included in this type of complex. 

The spread of the vegetation causing paludification is revealed by 

the growing over of the margins with Sphagnum fuscum. 

An example of the aapa-bogs of southern Perä pohjola is So

kostovuoma (point 5 in Fig. 1), in the commune of Kittilä. The 

peat beds are exceedingly thick (Fig. 7). The bottom of the bog 

contains BryaZes and/or Sphagnum peat. In places there are abundant 

remains of Equisetum fZuviatiZi8~ which indicates a high water 

level in the past. The sequence of layers is typical of the aapa

bogs of the southern part of central Finnish Lapland. 

The eutrophie aapa-bog s of North Pohjanmaa are shallower 

than the ones referred to in the foregoing. In the central parts 

of the region, the thickness of the surface peat is exceptionally 

slight, averaging 0.5 m, whereas between Pello and Ylitornio it is 

over 1 m. The cross section shown as an example in Fig . 8 (point 6 

in Fig. 1) reveals that the peat in the bottom portions contains 

abundant remains of trees, which bear witness to the paludification 

of mineral soil that had already been overg rown with woods. The 

surface peat here is predominantly of the Sphagnum variety. A large 

part of the bogs of the region had formed in bays and basins of 

the Litorina Sea stage of the Baltic Sea. Clay is generally met 

with at the bottom of the bog s. 

The regional distribution of the peat deposits 

Figs. 9 and 10 show the regional distribution of the pre

vailing types of peat. The material is divided into three cate

gories: predominantly Sphagnum (S-peat), BryaZes (B-peat) and 

Carex (C-peat). The basis of division was the main mass of the 

peat. For example: the Carex-Sphagnum peats (CS-p) are classified 

among the Sphagnum type, and the Sphagnum-Carex peat ( SC-p) as be

longing to the Carex type. These are furt her broken down into four 
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groups according to whether the main mass accounts for less than 

10 per cent, between 10 and 20, 20 and 30 or over 30 per cent of 

the peat deposits in any given bog. 

Sphagnum peats (Fig. 9). The peat deposits of the central 

part of the region and of the commune of Enontekiö contain Sphagnum 

peat to an amount of less than 10 per cent. The deposits in the 

Inari district, on the other hand, have a Sphagnum peat content of 

over 30 per cent. A comparison of the maps in Figs. 1 and 9 reveals 

that peat deposits less than 0.5 m thick and those consisting of 

over 30 per cent of Sphagnum peat occur in the same areas. Sphagnum 

peat occurs in considerable abundance in the climatically marine 

zone extending from the Inari district to Salla and the northern 

part of Savukoski as well as in the sphere of the Tornio river in 

western Finnish Lapland. In the latter area, ,however, Bryales peat 

occurs in greater abundance than Sphagnum peat between Tervola and 

Ylitornio. Evidently, the nutrient factor has there superseded the 

influence of the climatic factors, causing the profuse occurrence 

of Bryales peat. 

Bryales peats (Fig. 10). Deposits with a Bryales peat con

tent of over 30 per cent occur in the Tervola district, between 

Kittilä and Sodankylä, in the zone running around the south side 

of Lake Inari from the east toward the northwest and in the dis

trict of Enontekiö . 

On the basis of the classification 'used, the peat deposits 

of Finnish Lapland consist mainly of sedg e varieties, excepting 

the northern areas, where Sphagnum peats predominate. The map sum

marizing the data (Fig . 11) shows the principal zones of occurrence 

of the three peat components. On the map are marked the occurrences 

of the different peat types on the basis of the predominant variety 

yielded by percentual distribution arrived at for each bog . A com

parison of the summary map with the Sphagnum and Br y ales peat maps 

brings to the fore the following: Sphagnum peat p redominates on the 

west side of Lake Inari, in a small area on the south side of the 

parish center of Kittilä, the bog s that were ' inundated by the man

lade lake of Lokka, the hang ing bogs in the northern part of Salla 

and the bogs bordering the Kemi river downstream from Rovaniemi. 

Bryales peat, again, predominates in the district of Tervola, be

tween Kittilä and Sodanky l ä , on the eastern and norther n sides of 

Lake Inari and in the district of Enontekiö. Elsewhere in Lapland , 

sedge vegetation predominantly characterizes the peat. 
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The widespread occurrence of any given type of peat indi

cates the total phenomena prevailing in the region, phenomena, 

like the climate and the trace elements present in the ground, that 

affect the vegetation growing in bogs. Deviating occurrences are 

interesting in that they reflect the influence of local factors, 

such as nutrients, on the vegetation. The Bryates peats occurring 

in the vicinity of the parish center of Kittilä and the area between 

Tervola and Ylitornio represent deviating deposits of this nature. 

Statistical treatment of the data will in the future shed 

light on the possible correlation and interaction between the dif

ferent factors, such as humification and the depth of occurrence 

of peat beds and types of peat. 

KIRJALLISUUTTA - REFERENCES 

11 

Auer, Väinö (1920) Uber die Entstehung der Stränge auf den Torf-
mooren. Acta Forest. Fenn. 12:2, 1-145. 

_"_ (1927) Untersuchungen liber die Waldgrenzen und Torfböden in 
Lappland. Comm. Inst. Quaest. Forest. Finl. 12: 4, 1-52. 

_"_ (1928) tiber die Einwanderung der Fichte in Finnland. Comm. 
Inst. Quaest. Forest. Finl. 13: 3, 1-24. 

_11_ (1951) Suot. Fennia 72, 211-230. 

Cajander, A.K. (1913) Studien über die Moore Finnlands. Acta 
Forest. Fenn. 2:3, 1-208. 

Ilvessalo, Yrjö (1958) Suomeri metsät vuosista 1921-24 vuosiin 1951-
53. Summary: The forests of Finland from 1921-24 to 1951-53. 
Comm. Inst. Forest. Fenn. 47: 1, 1-227. 

_11_ (1960) Suomen metsät kartakkeiden valossa. Summary in Eng
lish: The forests of Finland in the light of maps. Deutsches 
Referat: Die Wälder Finnlands im Licht von Karten. Comm. 
Inst. Forest. Fenn. 52: 2, 1-70. 

Kivinen, Erkki (1948) Suotiede. Helsinki. 

_11_ (1971) Peat and Peatland Classification in Finland. Bulletin 
of the International Pe at Society No 2, 7-8. 

11 
Lappalainen, Eino (1970) Uber die spät quartäre Entwicklung der 

Flussufermoore Mittel-Lapplands. Bull. Comm. geol. Finlande 
244, 1-79. 



31 

Lappalainen, E. (1971) Eri soistumistapojen ikäsuhteista Keski
Lapissa. Summary: On the age of various types of paludifica
tion in Central Lapland. Suo 22, No. 1, 1-7. 

von Post, Lennart (1924) Das genetische System der organogenen 
Bildungen Schwedens. Comite internat. de Pedologie, IV. 
Commission 22. Helsinki. 

Ruuhijärvi, Rauno (1960) Uber die regionale Einteilung der nord
finnischen Moore. Ann. Bot. Soc. "Vanamo" 31:1, 1-360. 

-"- (1963) Zur Entwicklungsgeschichte der nordfinnischen Hoch
moore. Ann. Bot. Soc. "Vanamo" 34:2, 1-40. 

Salmi, Martti (1963) On the subfossil Pediastrum algae and molluscs 
in the Late-Quaternary sediments of Finnish Lapland. Arch. 
Soc. "Vanamo" 18:2, 105-120. 

-"- (1965) Pediastrum alger iden mikropaleontologiska under
s6kningen. Norsk Geol. Tidsskrift, Bd. 45, 156. 

-"- (1968) Development of palsas in Finnish Lapland. Proceedings 
of the Third International Peat Congress, Quebec, 1968: 
182-189. 

-"- (1970) Investigations on palsas in Finnish Lapland. Ecology 
of the subarctic regions. Proceedings of the Helsinki Sym
posium 1966: 143-153. Unesco, Paris. 

Simonen, A. (1971) Das finnische Grundgebirge. Geologische 
Rundschau, Bd. 60, 1406-1421. 

Sorsa, Pentti (1964) Uber das Spätglazial in Salla, Nordfinnland. 

-"-

Ann. Bot. Fenn. 1, 97-103. 

(1965) POllenanalytische Untersuchungen zur spätquartären 
Vegetations- und Klimaentwicklung im 6stlichen Nordfinnland. 
Ann. Bot. Fenn. 2, 301-413. 

Steinert, J. (1925) Der Torf und seine Verwendung. Berlin. 



Helsinki 1972. Vallion painaluskcskus 



ISBN 951-690-004-6 


	KANSILEHTI
	NIMIÖSIVU
	Lappalainen, E.
	SISÄLLYS
	JOHDANTO
	Yhteenveto Lapin soiden turvetutkimuksista vuosilta 1959 - 1971 eri karttalehtialueilla
	SOISTUNEISUUS JA KALLIOPERÄ
	TURVEKERROSTUMIEN PAKSUUS
	TURVELAJIEN ALUEELLINEN JAKAANTUMA
	YHTEENVETO
	Summary: ON THE THICKNESS AND REGIONAL DISTRIBUTION OF THF. PEAT DEPOSITS IN FINNISH LAPLAND
	The bedrock and the proportion of the land area coveredby bogs
	Thickness of the peat deposits
	The regional distribution of the peat deposits

	KIRJALLISUUTTA - REFERENCES
	TAKAKANSI

