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suotyyppiopas. Abstract: Peatland Site Types Guide Book in the Geologi-
cal Survey of Finland. Geological Survey of Finland, Report of Peat Investi-
gation 467, 109 pages, 122 figures and 1 appendix.

In practical site classification mires divided into two main groups: tree-
less mires and genuine forested mires. Treeless mires are treed fens and 
bogs and genuine forested mires are spruce swamps and pine bogs.  In 
other hand peatlands can divide by natural state to four category. 1. Mires 
in natural condition 2. Recently ditch mires 3.Botanical change mires 4. 
Drained peatland forest and other damaged peatland areas. 

The peatland site type classification use in GTK is combination of forest 
officers and botanist. It is an application from A. K. Cadander’s (1913) 
mire site type classification. This classification consist in ecologically simi-
lar sites support similar vegetation 

This Peatland Site Types Guide Book is in use in GTK’s peatland data col-
lection. In GTK’s peatland site type classification system consist together 
63 mire types.  In addition there are drained peatland forests and other 
damaged peatland areas. 
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JOHDANTO

Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) nykyi-
nen suotyyppijärjestelmä perustuu luokitteluun, 
joka on luotu, siinä vaiheessa kun GTK:n turve-
tutkimuksia alettiin tallentaa ATK:lle vuonna 
1975. Ensimmäiset ”Turvetutkimusten maasto-
oppaan” versiot painettiin vähän tämän jälkeen 
(Lappalainen, Sten ja Häikiö: GTK:n opas 6, 1978 
ja GTK:n opas 12,1984). Tätä ennen maastossa 
käytettiin jo monistettua suotyyppioppaan koe-
versiota. Tämä nyt käsillä oleva suotyyppiopas on 
GTK:n suotyyppioppaan 1984 päivitysversio. Op-
paaseen on tarkennettu aikaisempien suotyyppien 
kuvauksia sekä lisätty kuvaukset niistä suotyy-
peistä, jotka on GTK:ssa otettu käyttöön vuoden 
1984 jälkeen. Suotyyppikuvauksia on täydennetty 
muun muassa seuraavien julkaisujen perusteella 
Eurola et al. (1994), Kaakinen et al. (2008), Laine 
et al. (2005) ja Laine et al. (2012).

GTK:n luokittelu on sovellus metsätieteilijöiden 
ja botanistien luokitteluista ja se on siis oma sovel-
luksensa A.K. Cajanderin 1913 luomasta suotyyp-
piluokittelusta. Cajanderin luokittelu perustuu en-
sisijassa suon ravinteisuuden arviointiin lähinnä 
puuntuotannon näkökulmasta. Cajanderin teo-
rioihin pohjautuva luokittelu on vallitsevasti käy-
tössä Suomessa kaikilla soiden arvioinnin aloilla. 
Muualla Euroopassa vallitsevat pääosin muista 
luonnontieteellisistä teorioista lähtöisin olevat 
suotyyppiluokittelut.

Kaikkiaan GTK:n suotyyppimäärityksiä on tie-
tokannassa noin 1,3 miljoona kappaletta. Niistä 
on varsinaisilta kairauspisteiltä (tutkimuspisteiltä) 
tehty n. 767 000 kpl. Kaikista tutkimuspisteistä on 
tehty muun tutkimuksen ohessa suotyyppimääri-
tys. Lisäksi osasta turvesyvyyden mittauspisteistä 
(pliktauspiste) on määritetty suotyyppi. Pliktaus-
pisteitä on kaikkiaan n. 937 000 kpl. 

GTK:n nykyiseen suotyyppijärjestelmään kuu-
luvat suotyyppihavainnot on tutkittu ATK-aikana, 
eli vuodesta 1975 alkaen.  Suotyyppihavainnot kä-
sittävät yhteensä alueen, jonka pinta-ala on noin 
noin 2,2 milj. ha.  Tutkimukset painottuvat Etelä- 
ja Länsi-Suomeen (Kuvat 1 ja 2).

GTK:ssa suotyyppiluokitus on säilytetty vuosi-
kymmeniä lähes ennallaan.  Luokituksen uudis– 
tamiseen ja muutoksiin on ollut paineita suo– 
malaisten suotyyppijärjestelmien kehittyessä, tar– 
kentuessa ja muuttuessa. Toisaalta soiden luoki-
tustarpeissa on myös ilmennyt ohimeneviä tai 
hyvin yksityiskohtaisia tarpeita, joita ei ole tuotu 
järjestelmään.  Jokainen uusi suotyypityskirja on 
pyrkinyt tuomaan muutoksia suotyyppihavain-
nointiin. GTK:n suotyyppijärjestelmän konser-
vatiivisuudella on saavutettu se etu, että GTK:n 
suotyyppihavainnot ovat olleet koko ATK -ajan 
tutkimushistorian, eli vuosikymmeniä, keskenään 
vertailukelpoisia toisin kuin esimerkiksi VMI  
metsäinventointien yhteydessä kerätyt suotyyp-
pihavainnot, jossa suotyyppijärjestelmää on jat-
kuvasti muutettu. GTK:n laaja yhtenäinen suo-
tyyppiaineisto tarjoaa hyvät mahdollisuudet 
monenlaiseen luonnontieteelliseen tutkimukseen.
Toisaalta GTK:n suotyyppijärjestelmän heikkou-
tena on suotyyppivalikoiman niukkuus ja se että 
suotyyppimääritykset on tehty kertaluoteisena 
suon tutkimushetkellä, eikä mitään seurantaa suo-
tyyppien sukkessiosta tehdä systemaattisesti. 

Kuopiossa 30.12. 2016

Kimmo Virtanen
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Kuva 1. GTK:n turvetutkimusalat vuosina 1944–2015 hehtaareina. Kuva: Kimmo Virtanen, GTK ja  
Riitta Turunen, GTK.
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2	  
	  

	  Kuva 2. Tutkimustilanne GTK:n tutkimista geologisista soista kunnittain. Kuva: Arto Laiho, GTK.
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SUOTYYPIN HAVAINNOINTI GTK:N TURVEVAROJEN KARTOITUKSESSA 

GTK:n koordinaatteihin sidotut tutkimukset teh-
dään kairauspisteittäin (tutkimuspiste).  Jokaiselta 
kairauspisteellä määritetään suotyyppi. Kairaus-
pisteen suotyypiksi merkitään vallitseva suotyyp-

pi, joka näkyy 25 m säteellä kairauspisteeltä. Tut-
kija päättää vallitsevan suotyypin käännyttyään 
ympäri (360 astetta) ja tarkkailtuaan suotyyppien 
vaihtelua kairauspisteen ympärillä. (Kuva 3.)

3	  
	  

	  

	  

	   	  Kuva 3. Suotyypin määritys GTK:n tutkimusmenetelmässä. Kuva: GTK.

  

SUOTYYPIT TYYPPIKASVEINEEN 

Suomen suot on jo vanhastaan luokiteltu puuston 
ja puulajisuhteiden perusteella kolmeen päätyyp-
piryhmään: korpiin, rämeisiin ja avosoihin (nevat 
ja letot).  Näistä ryhmistä jokaisessa voidaan erot-
taa ravinteisuudeltaan ja kosteudeltaan erilaisia 
alaryhmiä. Suokasvit ryhmittyvät niille soveliai-
den kasvuedellytysten mukaan muodostaen eri-
laisia kasviyhdyskuntia. Näitä kasviyhdyskuntia 
nimitetään suotyypeiksi. Kasvilajien ryhmitys 
riippuu olennaisesti kosteudesta, ravinteisuudesta 
ja maasto-olosuhteista, sekä kasvien välisestä kil-
pailusta. Myös alueen maantieteellisellä sijainnilla 
on tärkeä merkitys suotyyppien muodostuksessa. 
Pääsuotyyppiryhmien lisäksi on käyttöön otettu 
lähteiköt ja luhdat kuvaamaan pohjavesi- ja pinta-
vesivaikutusta kasvillisuuteen.

Suotyypin määrittämisessä tarkastelu kohdis-
tuu yleensä aina koko lajistoon ja sen koostu-

muksessa ja rakenteessa ilmeneviin piirteisiin; eli 
kokonaisuus on määräävä, yleensä aina on myös 
poikkeavaa lajistoa. Merkitystä on valtalajeilla, 
luonnehtijoilla ja indikaattorilajistolla. Suot ovat 
yleisekologialtaan joko ombrotrofisia (sadeveden 
ravinteiden varassa eläviä) tai minerotrofisia (mi-
neraalimaiden ravinteiden varassa eläviä).  Suotyy-
pit ryhmitellään ravinteisuuden eli trofian mukaan 
oligotrofisiin- eli vähäravinteisiin- (karuihin), me– 
sotrofisiin- eli keskiravinteisen- (ruohoisiin) ja 
eutrofisiin- eli runsasravinteisiin tyyppeihin. 

Oppaassa käytetty putkilokasvien kasvillisuus-
nimistö on sama kuin Suokasvillisuusoppaassa 
(Eurola et al.1994) käytetty nimistö.  Tämä nimis-
tö pohjautuu puolestaan Retkeilykasvion (Hämet-
Ahtin et al. 1984) nimistöön.  Sammalten osalta on 
valtaosin käytetty myös saman oppaan (Eurola et 
al.1994) nimistöä. 
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OMBROTROFIALLA tarkoitetaan sadeveden va-
rassa elämistä ja se on kasvien ravinnonsaannissa 
ääritapaus.

A MINEROTROFISELLA suolla suoveden sisäl-
tämät ravinnemäärät kohoavat selvästi sadeveden 
vastaavia arvoja korkeammiksi. Suo saa pääosan 
ravinteistaan ympäristöstään pohja- ja pintavesien 
mukana sadevesien lisäksi. 

Minerotrofiset suot voivat olla ravinnetasoiltaan 
oligo-, meso- tai eutrofisia, sekä keskusta- tai reu-
navaikutteisia suhteessaan mineraalimaan lähei-
syyteen (Eurola & Kaakinen 1978). 

LETTOISUUS: lettoisuus eli ruskosammaleisuus 
on merkkinä korkeasta ravinnepitoisuudesta, eut-
rofiasta. Runsaina esiintyvät lettosammalet mm. 
lettosirppisammal (Limbrichtia intermedia), kulta-
sirppisammal (Loeskypnum badium), rassisammal 
(Paludella squarrosa), lettoväkäsammal (Cam-
pylium stellatum), kultasammal (Tomentyphnum 
nitens), kampasammal (Helodium blandowii) ja 
heterahkasammal (Sphagnum warnstorfii), sekä 
lettosarat mm. keltasara (Carex flava), liereäsara 
(Carex diandra), hirssisara (Carex panicea) ja let-
toruohot mm. lettorikko (Saxifraga hirculus). 

RUOHOISUUS: puolivaateliaita (mesotrofeja) 
kasveja esiintyy runsaasti. Tällaisia ovat mm. järvi-
korte (Equisetum fluviatile), kastikat (Calamagros-
tis sp.), kurjenjalka (Potentilla palustris), suoputki 
(Peucedanum palustre), siniheinä (Molinia caeru-
lea) ja villapääluikka (Trichophorum alpinum). 

SUURSARAISUUS: suuret sarat; pullosara (Carex 
rostrata) jouhisara (Carex lasiocarpa) juurtosaraa 
(Carex chordorrhiza) ja vesisara (Carex aquatilis). 
Näitä esiintyy runsaasti. 

ISOVARPUISUUS: Isot varvut; suopursu (Ledum 
palustre) juolukka (Vaccinium uliginosum) kaner-
va (Calluna vulgaris), vaivaiskoivu (Betula nana) 
ja vaivero (Chamaedaphne calyculata). Näitä esiin-
tyy runsaasti. Ne ilmentävät rämekasvillisuutta 
(paitsi vaivaiskoivu).

LYHYTKORTISUUS: tupasvillaa (Eriophorum 
vaginatum), tupasluikkaa (Trichophorum cespito-
sum) tai rahkasaraa (Carex pauciflora), leväkköä 
(Scheuchzeria palustris) esiintyy runsaasti. 
 

RAHKAISUUS: ruskorahkasammal (Sphagnum 
fuscum) muodostaa suon pinnalle miltei yhtenäi-
sen mättäisen peitteen, tavataan nevoilla ja rämeil-
lä. 

RIMPISYYS: suon pinnalla on runsaasti minerot-
rofisia painanteita, jotka ovat veden peitossa aina-
kin osan kasvukautta. 

LUHTAISUUS: Pintavesien ja lumensulamisvesi-
en aiheuttama pitkäaikainen vaikutus suokasvilli-
suuteen. Tyypillisimmillään se on puro-, joki- tai 
järvivesivaikutus. Luhtaisuuden tyypillisiä edusta-
jia ovat mm. kurjenjalka (Potentilla palustris), veh-
ka (Calla palustris), rentukka (Caltha palustris), 
suo-orvokki (Viola palustris), suokorte (Equisetum 
palustre), suoputki (Peucedanum palustre), vesisa-
ra (Carex aquatilis), mätässara (Carex caespitosa), 
pullosara (Carex rostrata), haprarahkasammal 
(Sphagnum riparium), okarahkasammal (Sphag-
num squarrosum), kalvaskuirisammal (Calliergon 
stramineum). 

   
Tämän lisäksi otetaan huomioon suotyyppien 
avainlajeja. Tällaisia ovat esimerkiksi  Sphagnum 
papillosum, kalvakkarahkasammal – kalvakka-
nevan avainlaji tai Sphagnum globularis, pallosa-
ra – pallosararämeen avainlaji. Suotyypit liittyvät 
toisiinsa liukuvasti, joten usein kairauspisteen 
suotyypin määrityksessä voi olla monta vaihtoeh-
toa. Aina ei ole vain yhtä oikeaa suotyyppiä, vaan 
tutkimuspisteen suotyypiksi tutkija määrittää 
vaihtoehtoisissa tilanteissa suotyypin, jonka kirjaa 
ATK–järjestelmään. GTK:n ATK-järjestelmässä 
on toistaiseksi ollut tilaa vain yhdelle vallitseval-
le suotyypille. Maastotietokoneelle voi tallentaa 
huomioita myös muista suotyypeistä. Aiemmin 
lomakkeille (vuosina 1975–2006) kirjatut lisähuo-
miot eivät tallentuneet ATK–järjestelmään. 

 Nykyisin voidaan tehdä erillinen havaintopiste 
halutulle suotyypille tai luontohavainnoille (mm. 
kasvit, eläimet, harvinaiset suotyypit, lähteet, geo-
logiset luontotyypit: dyynit, rantavallit, erilaiset 
moreenimuodostumat jne.). 
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SUOTYYPIN OHEISHAVAINNOINTI

MÄTTÄISYYS tarkoittaa pinnan kohoumia, jotka 
muodostuvat pyöreähköistä mättäistä sekä pitkän-
omaisista ja kapeahkoista kermeistä ja jänteistä.  
Mättäisyyteen lasketaan ombrotrofisten mättäiden 
pinta-alaosuus (%).  Mättäiksi lasketaan vain ”rah-
kamättäät” ruskorahkasammal, ruso- , kangas-, 
puna- (mm. Sphagnum fuscum, Sphagnum rubel-
lum, Sphagnum capillifolium, Sphagnum magella-
nicum jne.). Mättäisyysprosenttia arvioitaessa ei 
oteta huomioon yksittäisten putkilokasvien (esim. 
tupasvilla, tupasluikka) muodostamia tuppaita. 
Mättäisyys merkitään prosentteina pinta-alasta 
tutkimuspisteen ympäristössä ja mättäiden keski-
määräinen korkeus. 

PUULAJISUHTEET: Merkitään eri puulajien 
osuudet 10 %:n tarkkuudella puuston runkotila-
vuudesta. 
 
PUULAJIEN KEHITYSLUOKKA: Merkitään ke-
hitysluokka 1 - 6. Kehitysluokka on merkittävä 
myös avosoilla. 
1 =  Aukeat alat ja siemenpuustot. Aukeat alueet ja 

osittain taimettuneet alueet, joita ei voida lu-
kea yhtenäiseksi taimistoksi. Siemenpuita voi 
esiintyä. 

2 =  Taimistot ja riukuasteen metsiköt. Taimistot 
ja riukuasteen metsiköt, joista ei saada myyn-
tikelpoista kuitupuuta. 

3 = Harvennusmetsiköt. Nuoret harvennusvai-
heessa olevat metsiköt, joista saadaan pääasi-
assa kuitupuuta. 

4 =  Varttuneet kasvatusmetsiköt. Edellisiä vart-
tuneemmat metsiköt, joita ei vielä luokitella  
uudistuskypsiksi. Varttuneista metsiköistä 
saadaan kuitupuun ohella myös tukkipuita. 

5 =  Uudistuskypsyyden saavuttaneet metsiköt. 
Suhteellisen runsaspuustoiset ja järeät metsi-
köt. 

6 =  Vajaatuottoiset metsiköt. Uudistettavat, har-
vat, vähäpuustoiset ja epätasaiset metsiköt.  
”Lakkapää suomänniköt” kuuluvat tähän ke-
hitysluokkaan.

TIHEYSLUOKKA.  Tiheysluokka on puuston ti-
heydestä. Puuston tiheyttä merkitään numerolla: 
1 = aukea tai melkein aukea, 2 = harva metsikkö, 
puut yksittäin, 3 = keskinkertaisen tiheä, 4 = tiheä. 
Tiheysluokka merkitään myös avosoilla (1). 
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LUONNONTILAISET SUOT 

Avosuot 

Avosuot ovat puuttomia tai harvaan kituvia pui-
ta kasvavia yleensä vetisiä soita lukuun ottamat-
ta rahkanevoja.  Avosoihin luetaan nevat ja letot.  
Nevoilla sammaliston pääosan muodostavat rah-
kasammalet, joskus eräät vaatimattomat rusko-
sammalet. Pohjaveden korkeudesta riippuen lajis-
to vaihtelee. Rimmistä ja kuljuista rahkasammalet 
saattavat jopa puuttua, jolloin suon pintana on 
Sphagnum ruoppapinta tai suon pinta muodos-

tuu vesirimmistä. Heiniä, saroja ja ruohoja on 
lajiluvultaan suhteellisen vähän. Letoilla sammal-
kerroksen muodostavat toisinaan ruskosammalet 
sekä vaateliaat rahkasammalet. Mättäillä on vä-
hemmän vaateliaita ombrotrofisia rahkasammalia. 
Letoilla tavataan samoja saroja kuin nevoillakin, 
mutta niiden lisäksi esiintyy vaateliaita lettosaroja. 
Letoilla esiintyy myös vaateliaampia ruohovartisia 
kasveja, joista monet ovat yleisiä rantakasvilajeja.

Letot

Rimpiletto  (RIL) on varsinkin Pohjois-Suomen 
aapasuoyhdistymässä yleinen märkä suotyyppi, 
jonka painanteita vesi saattaa peittää koko kasvu-
kauden. Pitkähköjen ja kapeahkojen sammaleisten 
jänteiden välisiltä rimpialoilta sammalpeite voi 
puuttua tai se on hyvin vaillinainen. Sammallajisto 
voi vaihdella huomattavasti.   Märillä soilla rimpien 
kasvillisuus voi muodostua lettolierosammal Scor-
pidium scorpioides -kasvustosta (mustarimpiletto) 
tai vallitsevana on myös usein rimpisirppisammal 
(Limprichtia revolvens eli Drepanocladus revol-
vens). Välipinnoilla ja kuivahkoilla rimpiletoilla 
valtalajina on pääasiassa keräpäärahkasammal 
(Sphagnum subsecundum) -valtaisesta kasvillisuu-
desta. Rimmissä ja välipinnoilla tavataan saroja. 
Jänteiden kasvillisuus on useimmiten ruskorahka-
sammal (Sphagnum fuscum) -valtaista. Rimpilet-
tojen turvekerros saattaa olla varsin ohut. ’Rimpi-
pinnoilla turvekerros voi olla ohut.  

Rimpiletto (RIL) (GTK:n alkuperäinen suotyyp-
pi) kattaa seuraavat suotyypit, mikäli rimpileton 
tarkempaa määritystä ei voida tehdä: Scorpidium 
scorpidioides–rimpiletto, Revolvens -rimpiletto, 
Calliergon richardsonii -rimpiletto.

Scorpidium scorpioides rimpiletto (eli musta– 
rimpiletto) (SRIL).  Scorpidium scorpiioides–rim-

pileton pohjakerroksen valtalaji on lettoliero– 
sammal (Scorpidium scorpioides). Sen määrä vaih-
telee suuresti, ja usein suuri osa rimmestä voi olla 
”ruopan” peitossa ja vain yksittäisiä sammalia 
uiskentelee ruopparimmessä. Lettolierosammal 
on myös vesikasvi, jota tavataan matalien järvien 
ja lampien pohjalla. Scorpidium-letot ovat enim-
mäkseen keskustavaikutteisia. Kenttäkerroksen 
valtalajeina ovat nevasarat: juurto-, jouhi-, muta ja 
pullosara (Carex chordorrhriza, Carex lasiocarpa, 
Carex limosa, Carex rostrata), Tunturi- Lapissa aa-
pasara (Carex rotundata) ja luhtavilla (Eriopharum 
angustifolium). Reunavaikutteiset Scorpidium-
letot liittyvät mm. vesijättömaihin, jolloin suotyy-
pin lajistossa tavataan luhtalajeja ainakin kenttä-
kerroksessa. Tunturi-Lapissa on myös lähteisyyttä 
ilmentäviä Scorpidium-lettoja. Scorpidium-lettoja 
on myös ns. kausikosteikoilla, joilla sammallajisto 
selvästi kärsii kuivuudesta ja mm. jouhisara (Ca-
rex laciocarpa) runsastuu. (Kuvat 4 ja 5.)

Reunavaikutteiset Scorpidium-letot välittävät 
luhtalettoihin ja lähdekasvillisuuteen, keskusta-
vaikutteiset meso-eutrofisiin ruopparimpilettone-
voihin. Scorpidium–rimpilettoja esiintyy koko 
maassa, mutta yleisimmillään ne ovat Pohjois-
Suomessa. Etelä-Suomessa tyyppi on harvinainen. 
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Kuva 4. Scorpidium -rimpiletto, Kittilä. Kuva: Kimmo Virtanen, GTK.

Kuva 5. Scorpidium scorpiioides. Kuva: Kimmo Virtanen, GTK.
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Revolvens–rimpiletto (DRIL). Revolvens -rim-
piletto on rimpinen, vetinen, keskustavaikuttei-
nen suotyyppi, jonka tyyppilajina on rimpisirppi-
sammal (Limprichtia revolvens eli Drepanocladus 
revolvens). Rimpisirppisammal esiintyy vain ve-
tisissä rimpipintaolosuhteita, jossa on jatkuvas-
ti seisovaa vettä ja pysyvä veden peitto. Toisena 
tyypillisenä lajina Revolvens–rimpiletoilla esiintyy 
lettolierosammal (Scorpidium scorpioides). Kenttä– 

kerroksen valtalajeina ovat tavallisesti nevasarat: 
juurto-, muta- ja jouhisara (Carex chordorrhiza, 
Carex limosa, Carex lasiocarpa), Tunturi-Lapissa 
luhtavilla (Eriophorum angustifolium). Tavallisim-
pia muita sammallajeja ovat letto- ja kultakuiri-
sammal (Calliergon richardsonii ja Sarmentypnum 
sarmentosum), kultasirppisammal (Loeskypnum 
badium) ja lettorahkasammal (Sphagnum teres). 
(Kuvat 6 ja 7.) 

Kuva 6. Revolvens-rimpiletto, Viiankiaapa, Sodankylä. Kuva: Kimmo Virtanen, GTK.
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Calliergon richardsonii–rimpiletto (CRIL).  
Rimpinen suotyyppi, jonka sammallajisto voi 
olla monilajista, vaikka valtalajina onkin useim-
miten lettokuirisammal (Calliergon richardsonii) 
(Kuva 8). Usein muiden sammallajien peittävyys 
on suurempi kuin lettokuirisammalen. Pohjaker-
roksessa luhtakuirisammal (Calliergon cordifo-
lium), (Carex giganteum), rassisammal (Paludella 
squarrosa), kiiltosirppisammal (Scorpidium ver-
nicosum), hetesirppisammal (Warnstorfia exan-
nulata), aapasirppisammal (Warnstorfia procera) 
ja pohjansirppisammal (Warnstorfia tundrae).   
Kenttäkerroksessa nevakasvit ovat vallitsevia: 

juurto- ja mutasara (Carex chordorrhiza, Carex 
limosa).  Myös reunavaikutteisuuden ilmentäjiä 
esiintyy: luhtakastikka (Calamagrostis stricta), lie-
reä- ja lettosara (Carex diandra, lettosara (Carex 
heleonastes), myrkkykeiso (Cicuta virosa), suo-
horsma (Epilobium palustre), hoikkavilla (Eriopho-
rum gracile), luhtakuusio (Pedicularis palustris) 
ja lettotähtimö (Stellaria crassifolia).  Calliergon 
richardsonii–rimpiletto on pohjoinen suotyyppi, 
joka esiintyy laaja-alaisimpana Peräpohjolassa.  
(Suotyyppien uhanalaistarkastelussa 2008 arveltu 
levinneisyysalueen olevan suunnilleen sama kuin 
Kittilän vihreäkivialue.)  

Kuva 7. Rimpisirppisammal 
(Limprichtia revolves eli 
Drepanocladus revolvens).  
Kuva: Kimmo Virtanen, GTK.

8	  
	  

	  

	  

	   	  

Kuva 8. Lettokuirisammal 
(Calliergon richardsonii). 
Kuva: www.wikipedia.fi 
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Varsinainen letto  (VL). Varsinaiset letot ovat 
pääasiassa välipintatason kasvillisuudesta muo-
dostuneita soita.  Usein varsinaisia lettoja tavataan 
rimpilettojen reunoilla mineraalimaan läheisyy-
dessä. Pohjakerros on usein melko yhtenäinen 
ja se muodostuu pääasiassa ruskosammalista ja 
heterahkasammal (Sphagnum warnstorfii)–kas-
vustoista. Ruskosammalista mainittakoon ras-
sisammal (Paludella squarrosa) (Kuva 9), joka 
muodostaa pohjakerroksen kasvillisuutta mm. 
lähteiden- ja rantojen läheisyydessä olevilla letoil-
la, mutta sitä tavataan myös rimpipinnoilla. Myös 
keräpäärahkasammal (Sphagnum subsecundum) ja 
lettorahkasammal (Sphagnum teres) voivat esiin-
tyä valtalajeina avoimilla ja kosteahkoilla alueilla 
(ei rinnesoilla). Varsinaisten lettojen mättäät ovat 
usein ruskorahkasammal (Sphagnum fuscum) 
-valtaisia. Suursarat: jouhisara (Carex lasiocarpa),   
pullosara Carex rostrata ja juurtosara Carex chor-
dorrhiza) ovat kenttäkerroksen valtalajeja, nii-

den ohella on monia lettosaroja mm. keltasara 
(Carex flava), äimäsara (Carex dioica), hirssisara  
(Carex panicea), liereäsara (Carex diandra). Eten-
kin kuivahkoilla letoilla kasvaa myös lettoruohoja 
runsaasti, kuten mähkä (Selaginella selaginoides), 
karhunruoho (Tofieldia pusilla) ja rätvänä (Poten-
tilla erecta). Tavalliset suoruohot, mm. kurjenjalka 
(Potentilla palustris) ja raate (Menyanthes trifolia-
ta) ovat myös yleisiä. Joskus varsinaiset letot ovat 
varpuisia, etenkin vaivaiskoivu (Betula nana) voi 
olla yleinen. 

Turvekerros on vaihtelevan paksuista rusko– 
sammalturvetta. Varsinaisia lettoja esiintyy ylei-
sesti kalkkipitoisilla alueilla (Keski-Lapissa, Kai– 
nuussa ja Kuusamossa). 

Varsinainen letto kattaa seuraavat suotyypit, 
mikäli rimpileton tarkempaa määritystä ei voida 
tehdä: Warnstorfii–letto, koivuletto, Campylium–
letto

Kuva 9. Rassisammal (Paludella squarrosa). Kuva: Ari Luukkanen, GTK.
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Warnstorfii–letto (eli kirjoletto) (WAL). Warns-
torfii-letto on monimuotoinen suotyyppi. Tyy-
pillä on välipintaista, kuivemmilta osiltaan jopa 
lähes mätäspintaista kasvillisuutta. Välipinnal-
la heterahkasammal (Sphagnum warnstorfii) on 
yleensä valtalaji.  Kuivemmilla pinnoilla kultasam-
mal (Tomentypnum nitens) yhdessä kerrossam-
malen (Hylocomnium splendens), seinäsammalen 
(Pleurozium scebreri) ja jokasuonrahkasamma-
len (Sphagnum angustifolium) kanssa ovat yhä 
yleisempiä. Yleensä Warnstorfii- letto muodos-
tuu, nimensä mukaisesti kirjavista eri sammalten 
luonnehtimista laikuista. Tällöin kasvillisuudessa 
on usein runsaasti reunavaikutuksen ilmentäjiä. 
Erityisesti korpisuuden ja lähteisyyden ilmentäjiä 
tavataan, mm. tuppisara (Carex vaginata), kar-
hunputki (Angelica sylvestris), huopaohdake (Cir-

sium helenioides), lehtokorte (Equisetum pratense), 
mesiangervo (Filipendula ulmaria), rantamatara 
(Galium palustre), metsäkurjenpolvi (Geranium 
sylvaticum) ja niittykellukka (Geum rivale).  Yleis-
tä suolajistoa Warnstorfii–letoilla edustavat mm. 
vaivaiskoivu (Betula nana), isokarpalo (Vaccinium 
oxycoccos), jouhisara (Carex lasiocarpa), villapää- 
ja tupasluikka (Trichophorum alpinum, T. caespi-
tosum), järvikorte (Equisetum fluviatile) ja raate 
(Menyanthes trifoliata). (Kuvat 10−12.)

Tyypillisiä ovat myös rinteillä tavatut lähdevai-
kutteiset Warnstorfii–letot, jotka ovat usein kata-
jaa, harmaaleppää ja pajuja kasvavia soita, jossa 
maasto viettää niin, ettei vesi seiso paikoillaan.  
Warnstorfii –lettoja tavataan koko maassa, ylei-
simmillään ne ovat Pohjois-Suomessa.

Kuva 10. Heterahkasammal (Sphagnum  warnstorfii) ja kultasammal (Tomentypnum nitens). Kuva:  
Kimmo Virtanen. GTK.
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Kuva 12. Heterahkasammal (Sphagnum warnstorfii). Kuva: Ari Luukkanen, GTK.

Kuva 11. Kirjoletto. Kasveina heterahkasammal (Sphagnum warnstorfii), rätvänä (Potentilla erecta), suo-
orvokki (Viola palustris), korte (Equisetum sp). Kuva: Kimmo Virtanen, GTK.
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Campylium-letto (eli ruskoletto) (CAL) Cam-
pylium–leton tyyppilajeja ovat pohjakerroksessa 
lettoväkäsammal (Campylium stellatum) ja let-
tosirppisammal (Limprichtia intermedia).  Cam-
pylium-letot ovat usein katajaa ja harvakseltaan 
pajupensaita kasvavaa suotyyppiä. Usein Campy-
lium–letto on syntynyt paikalle, jossa maasto viet-
tää huomattavasti. Campylium–letto on keskimää-
rin märempi kuin Warnstorfia–letto eli väli-, jopa 
lähes rimpipintainen. Reunavaikutteisilla Cam-
pylium-letoilla tavataan korpisuutta, lähteisyyttä, 
jopa luhtaisuutta ilmentäviä lajeja. Nevalajistoon 

kuuluvat lyhytkortisuuden ja suursaraisuuden 
edustajat leimaavat kenttäkerroksessa keskusta-
vaikutteisia paikkoja. Campylium-letto on usein 
samanlainen pohjalajistoltaan, kuin lettorämeen 
pohjalajisto. Joskus Campylium–letolla esiintyy 
ruosteheinää (Schoenus ferrugineus). Campylium–
lettoa esiintyy harvinaisena koko maassa, mutta 
yleisimmillään se on Pohjois-Suomessa. Karjan 
laidunnuksella lienee ollut huomattava merki-
tys Campylium-lettojen syntyyn ja säilymiseen.  
(Kuva 13.)

Kuva 13. Lettoväkäsammal (Campylium stellatum). Kuva: Kimmo Virtanen, GTK.

13	  
	  

	  

	  

	   	  



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti 467 – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 467, 2017 
Geologian tutkimuskeskuksen turvetiedonkeruun suotyyppiopas

19

14	  
	  

	  

	   	  

Koivuletto (eli Diandra - Hirculus -letto). (KOL)  
on väli- ja/tai rimpipintainen suotyyppi. Tyypillä 
tavataan yleisesti kapeita välipintajänteitä, joiden 
välissä on rimpipintaa. Hieskoivu kasvaa jänteillä 
”omenapuumaisena”. Jänteillä on myös usein kata-
jaa.  Tyypille luonteenomaisia lajeja ovat liereäsara 
(Carex diandra), lettorikko (Saxifraga hirculus), 
lettotähtimö (Stellaria crassifolia), villapääluik-
ka (Trichophorum alpinum), kiiltosirppisammal 
(Scorpidium vernicosum), pohjansirppisammal 
(Warnstorfia tundrae), kampasammal (Helodium 
blandowii), rassisammal (Paludella squarrosa) ja 
lettorahkasammal (Sphagnum teres), lettokuiri-
sammal (Calliergon richardsonii), kultasammal 
(Tomentypnum nitens). Lisäksi koivuletolla on 

myös tyypillisesti nevalajeja esim. juurto-, äimä, 
muta- ja pullosara (Carex chordorrhiza, Carex 
dioeca, Carex limosa, Carex rostrata), järvikorte 
(Equisetum fluviatile) ja raate (Menyanthes trifoli-
ata). 

Koivuletto on pohjoinen kalsiumpitoisten kivi-
lajien alueella esiintyvä suotyyppi. Yleisimmillään 
koivulettoja tavataan Kittilän vihreäkivialueella, 
sekä Itä-Lapin ja Tervolan liuskealueilla.  Eteläi-
simmillään sitä esiintyy mm. Vihannin ja Muhok-
sen alueella ja Kainuun liuskejakson alueella ja 
Kuusamossa. Välipinnan osuus pienenee pohjoi-
seen, mikä ryhmittää koivuletot väli- ja rimpipin-
taisiin. (Kuvat 14–17.)

           

Kuva 14. Koivuletto mm. Lettorikko (Saxifraga hirculus), villapääluikka (Tricophorum alpinum), Manto-
vuoma, Kittilä. Kuva: Kimmo Virtanen, GTK.
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Kuva 17. Lettorikko (Saxifraga hirculus). 
Kuva: Ari Luukkanen, GTK.

Kuva 15. Koivuletto, Mantovuoma, Kittilä. Kuva: MLL.

Kuva 16. Liereäsara (Carex diandra).  
Kuva: Kimmo Virtanen, GTK.
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Luhtaletto (LUL). Luhtaletot ovat välittäviä suo-
tyyppejä luhtakasvillisuuden ja lettojen (Scorpi-
dium-letot) kesken.  Luhtaletto on välipintainen 
tai väli/rimpipinnan välimailla oleva monimuotoi-
nen suotyyppi, jolla voi yksittäispuina olla hieskoi-
vua, mäntyä, kuusta tai tervaleppää. Pensaskerros 
voi olla runsas, valtalajeina hieskoivun ohella luh-
tavaikutteisia lajeja, mm. pohjan- ja kiiltolehtipaju 
(Salix lapponum, Salix phylicifolia). Lettokasveista 
tavataan sekä reunavaikutteisia että indifferentte-
jä, mm. järviruoko (Phragmites australis) ja letto-
lierosammal (Scorpidium scorpioides). Luhtakas-
villisuutta ilmentävistä kenttä- ja pohjakerroksen 
lajeista mainittakoon tupas- ja jokapaikansara 

(Carex juncella, Carex nigra), suokorte (Equisetum 
palustre), suohorsma (Epilobium palustre), ranta- 
ja luhtamatara (Galium palustre, G. uliginosum), 
suoputki (Peucedanum palustre), kurjenjalka (Po-
tentilla palustris), hetekuirisammal (Calliergon 
giganteum), kalkkijalosammal (Drepanocladus ly-
copodioides), luhta-, käyrälehti-, kuovin-, lampa-
re- ja lettorahkasammal (Sphagnum auriculatum, 
Sphagnum contortum, Sphagnum obtusum, Sphag-
num platyphyllum. Sphagnum. teres).

Luhtalettoja tavataan kalkkipitoisilla alueilla 
koko maassa, eniten Ahvenanmaalla ja Pohjois-
Suomessa.  (Kuva 18.)

Kuva 18. Luhtaletto. Pajupensastoa. Pohjakerros lettoväkäsammal (Campylium stellatum), kenttäkerros 
suohorsma (Epilopium palustre), kastikat (Calamagrostis sp), Ajos, Kemi. Kuva: Kimmo Virtanen, GTK.
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Nevat

Luhtaneva (eli tulvaneva) (LUN) ovat seisovien tai 
juoksevien vesien varsilla olevia pintavesivaikut-
teisia kasviyhdyskuntia. Luhtanevoja on tulvivien 
vesistöjen varsilla, umpeenkasvavilla rannoilla, 
aapasoiden vedenvalujuoteissa ja maankohoamis-
rannikolla.  Sammalpeite muodostuu usein mm. 
okarahkasammal (Sphagnum squarrosum), letto– 
rahkasammal (Sphagnum teres), haprarahkasam-
mal (Sphagnum riparium), hetesirppisammal 
(Warnstrfia exannulata) ym. sammalista.  Nevasa-
rojen vesisara (Carex aquatilis), pullosara (Carex 
rostrata) ja luhtasara (Carex vesicaria) ohella esiin-
tyy myös  harmaasara (Carex canescens) ja joka–

paikansara (Carex nigra ). Luonteenomaisia luhta-
lajeja ovat mm. terttualpi (Lysimachia thyrsiflora), 
kurjenjalka (Potentilla palustris), suo-orvokki (Vio– 
la palustris), suoputki (Peucedanum palustre), har-
maasara (Carex canescens) ja järviruoko (Phragmi-
tes australis). Myös ns. vesinevat, ruovikot, kort-
teikot, vesisaraikot ja vesi- ruohikot luetaan tähän 
ryhmään.

Luhtanevoja on koko maassa, mutta runsaim-
min aapasuovyöhykkeen topografialtaan tasaisissa 
osissa, Pohjanmaan ja Lapin jokien tulvamailla.  
Esiintymisen painopistealueita ovat Koillismaa ja 
Peräpohjola. (Kuvat 19 ja 20.)
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Kuva 19. Luhtaneva (Vesineva), Kiuruvesi. Kasvina järvikorte (Equsetum fluviatile). Kuva: Kimmo  
Virtanen, GTK.
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Kuva 20. Ruohoinen luhtaneva, Tiilikkajärvi, Rautavaara. Kuva: Kimmo Virtanen, GTK.
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Lähdesuo (LASU). Lähdesuot ovat pohjavesi-
vaikutteisia soita, jotka käsittävät hyvin moni-
muotoisen joukon soita.  Lähdesuot ovat pääosin 
mesotrofisia, mesoeutrofisia tai eutrofisia, mutta 
myös oligotrofisia lähteikköjä esiintyy. Lähdesuot 
ovat useimmiten pienialaisia. Niiden kasvillisuus 
vaihtelee huomattavasti riippuen lähteen veden 
purkausmääristä ja muun muassa veden kalsium-
pitoisuudesta. Lähdesuot voivat olla avoimia tai 
puustoisia. Lähdesoita yhdistääkin vain pohjave-
den purkautuminen lähteenä suolle. Lähdesuot 
voivat olla purolähteitä, joissa pohjavesi purkautuu 

suoraan purona, ne voivat olla allikkolähteitä, jois-
sa pohjavesi muodostaa lähdealtaan, ja ne voivat 
olla hetteikkölähteitä, joissa pohjavesi purkautuu 
maanpinnan läpi laajalla alueella. (Kuvat 21 ja 22.)

 Lähdesoita on eniten siellä, missä maastossa on 
suuria korkeuseroja. Vaihtelevien maastomuoto-
jen vuoksi lähdesoita on eniten Pohjois-Suomessa, 
varsinkin tunturiseudulla ja vaaramaastossa. Ete-
lämpänä lähteikköjä on erityisesti alueilla, jonne 
on keskittynyt paljon harju- ja reunamoreeni-
muodostumia.

Kuva 21. Lähdesammal (Philonotis)–lähde, Ylitornio. Kuva: Kimmo Virtanen, GTK.
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Kuva 22. Lähdesuo, Ruostelähde, Laidinlamminsuo, Iisalmi. Kuva: Ari Luukkanen, GTK.
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Tihkupinta (TIHP) on suolla oleva pohja- tai 
pintaveden virtausreitti. Yleensä tihkupinnat ovat 
kapeita, mutta niillä on pituusulottuvuutta. Tih-
kupinta voi olla umpeenkasvanut lähde ja sen 
umpeutunut lasku-uoma. Se voi myös olla um-
peenkasvanut puro. Yleensä tihkupinnan kasvilli-

suustyyppi on ravinteikkaampi, kuin ympäröivän 
suoalueen ja myös vesipinnan taso on rimpi- tai 
välipintaa. Tihkupinnan kasvillisuus on tyypilli-
sesti luhtalajistoa. Ombrotrofisella suoalueella tih-
kupinnan kasvillisuus voi muodostua suursaroista 
myös ilman luhtalajistoa. (Kuvat 23−25.)

Kuva 23. Tihkupintoja, Suurisuo, Janakkala. Kuva: MML.
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Kuva 25. Tihkupinta, Hallaneva, Vimpeli. Suursarajuotti kulkee keidassuon poikki. Kuva: MML väärä-
värikuva.

Kuva 24. Tihkupinta, suursaratihkupintajuotti lyhytkorsinevalla. Kuva: Ari Luukkanen, GTK.
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Ruohoinen saraneva (RHSN) on märkä, avove-
detön, puuton ja suursarojen ilmentämä, korkean 
sarakasvuston vallitsema suotyyppi.  Rimpiä voi 
paikoin esiintyä.  Kenttäkerroksessa tavallisimpia 
saroja ovat juurtosara (Carex chordorrhiza), pullo-
sara (Carex rostrata), jouhisara (Carex lasiocarpa), 
vesisara (Carex aquatilis). Ruohot, kuten puna-
kämmekkä (Dactylorhiza incarnata), kaitakäm-
mekkä (Dactylorhiza traunstainerii) järvikorte 
Eqisetum fluviatile, villapääluikka (Trichophorum 
alpinum) ja kurjenjalka (Potentilla palustris), ovat 
yleisiä. Pohjois-Suomessa saattaa myös varpuker-
ros, lähinnä vaivaiskoivu (Betula nana) olla hyvin 
kehittynyt. Pohjakerroksessa ovat rahkasamma-

let, etenkin sararahkasammal (Sphagnum fallax), 
jokasuonrahkasammal (Sphagnum angustifolium) 
ja kalvakkarahkasammal (Sphagnum papillosum).  
Ruohoisuuden ilmentäjinä on vaateliaita rahka-
sammalia, kuten lettorahkasammal (Sphagnum 
teres) ja keräpäärahkasammal (Sphagnum subse-
cundum). Tavallisia aitosammalia ovat myös kal-
vaskuirisammal (Calliergon stramineum) ja ne-
vasirppisammal (Warstorfia fluitans). Ruohoisen 
saranevan turvekerros on vaihtelevan paksuinen. 
Ohutturpeisetkaan suot eivät ole harvinaisia. Pin-
taturve on useimmiten heikosti maatunutta rahka-
saraturvetta. (Kuvat 26−28.)

Kuva 26. Ruohoinen saraneva Lehtomäensuo, Lapinlahti. Mm. punakämmekkä (Dactylorhiza incarnata).  
Kuva: Ari Luukkanen, GTK.
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Kuva 28. Ruohoinen saraneva, jossa pensastona suomyrttiä (Myrica cale), Hailuoto. Kuva: Kimmo  
Virtanen, GTK.
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	   	  Kuva 27. Ruohoinen saraneva ja rimpineva, Kittilä. Kuva: Kimmo Virtanen, GTK.
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Varsinaisen saranevan (VSN) kasvillisuus on sa-
mankaltaista kuin ruohoisen saranevan, mutta 
vaateliaat lajit puuttuvat. Varsinainen saraneva on 
märkä, avovedetön, puutton ja suursarojen ilmen-
tämä, korkean sarakasvuston vallitsema suotyyppi. 
Kenttäkerroksessa tavallisimpia saroja ovat pullo-
sara ( Carex rostrata), jouhisara (Carex lasiocarpa), 
vesisara (Carex aquatilis).  Ruohoista tavataan vain 
raate (Menyanthes trifoliata). Sarakasveista juurto-
sara (Carex chordorrhiza) on vain vähän rimmissä 

tai ei ollenkaan. Pohjois-Suomessa saattaa varpu-
jen osuus olla huomattavan suuri. Pohjakerrokses-
sa ovat rahkasammalet, etenkin sararahkasammal 
(Sphagnum fallax), jokasuonrahkasammal (Sphag-
num angustifolium) ja joskus kalvakkarahkasam-
mal (Sphagnum papillosum) vallitsevia. Varsinais-
ten saranevojen turvekerros on yleensä verrattain 
paksu ja turve on keskinkertaisesti maatunutta.  
(Kuvat 29−30.)
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	   	  Kuva 29. Varsinainen saraneva. Taustalla LKNR, Pitkäneva, Raahe.  Kuva: Kimmo Virtanen, GTK.
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Kuva 30. Varsinainen saraneva /Luhtaneva taustalla, Kurikka. Kuva: Kimmo Virtanen, GTK.
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Rimpineva (RIN). Rimpinevat käsittävät varsin 
kirjavan ryhmän erilaisia aapasuoalueen minerot-
rofisia rimpisiä avosoita. Soiden pinnasta on yli 
puolet rimpien peitossa. Rimpien ja niiden välis-
ten jänteiden kasvillisuus on vaihtelevaa. Jänteiden 
kasvillisuus vaihtelee ruohoisten saranevojen kal-
taisesta aina karuimpien nevojen kaltaiseen. Myös 
rimpien kasvillisuus vaihtelee, esim. sammalkerros 
voi lähes puuttua tai joskus se voi olla lähes auko-
ton (löyhiä rahkasammalia kuten silmäkerahka-
sammal (Sphagnum balticum), vajorahkasammal 
(Spahgnum majus), aaparahkasammal (Sphagnum 

lindbergii) tai sirppisammalia, kuten Drepanoc-
ladus fluitans ja D. exannulatus). Kenttäkerrosla-
jeista tavallisia ovat mm. mutasara (Carex limosa), 
luhtavilla (Eriophorum angustifolium), leväkkö 
(Scheuchzeria palustris) ja raate (Menyanthes trifo-
liata). Rimpinevoja on sekä karuja että ruohoisia. 
Jänteiden tai mättäiden kasvillisuus riippuu lähin-
nä niiden korkeudesta. Melko usein jänteet ovat 
ruskorahkasammal (Sphagnum fuscum)–valtaisia, 
mutta ne voivat olla myös välipintalajistoa, ylei-
sesti jouhisaraa (Carex lasiocarpa).  Rimpinevojen 
painopiste on Pohjois-Suomessa. (Kuva 31.)
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Kuva 32. Rimpineva, Raattama, Kittilä. Kuva: Kimmo Virtanen, GTK.

Kuva 31. Rimpineva. Patvinsuo, Ilomantsi. Kuva: Ari Luukkanen, GTK.
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Oligotrofinen rimpineva (ORIN).  Rahkasam-
malrimpinevat ovat rimpinevojen karuin osa.  Kas-
villisuus on lähellä kohosoiden kuljukasvillisuutta. 
Yleisiä ovat leväkön (Scheuchzeria palustris), val-
kopiirtoheinän (Rhynchospora alba) ja silmäke-
rahkasammalen (Sphagnum balticum) vallitsemat 
rimpinevat, joissa saroja on vähän.  Yleisiä ovat 
myös mutasara (Carex limosa) ja vajorahkasam-
malta (Sphagnum majus). Kasvillisuuden peit-
tämillä rimpipinnoilla on tavallisesti enemmän 
minerotrofisia lajeja kuten juurtosara (Carex chor-

dorrhiza), pullosara (Carex rostrata), luhtavilla 
(Eriophorum angustifolium) ja raate (Menyanthes 
trifoliata). (Kuvat 33 ja 34.)

Pohjoisten aapasoiden karuilla rimpinevoilla  
on valtalajeina lisäksi aapasara (Carex rotundata), 
ruostevilla (Eriophprum russeolum), aaparahka-
sammal (Sphagnum lindbergii) ja pohjanrimpirah-
kasammal (Sphagnum jensenii). Nevasirppisammal 
(Warnstorfia fluitans) on karujen sirppisammal-
rimpinevojen valtalaji. 

Kuva 33. Oligotrofinen rimpineva, Ranua. Kuva: Kimmo Virtanen, GTK.
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Mesotrofinen rimpineva (MRIN) Ruohoisten 
sirppisammalrimpinevojen valtasammalet ovat 
hete- ja aapasirppisammal joko yhdessä tai erik-
seen. Kenttäkerroksen valtalajeina ovat tavallisesti 
juurtosara (Carex chordorrhiza), mutasara (Carex 
limosa), luhtavilla (Eriophorum angustifolium), 
ruostevilla (Eriophorum russeolum) ja raate (Me-
nyanthes trifoliata). Tulvan aiheuttamaa heikkoa 
luhtaisuutta osoittavat hoikkavilla (Eriophorum 
gracile), luhtakuusio (Pedicularis palustris), suo-
horsma (Epilobium palustre), kurjenjalka (Potentil-
la palustre), vaaleasara (Carex livida), haprarahka-
sammal (Sphagnum riparium), luhtakuirisammal 
(Calliergon cordifolium), hetekuirisammal (Carex 
giganteum), pohjansirppisammal (Warnstorfia 
tundrae), punasirppisammal (Warnstorfia sarmen-

tosa), lettolierosammal (Scorpidium scorpioides), 
keräpäärahkasammal (Sphagnum subsecundum), 
kuovinrahkasammal (Sphagnum obtusum) ja let-
torahkasammal (Sphagnum teres) (Kuvat 35−37).

Harvinaisina ja pienialaisina esiintyvät ruohoi-
set rahkasammalrimpinevat erottuvat karuista ke-
räpää (Sphagnum subsecundum) ja lamparerahka-
sammalen (Sphagnum platyphyllum), usein myös 
lievästi luhtaisten kuovin- ja okarahkasammalen 
(Sphagnum obtusum, Sphagnum squarrosum ), 
sekä hete- tai aapasirppisammalen (Warnstorfia 
exannulata tai Warnstorfia procera) esiintymisen 
perusteella. Peräpohjolan ruostevillarimmet erot-
tuvat ulkonäöltään muista, usein märemmistä 
rimmistä.  

Kuva 34. Oligotrofinen rimpineva, Kokkosuo, Pyhäntä. Kuva: Kimmo Virtanen, GTK.
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	   	  Kuva 35. Mesotrofinen eli ruohoinen rimpineva, Ylitornio. Kuva: Kimmo Virtanen, GTK.
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	   	  Kuva 36. Mesotrofinen rimpineva, Pilkansuo, Lapinlahti. Kuva: Ari Luukkanen, GTK.
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Kuva 37. Mesotrofinen rimpineva, Sirppisuo, Nilsiä. Kuvassa mm. villapääluikka (Trichophorum alpi-
num). Kuva: Ari Luukkanen, GTK.
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Lyhytkortinen neva (LKN). Lyhytkorsinevat ovat 
suon keskustavaikutteisia välipintasoita.  Pohja-
kerroksen tärkeimpinä lajeina voidaan mainita 
jokasuonrahkasammal (Sphagnum angustifolium), 
silmäkerahkasammal (Sphagnum  balticum), puna-
rahkasammal (Sphagnum magellanicum) ja ruso– 
rahkasammal (Spahgnum rubellum). Kenttäker-
ros on usein verrattain vaillinaisesti kehittynyt. 
Toisinaan on vallitsevana tupasvilla (Eriophorum 
vaginatum), toisinaan tupasluikka (Trichophorum 
cespitosum) ja usein myös leväkkö (Scheuchzeria 
palustris). Usein on runsaasti myös rahkasara (Ca-
rex pauciflora). Rahkaisuutta ruskorahkasammal 
(Sphagnum fuscum) voi esiintyä. 

Turvekerros on paksu ja heikosti maatunutta 
tupasvillan jätteitä sisältävää rahkaturvetta. Lyhyt-
kortisia nevoja on runsaasti Etelä- ja Keski-Suo-
messa keidassoilla sekä Pohjanmaan aapasoilla. 

Ombrotrofinen Lyhytkortinen neva (OLKN).  
Ombrotrofiset lyhytkorsinevat ovat suon keskus-
tan välipintasoita. Niiden valtalajit ovat tupasvilla 
(Eriophorum vaginatum) ja silmäke-, ruso- tai jo-
kasuonrahkasammal (Sphagnum balticum, Sphag–
num rubellum tai Spahgnum angustifolium). Myös 
suokukkaa (Andromeda polifolia) esiintyy.  Märil-
lä pinnoilla on silmäkerahkasammalta runsaas-
ti (Sphagnum balticum). Ruskorahkasammalta 
(Sphagnum fuscum) kasvavia lyhytkorsinevoja 
esiintyy rahkoittumisen ensimmäisenä vaiheena. 
Niiltä puuttuu minerotrofinen kasvilajisto, mm. 
kaikki suursarat ja rahkasara (Carex pauciflora).  
(Kuva 38.)

Ombrotrofisia lyhytkorsinevoja esiintyy pää-
osin keidassoilla, mutta niitä on myös aapasoiden 
reunaosissa. Ombrotrofisten nevojen valta-aluetta 
ovat Pohjanmaan eteläosat, suoaluejaossa keidas-
suoalue ja Pohjois-Karjala. Niitä esiintyy myös 
aapasuoalueella, etenkin Perämeren rannikolla ja 
Metsä-Lapin viettokeitailla. 
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Kuva 38. Lyhytkortinen neva, leväkkö (Scheuchzeria palustris) taustalla keidasrämettä. Kuva: Kimmo 
Virtanen, GTK.
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Minerotrofinen lyhytkortinen neva (MLKN) 
Välipintakasvillisuus luonnehtii minerotrofisia 
lyhytkorsinevoja. Kenttäkerroksessa on tupasvil-
lan (Eriophorum vaginatum) lisäksi joskus run-
saanakin vaivaiskoivua (Betula nana), rahkasaraa 
(Carex pauciflora) ja tupasluikkaa (Trichophorum 
caespitosum). Siellä täällä voi olla yksittäinen jou-
hisara (Carex lasiocarpa), riippasara (Carex ma-

gellanica) ja pullosara (Carex rostrata). Sammal-
kerroksen valtalajit ovat jokasuonrahkasammal 
(Sphagnum angustifolium) ja punarahkasammal 
(Sphagnum magellanicum). Kalvakka- ja silmäke-
rahkasammal (Sphagnum papillosum ja Sphagnum 
balticum) esiintyvät niukkoina. Usein lyhytkorti-
set nevat ovat myös ruskorahkasammalmättäisiä 
(Sphagnum fuscum). (Kuva 39.)

Kuva 39. Taimettuva minerotrofinen lyhytkortinen neva. Kasveina tupasluikka (Trichophorum caespito-
sum) ja suursaroja.  Kuva: Kimmo Virtanen, GTK.
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Kalvakkaneva (KN).  Kalvakkaneva on lyhytkor-
tiselle nevalle läheinen suotyyppi.  Kalvakkanevan 
tyypillisintä pohjakerroksen lajistoa on kalvakka-
rahkasammal (Sphagnum papillosum) (Kuva 40). 
Lajilla on suotyypillä yleensä yli 30 %:n peittä-
vyys. Muita yleisiä pohjakerroksen lajeja ovat mm. 
Sphagnum balticum, paakkurahkasammal (Sphag-
num compactum) ja  rusorahkasammal (Sphag-
num rubellum). Kenttäkerroksen tavallisimpia 
lajeja ovat rahkasara (Carex pauciflora), tupasvilla 
(Eriophorum vaginatum) ja Trichophorum cespito-
sum. Suursaroista jouhisara (Carex lasiocarpa ja 
pullosara (Carex rostrata) muodostunut välipin-
ta on luonteenomaista kalvakkanevoille Pohjan-

maan aapasuovyöhykkeessä. Pohjois-Pohjanmaan 
pohjoisosissa sekä Peräpohjolan ja Metsä-Lapin 
vyöhykkeissä kalvakkanevan rimpisyys on yleistä. 
Kalvakkanevoja on sekä karuja että ruohoisia. 

Kalvakkanevojen runsaimman esiintymisen 
alueet ovat Suomenselällä Pohjois-Satakunnassa, 
Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Kainuussa ja 
eteläisellä Koillismaalla. 

Kalvakkanevan kausikuivaa alatyyppiä luon-
nehtii paakkurahkasammal (Sphagnum compac-
tum).  Näitä soita on lähinnä rinnesoilla Kainuussa 
ja Pohjois-Pohjanmaan rannikkoseudun hiekka-
mailla usein suon matalalla reunaosalla. 

Kuva 40. Kalvakkarahkasammal (Sphagnum papillosum). Kuva: Kimmo Virtanen, GTK.
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Oligotrofinen kalvakkaneva (OKN) katso kuvaus yllä. (Kuva 41.)

Kuva 41. Oligotrofinen, rahkamättäinen kalvakkaneva, Pudasjärvi. Kuva: Kimmo Virtanen, GTK.
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Mesotrofinen kalvakkaneva (MKN) Ruohoisilla 
kalvakkanevoilla ruohoisuutta ilmentävät usein 
vain muutamat kasviyksilöt. Yleisin ja runsain 
laji on siniheinä (Molinia caerulea), niukempina 
esiintyvät villapääluikka (Trichophorum alpinum), 
vaaleasara (Carex livida), rimpivihvilä (Juncus 
stygius), metsätähti (Trientalis europaea), karhun-

ruoho (Tofieldia pusilla), mähkä (Selaginella sela-
ginoides), keräpää-, pohjan- ja kirjorahkasammal 
(Sphagnum subsecundum, Sphagnum subfulvum ja 
Sphagnum subnitens). Ne ovat myös kurjenrahka-
sammalen (Sphagnum pulchrum) luonteenomai-
sin kasvupaikka. (Kuva 42.)

 

Kuva 42. Mesotrofinen kalvakkaneva, Rovaniemi. Kuva: Kimmo Virtanen, GTK.
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Kuva 43. Silmäkeneva, Siikaneva, Ruovesi. Kuva: Kimmo Virtanen, GTK.

Silmäkenevat (SIN) ovat keidassoilla kermien 
välisiä vetisiä, upottavia ombrotrofisia nevoja, joi-
den sammalisto on etupäässä Sphagnum cuspida-
ta -ryhmän lajien kuljurahkasammal (Sphagnum 
cuspidatum) ja (Sphagnum balticum) ja harvoin 
nevasirppisammalen (Warnstorfia fluitans) muo-
dostamaa. Sammalettomiakin kuljuja, Sphagnum 

ruoppakuljuja voi esiintyä. Silmäkenevojen tavat-
tavia putkilokasveja ovat mutasara (Carex limosa) 
ja leväkkö (Scheuchzeria palustris). Joskus esiintyy 
myös valkeaa piirtoheinää (Rhynchospora alba). 
Turve on heikosti maatunutta rahkaturvetta. Tur-
vekerrostumat ovat yleensä paksuja. (Kuva 43.)
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Kuljuneva (eli ruoppakuljuneva) (KUN) on kei-
dassoilla kermien välistä vetistä, upottavaa om-
brotrofista nevaa, joita leimaavat sammalettomat 
ruoppakuljut, joissa on vain paljasta turvepin-
taa näkyvissä. Harvakseltaan kasvaa leväkköä 
(Scheuchzeria palustris), valkopiirtoheinä (Rhyn-
chospora alba), mutasaraa (Carex limosa), pit-
kälehtikihokkia (Drosera anglica) ja suokukkaa 
(Andromeda polifolia). Tupasvillaa (Eriophorum 
vaginatum) on yksittäisinä tuppaina, joskus myös 
tupasluikkaa (Trichophorum cespitosum). Tuppail-

la on oma lajistonsa, mm. maksasammalia ja jä-
käliä. Rahkasammalista esiintyvät silmäkerahka-
sammal (Sphagnum balticum), vajorahkasammal 
(Sphagnum majus), kuljurahkasammal (Sphag-
num cuspidatum), hentorahkasammal (Sphagnum 
tenellum) ja aaparahkasammal (Sphagnum lind-
bergii).  (Kuva 44.)

Kuljunevoja esiintyy etenkin Satakunnassa ja 
Pohjanmaalla, kilpi- ja viettokeidasvyöhykkeillä. 
Pohjois-Suomessa niiden esiintyminen painottuu 
Metsä-Lapin keidassoille.

Kuva 44. Kuljuneva, Hanhikeidas, Isojoki. Kuva: Kimmo Virtanen, GTK.

44	  
	  

	  

	  

	   	  



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti 467 – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 467, 2017
Kimmo Virtanen

44

Kuva 45. Kanervarahkaneva. Kuva: Ari Luukkanen, GTK.

Rahkaneva (RN) on nevoista kuivin ja niukka-
ravinteisin. Kasvillisuus koostuu lähes pelkästään 
rämelajistosta, mutta on avoin ja yleensä lähes 
puuton. Rahkanevoilla tavataan joskus kituliaita 
mäntyjä. Ruskorahkasammal (Sphagnum fuscum) 
muodostaa yhtenäisehkön, mättäisen peitteen, jos-
sa tavataan muitakin vaatimattomia rahkasamma-
lia mm.  rusorahkasammal (Sphagnum rubellum), 
punarahkasammal (Sphagnum magellanicum), 
kangasrahkasammal (Sphagnum capillifolium).  
Myös kenttäkerros on harvalajinen: muurain (Ru– 
bus chamaemorus), tupasvilla (Eriophorum va-
ginatum). Rämevarvut, etenkin variksenmarja 
(Empetrum nigrum) tai kanerva (Calluna vulgaris) 

ovat yleisiä. Nämä nevat liittyvät saumatta rahka-
rämeisiin puuston määrän vähittäin lisääntyessä. 
Turvekerros on yleensä paksu, ja se muodostuu 
heikosti maatuneesta rahkaturpeesta. Rahkane-
voja tavataan koko maassa. Rahkamättäitä on yli 
50 % pinta-alasta.

Kanervarahkanevan (KARN) tyyppikasvi on ka-
nerva (Calluna vulgaris).  Kanervavaltaisia rahka-
rämeitä on eniten Etelä-Suomen rannikkoalueella, 
Lounais-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaan rannik-
koalueella. Pienialaisina niitä on myös Pohjois-
Karjalassa, Järvi-Suomen eteläosassa ja Itä-Suo-
men vaarojen lakialueilla. (Kuva 45.)
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Variksenmarjarahkaneva (VARN) Kenttäker-
roksen valtalaji on variksenmarja (Empertrum 
nigrum).  Variksenmarjavaltaisia rahkarämeitä ta-
vataan koko Suomessa, mutta eniten niitä on Järvi-

Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaa – Kainuu alueella. 
Pohjois-Suomessa rahkarämeet ovat tyypillisesti 
variksenmarjarahkarämeitä.  (Kuvat 46−47.)

Kuva 47. Variksenmarjarahkaneva, Högmossen, Korsnäs. Kuva: Tapio Toivonen, GTK.

Kuva 46. Variksenmarjarahkaneva, Siikalatva. Kuva: Kimmo Virtanen, GTK.
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Tupasvillarahkaneva (TURN) Tupasvillarah-
karämeen sammalistona on ruskorahkasammal 
(Sphagnum fuscum), jonka päällä kasvaa laikuttain 
tiheähkö tupasvillakasvusto (Eriophorum vagina-
tum). Tupasvillarahkarämeitä tavataan mm. Sata-
kunnassa ja eteläisellä Pohjois-Pohjanmaalla (mm. 
Kärsämäki – Pyhäntä alueella). (Kuvat 48 ja 49.)

Muurainrahkanevan (MURN) tyyppikasvi on 
muurain (Rubus chamaemorus).  Yleisin muurain-
rahkaräme on Pohjois-Pohjanmaan pohjoisosassa, 
Kainuussa, Etelä-Lapissa ja paikoin Etelä- Pohjan-
maan sisäosissa.   

Kuva 49. Tupasvillarahkaneva, Parkano. Kuva: Kimmo Virtanen, GTK.

Kuva 48. Tupasvillarahkaneva, Kinttusalmensuo, Sonkajärvi. Kuva: Ari Luukkanen, GTK.
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Rämeet 

Rämeet ovat tavallisesti mäntyä kasvavia (Pohjois-
Suomessa karuilla soilla joskus kuusi), yleensä 
varpuisia soita. Rahkasammalpeite on runsas ja 
yhtenäinen. Ruohoja on yleensä vähän, karuilla 
rämeillä tavallisesti vain muurainta (Rubus cha-
maemorus). Turpeen paksuus, koostumus ja maa-
tumisaste vaihtelevat eri rämetyypeillä suuresti. 

Lettoräme (LR). Leton ja rämeen sekatyyppi, jossa 
rämemättäiden välisillä välipinnoilla on lettokas-
villisuutta. Varsinaisella lettorämeellä mänty on 
aina pääpuulaji. Koivua ja joskus myös harmaa-
leppää on sekapuuna. Pohjakerroksen valtalajeina 
ovat vaateliaat rahkasammalet mm. heterahka-
sammal (Sphagnum warnstorfii) ja ennen kaikkea 
ruskosammalet, jotka ovat samoja lajeja kuin var-
sinaisilla letoillakin lettoväkäsammal (Campylium 
stellatum), kultasammal (Tomentypnum nitens 
ym.). Mättäillä tavataan vaatimattomampia lajeja. 

Kenttäkerros on monilajinen. Tavallisten suursa-
rojen ohella on runsaasti lettosaroja mm. äimäsa-
ra (Carex dioica), tuppisara (Carex vaginata) ym. 
Suotyypille ominainen on myös lettovilla (Eriopho-
rum latifolium). Mättäillä kasvaa yleisesti katajaa. 
Varvusto on hyvin kehittynyt, varpujen määrä 
on runsas myös tasapinnoilla. Väliköt soiden 
keskiosassa ovat mätäspintoihin nähden yleensä 
vallitsevia. Varsinaisia lettorämeitä esiintyy ylei–
sesti samoilla alueilla kuin avolettojakin. Lettorä-
meitä tavataan koko maassa. Niiden esiintyminen 
on keskittynyt vähiten happamille seuduille. Run-
saimmin niitä on Pohjois-Suomessa, jossa lettoja 
on eniten jäljellä. Lettorämeitä on eniten Kainuus-
sa, Lapin kolmiossa ja Pohjois-Kuusamossa. Myös 
Lapissa lettorämeitä on paikoin runsaasti. (Kuvat 
50 ja 51.)

Rahkainen lettoräme muistuttaa monessa suh-
teessa edellistä ja liittyy siihen rajatta. Mättäiden 

Kuva 50. Lettoräme, Kittilä. Kuva: Kimmo Virtanen, GTK.
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ja väliköiden mosaiikkikuviointi on selvärajaista. 
Puusto on yksinomaan männyn muodostamaa, 
edellistä kitukasvuisempaa ja harvempaa. Pohja-
kerroksessa ruskosammalilla mm. lettoväkäsam-
mal (Campylium stellatum) on vielä suurempi 
osuus kuin edellisellä suotyypillä. Mättäät, jotka 

ovat hyvin kehittyneitä ja usein peittävät huomat-
tavan osan pinta-alasta, ovat lähes aina ruskorah-
kasammal (Sphagnum fuscum) -rämettä. Myös 
rimpiä voi esiintyä. Ruohojen määrä on vähäi-
sempi kuin edellisellä suotyypillä, samoin varpuja 
esiintyy lähinnä vain mättäillä. 

Kuva 51. Lettoräme, heterahkasammal (Sphagnum warnstorfii), mähkä (Selaginella selaginoides), kataja 
(Juniperus communis), Oravinsuo, Sonkajärvi. Kuva: Ari Luukanen, GTK.
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Ruohoinen sararäme (RHSR)  vaihettuu ravin– 
teisessa päässä varsinaiseen lettorämeeseen ja ka-
rummassa päässä varsinaiseen sararämeeseen. 
Suotyyppi on ruohoisen saranevan ja rämeen vä-
limuoto. Mätäskohdilla tavataan vaivaiskoivua 
(Betula nana), suokukkaa (Andromeda polifolia), 
suopursua (Ledum palustre) ym. varpuja, mätäs-
sammalia ja joitakin saroja mm. pullosara (Carex 
rostrata), jouhisara (Carex lasiocarpa) ja juurtosa-
ra (Carex chordorrhiza). Lapissa vesisara (Carex 
aquatilis) voi olla valtalaji, sekä silloin tällöin sini-

heinä (Molinia caerulea). Kenttäkerroksessa tava-
taan runsaasti ruohoja. Äimäsara (Carex dioica), 
villapääluikka (Trichophorum alpinum), siniheinä 
(Molinia caerulea) ja kerapäärahkasammal (Sphag-
num subsecundum) ovat yleisimmät ruohoisuuden 
ilmentäjät.  Ruohoisuutta ilmentävistä lajeista mai-
nittakoon lisäksi mm. letto- ja heterahkasammal 
(Sphagnum teres ja Sphagnum warnstorfii). Lisäk-
si voidaan tavata vaatimattomia ruskosammalia. 
Turvekerros on vaihtelevan paksuinen, usein se on 
puunsekaista saraturvetta.  (Kuvat 52 ja 53.)

Kuva 52. Ruohoinen sararäme mm. siniheinä (Molinia caerulea), ja kataja (Juniperus communis), Rova-
niemi. Kuva: Kimmo Virtanen, GTK.
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Kuva 53. Ruohoinen sararäme. Hietasuo, Sotkamo. Kuva: Ari Luukkanen, GTK.

Varsinainen sararäme (VSR) on edellisen  suotyy-
pin kaltainen, mutta sitä astetta karumpi. Mätäs-
välit ovat saranevaa tai sararimpinevaa. Sammal-
kerroksesta puuttuvat vaateliaat rahkasammalet ja 
ruskosammalet. Sarojen valtaosa on pullo- ja jou-
hisaraa (Carex rostrata, Carex lasiocarpa). Myös 
tupasvillaa tavataan. Mättäät ovat varpuisempia 
kuin edellisessä tyypissä, joskus lievästi rahkaisia-
kin ruskorahkasammal (Sphagnum fuscum). Hie-
man luhtaisilla paikoilla on luhtavilla (Eriophorum 

angustifolium) tyypillinen. Sammalista esiintyy 
esimerkiksi sara-, räme-, rimpi-, vajo-, aapa- ja 
kalvakkarahkasammalta (Sphagnum fallax, Sphag-
num angustifolium, Sphagnum annulatum, Sphag-
num majus, Sphagnum lindbergii, Sphagnum pa-
pillosum). Turvekerros on yleensä saravaltainen ja 
vaihtelevan paksuinen. Turpeen maatumisaste on 
matalahko. (Kuvat 54−55.)
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Kuva 55. Varsinainen sararäme, Saarisuo, Lapinlahti. Kuva: Ari Luukkanen, GTK.
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Kuva 54. Varsinainen sararäme, Tiilikkajärvi, Rautavaara. Kuva: Kimmo Virtanen, GTK.



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti 467 – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 467, 2017
Kimmo Virtanen

52

56	  
	  

	  

	  

	   	  

Rimpinevaräme (RINR) on rimpinevan ja rämeen 
yhdistelmä suotyyppi. Suotyypillä nevapinta 
muodostuu rimpinevasta. Mätäsjänteet ovat rah-
ka- tai isovarpurämettä. Myös suursaraisia välipin-
tajänteitä tavataan. Rimpikasvillisuus voi edustaa 
karua tai ruohoista kasvillisuustyyppiä. Karuille 
rimpinevarämeille luonteenomaista lajistoa ovat 
rimpirahkasammalista rimpi-, pohjanrimpi-, sil-
mäke-, aapa- ja vajorahkasammal (Sphagnum 
annulatum, Sphagnum. jensenii, Sphagnum bal-
ticum,  Sphagnum lindbergii ja Sphagnum majus) 
sekä nevasirppisammal (Warnstorfia fluitans). 
Ruohoisuuden ilmentäjiä ovat mm. lampare- ja 
keräpäärahkasammal (Sphagnum  platyphyllum ja 
Sphagnum subsecundum), hete- ja aapasirppisam-
mal (Warnstorfia exannulata ja Warnstorfia proce-

ra), vaaleasara (Carex livida), rimpivihvilä (Juncus 
stygius), villapääluikka (Trichophorum alpinum) ja 
rimpivesiherne (Utricularia intermedia). (Kuvat 
56 ja 57.)

Rimpinevarämeiden esiintyminen painottuu 
selvästi aapasuoalueelle. Ne ovat yleisimmillään 
Pohjanmaalla ja Lapin kolmion alueella (Kemi – 
Rovaniemi – Ylitornio). Eteläisessä Suomessa rim-
pinevarämeet ovat harvinaisia. Rimpisten soiden 
esiintymistä edesauttaa mm. tasainen topografia. 
Runsaat keväiset tulvavedet kertyvät soille topo-
grafialtaan alavilla alueilla, joilla on vähän järviä, 
jolloin rimmet toimivat vesivarastoina. 

Rimpinevarämeet ovat yleensä paksuturpeisia 
soita.

Kuva 56. Rimpinevaräme, Koninpohjanneva, Halsua. Kuva: Tapio Toivonen, GTK.
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Kuva 57. Rimpinevaräme, Ranua. Kuva: Kimmo Virtanen, GTK.
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Lyhytkortinen nevaräme (LKNR) on lyhytkorti-
sen nevan ja tupasvillarämeen välimuoto. Puusto 
on mäntyvaltaista ja harvaa. Laajahkot välikkö-
pinnat ovat minerotrofista lyhytkorsinevaa. Luon-
teenomaisia lajeja ovat tupasvilla (Eriophorum va-

ginatum), tupasluikka (Trichophorum cespitosum), 
rahkasara (Carex pauciflora) sekä jokasuonrahka-
sammal (Sphagnum angustifolium) ja kalvakka-
rahkasammal (Sphagnum papillosum). Suursaroja 
tavataan harvakseltaan. (Kuvat 58−61.)
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Kuva 58. Lyhytkortinen nevaräme /keidasräme, Haapavesi. Kuva: Kimmo Virtanen, GTK.

Kuva 59. Lyhytkortinen nevaräme, Eitikansuo, Nilsiä. Kuva: Kimmo Virtanen, GTK.
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Kuva 61. Lyhytkortinen nevaräme, Sammakkokankaanneva, Perho. Kuva: Tapio Toivonen, GTK.
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Kuva 60. Lyhytkortinen nevaräme, Punassuo, Perniö. Kuva: Kimmo Virtanen, GTK.
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Kalvakkanevaräme (KANR) Kalvakkanevarä-
meet ovat sekä saraisten että lyhytkortisten kal-
vakkanevojen ja rämemättäiden yhdistelmiä. 
Kalvakkaneva on suotyypin peruspintaa.  Kalvak-
kanevarämeitä on sekä ruohoisia, että karuja. Ka-
run nevaosan valtalaji on kalvakkarahkasammal 
(Sphagnum papillosum) tai paakkurahkasammal 
(Sphagnum compactum). Paakkurahkasammal 
(Sphagnum compactum) suosii kausikosteita paik-
koja, joilla suoveden korkeus vaihtelee huomatta-
vasti. Tällöin suon pohjamaa on yleensä hiekkaa.  
Muita pohjakerroksen lajeja ovat mm. silmäke- ja 
rusorahkasammal (Sphagnum balticum ja Sphag-
num rubellum ). Rahkasara (Carex pauciflora), 

tupasvilla (Eriophorum vaginatum) ja tupasluikka 
(Trichophorum cespitosum) ovat kenttäkerroksen 
valtalajit lyhytkortisella nevapinnalla. Suursaraisen 
kenttäkerroksen valtalaji on tavallisesti jouhisara 
(Carex lasiocarpa). Siniheinä (Molinia caerulea), 
villapääluikka (Trichophorum alpinum), pohjan- 
ja keräpäärahkasammal (Sphagnum subfulvum ja 
Sphagnum subsecundum) ovat tavallisimpia ruo-
hoisuuden ilmentäjiä. Paakkurahkasammalval-
taista (Sphagnum compactum) kasvillisuutta on 
eniten maan itäosan vaaramaastossa, myös Koil-
lismaalla.  Ruohoisten kalvakkarämeiden esiinty-
misen painopiste on pohjoisempana kuin karujen. 
(Kuva 62.)

Kuva 62. Kalvakkanevaräme, kalvakkarahkasammal (Sphagnum papillosum) ja tupasluikka (Trichopho-
rum caespitosum), Tiilikkajärvi, Rautavaara. Kuva: Kimmo Virtanen, GTK. 
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Tupasvillaräme (TR) on kituvaa mäntyä kasvava 
räme. Lyhytkortisuuden ilmentäjät ovat luonteen-
omaisia. Kenttäkerroksen valtalajeina on tupasvil-
la (Eriophorum vaginatum), seassa mm. suokuk-
kaa (Andromeda polifolia), Vaccinium oxycoccos, 
rahkasara (Carex pauciflora), toisinaan muitakin 
nevasaroja. Sammalistossa jokasuonrahkasammal 
(Sphagnum angustifolium) ja kohokohdilla Sphag-

num magellanicum, rämeenkarhunsammal (Polyt-
richum strictum), ruskorahkasammal (Sphagnum 
fuscum) ym. ovat vallitsevina. Usein suovarpuja 
on runsaasti. Tupasvillaämeet ovat yleensä paksu-
turpeisia ja erittäin yleisiä soita. (Kuva 63.) Tur-
ve on yleensä tupasvillaa lisätekijänä sisältävää  
rahkaturvetta, joka on toisinaan melko hyvin maa-
tunutta.

Kuva 63. Tupasvillaräme. Kuva: Kimmo Virtanen, GTK.
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Pallosararäme (PSR) on melkein yhtäjaksoisen 
pallosarakasvuston (Carex globularis) peitossa. 
Sen ohessa voivat tupasvilla (Eriophorum vagina-
tum) ja rahkasara (Carex pauciflora) olla yleisiä. 
Pohjakerroksen valtalajina on jokasuonrahkasam-
mal (Sphagnum angustifolium). Rahkaisuutta (rus-
korahkasammal Sphagnum fuscum) voi kuitenkin 
esiintyä.  Myös varvikonrahkasammal (Shagnum 
russowii) on yleinen. Puusto on harvaa ja hajanais-

ta kuten sararämeillä, mutta mäntyvaltaisempaa. 
Seassa tavataan usein koivua ja kuustakin. Kuusi 
on yleisin puu pallosararämeillä yli 300 metrin 
korkeudessa merenpinnasta. Pallosararämeet ovat 
ohutturpeisia. Turve on yleensä hyvin maatunutta 
rahkavaltaista turvetta. Pallosararämeet ovat ylei-
siä Pohjanmaan pohjoisosissa, Kainuussa ja Perä-
pohjolassasekä Koillismaalla. (Kuvat 64−65.)

Kuva 64. Pallosararäme, Siikalatva. Kuva: Kimmo Virtanen, GTK.
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Kuva 65. Pallosararäme, Keminmaa. Kuva: Kimmo Virtanen, GTK.
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Korpiräme (KR). Tyyppiä luonnehtivat sekä kor-
pisuus että rämeisyys. Puustossa mänty, kuusi ja 
koivu kilpailevat vallitsevan puun asemasta. Myös 
pohjakerroksessa tavataan sekä korpien että rä-
meiden sammalia mm. jokasuonrahkasammal 
(Sphagnum angustifolium), punarahkasammal 
(Sphagnum magellanicum), korpirahkasammal 
Sphagnum girgensohnii). Erityisesti ominainen laji 
suotyypille on varvikkorahkasammal (Sphagnum 

russowii). Myös korpikarhunsammal (Polytrichum 
commune) on tavallinen. Saroista tavataan vain 
pallosaraa (Carex globularis). Tupasvilla on myös 
yleinen. Varpuja on suhteellisen runsaasti. Räme-
varpujen ohella mustikkaa ja puolukkaa on ylei-
sesti. Korpirämeiden turvekerros on yleensä alle 
metrin paksuinen ja kohtalaisen hyvin maatunut. 
Korpirämeet ovat etenkin Keski- ja Itä-Suomessa 
yleisiä soita. (Kuvat 66 ja 67.)

Kuva 66. Korpiräme, Vihanti. Kuva: Kimmo Virtanen, GTK.
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Kuva 67. Korpiräme, Sotkamo. Kuva: Ari Luukkanen, GTK.
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Kangasräme (KGR) on karujen kangasmetsien 
soistumia, joilla joskus kivennäismaata saattaa 
näkyä pieninä saarekkeina. Puusto on kookasta ja 
mäntyvaltaista.  Mukana on myös koivua ja kuus-
ta. Pohjakerroksessa on laikuittain rahkasammalia 
mm. jokasuonrahkasammal (Sphagnum. angusti-
folium) ja erityisesti kangasrahkasammal ( Sphag-
num capillifolium), karhunsammalia (Polytrichum 

ssp.) ja seinäsammalta (Pleurozium schreiberi). 
Kenttäkerroksessa vallitsevat rämevarvut, saroista 
vain pallosara (Carex globularis) on yleinen. Usein 
tavataan pajuja varsinkin suon reunaosissa. .Kan-
gasrämeet ovat ohutturpeisia, karuja soita ja ne 
ovat yleisiä kautta koko maan. Turvekerrostuman 
paksuus on selvästi alle puoli metriä, ja turve on 
rahkaturvetta. (Kuva 68.)
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Kuva 68. Kangasräme, Pyhäntä. Kuva: Kimmo Virtanen, GTK.
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Isovarpuräme (IR) on tyypillisimpiä rämeitä. 
Mänty on ehdoton valtapuulaji. Mänty esiintyy 
usein järeänä tukkipuustona. Kuusi ja koivu puut-
tuvat tavallisesti tai esiintyvät pieninä yksilöinä. 
Pohjakerros on tyypillisten rämerahkasammalien 
mm. jokasuonrahkasammal (Sphagnum angustifo-
lium), punarahkasammal (Sphagnum. magellani-
cum), varvikkorahkasammal (Sphagnum russowii) 
ja kangasrahkasammal (Sphagnum capillifolium) 
muodostamaa. Tyypillisiä lajeja mättäillä ovat rus-
korahkasammal  (Sphagnum fuscum), kynsisam-
malet (Dicranum ssp.) ja seinäsammal (Pleurozium 

schreberii). Kenttäkerroksen valtalajeja ovat räme-
varvut: suopursu, juolukka, vaivero ja vaivaiskoivu 
(Ledum palustre, Vaccinium uliginosum, Chamae-
daphne calyculata ja Betula nana). Rahkasaraa 
lukuun ottamatta muita saroja ei yleensä esiinny, 
tupasvilla on yleinen, samoin suomuurain. Turve 
on puunjäännöksiä ja varpuja sisältävää rahkatur-
vetta. (Kuva 69.)  Vallitsevan varvun mukaan voi-
daan erottaa alatyyppejä: suopursu-, vaivaiskoi-
vu-, juolukka-, kanerva- ja vaiveroräme (– Näitä ei 
erotella GTK:n suotyyppiluokittelussa).

Kuva 69. Isovarpuräme, Isosuo, Huittinen. Kuva: Kimmo Virtanen, GTK.
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Rahkaräme (RR). Suotyypin puusto on aina har-
vaa ja kituvaa mäntyä. Pintakasvillisuutena on 
yleensä lähes yhtenäinen, paksuhko ruskorahka-
sammal- kasvusto (Sphagnum fuscum). Rahkamät-
täät peittävät yli 50 % pinta-alasta. Muita yleisiä 
sammallajeja ovat rämekynsisammal (Dicranum 
bergerii) ja rämenkarhunsammal (Polytrichum 
strictum). Jäkälää voi olla runsaastikin. Kenttä-
kerros on harvalajinen. Variksenmarja, karpalo ja 
suomuurain ovat yleisiä. Tupasvillaa tavataan kitu-
vana. Turvekerros on usein paksu ja pintaosiltaan 
heikosti maatunutta rahkaturvetta, mutta mm. 
Pohjois-Pohjanmaan eteläisellä rannikkoalueella 
(Kalajoki, – Liminka – Kärsämäki) rahkarämeet 
ovat usein matalahkoja ja suon pinnalla on usein 
näkyvissä lohkareita.   

Suon vallitsevan pintakasvillisuuden mukaan 
voidaan rahkarämeet luokitella seuraaviin ala-

tyyppeihin: variksenmarja-, kanerva-, muurain- ja 
tupasvillarahkaräme.

Variksenmarjarahkaräme (VARR).  Kenttäker-
roksen valtalaji on variksenmarja (Empetrum 
nigrum). Variksenmarjavaltaisia rahkarämeitä 
tavataan koko Suomessa, mutta eniten niitä on 
Järvi-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaa – Kainuu 
-alueella. Pohjois-Suomessa rahkarämeet ovat tyy-
pillisesti variksenmarjarahkarämeitä. 

Kanervarahkarämeen (KARR) tyyppikasvi on 
kanreva (Calluna vulgaris). Kanervavaltaisia rah-
karämeitä on eniten Etelä-Suomen rannikko– 
alueella, Lounais-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaan 
rannikkoalueella. Pienialaisina niitä on myös Poh-
jois-Karjalassa, Järvi-Suomen eteläosassa ja Itä-
Suomen vaarojen lakialueilla. (Kuvat 70 ja 71.)

Kuva 70. Kanervarahkaräme, Piippola. Kuva: Kimmo Virtanen, GTK.
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	  Kuva 71. Kanervarahkaräme, Heinäsuo, Lapinlahti.  Kuva: Ari Luukkanen, GTK.
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Muurainrahkarämeen (MURR) tyyppikasvi on 
muurain (Rubus chamaemorus).  Muurainrahka-
räme on yleinen Pohjois-Pohjanmaan pohjois-

osassa, Kainuussa, Etelä-Lapissa ja paikoin Etelä- 
Pohjanmaan sisäosissa. (Kuva 72.) 

  

Kuva 72. Muurainrahkaräme, Saarisuo, Sonkajärvi.  Kuva: Ari Luukkanen, GTK.
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Tupasvillarahkaräme (TURR). Tupasvillarah-
karämeen sammalkerroksen muodostaa pääosin 
ruskorahkasammal (Sphagnum fuscum), jonka 
ohella esiintyy yleensä myös muuta rahkasammal-
lajistoa, etenkin jokasuonrahkasammal (Sphag-

num angustifolium). Sammaliston päällä kasvaa 
tiheähkö tupasvillakasvusto (Eriophorum vagina-
tum). Tupasvillarahkarämeitä tavataan mm. ete-
läisellä Pohjois-Pohjanmaalla (mm. Kärsämäki –  
Pyhäntä alueella) (Kuva 73).

Kuva 73. Tupasvillarahkaräme, Kuohunsuo, Sonkajärvi. Kuva: Ari Luukkanen, GTK.
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Keidasräme (KER) on yhdistelmä rahkaisista rä-
memättäistä eli kermeistä ja niiden välisistä ne-
vapinnoista eli kuljuista. Nevapinnat voivat olla 
joko silmäkenevaa tai lyhytkortista nevaa. Keidas-
rämeet ovat erittäin karuja ja usein melkein puut-
tomia. Puusto voi puuttua jopa kokonaan. Kermit 
ovat ruskorahkasammalta (Sphagnum fuscum), 
jota usein verhoavat varvut mm. kanerva (Callu-
na vulgaris) ja suopursu (Ledum palustre).  Kul-

juissa yleisimpiä ovat kulju- ja hentorahkasammal 
(Sphagnum cuspidatum ja Sphagnum. tenellum) ja 
kuljujen reunoilla rusorahkasammal (Sphagnum. 
rubellum). Keidasrämeet ovat yleisimmillään ete-
läisellä ja lounaisella rannikkotasangolla sekä Sa-
takunnassa, Järvi-Suomessa ja Pohjois-Karjalan 
eteläosissa.  Keidasrämeet ovat yleisiä keidassuo-
alueella. Turvekerrostuma on yleensä paksu, hei-
kosti maatunut ja rahkavaltainen.  (Kuvat 74−76.)

Kuva 74. Keidasräme, Siikaneva, Ruovesi. Kuva: Kimmo Virtanen, GTK.
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Kuva 76. Keidasräme, Parkano.  Kuva: Kimmo Virtanen, GTK.
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Kuva 75. Keidasräme, Pilkkasuo, Lapinlahti. Kuva: Ari Luukkanen, GTK.
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Korvet 

Korvet ovat metsää kasvavia soita, joiden vallit-
sevan puuston muodostavat kuusi ja lehtipuut, 
useimmiten koivu, harvemmin leppä. Mäntyä 
sekä varpuja on yleensä niukasti, ruohokasve-
ja runsaammin. Puusto on toisinaan harvaa ja 
huonokasvuista.  Mätäskohdilla on seinäsamma-
lia, muualla vaateliaita rahka- tai lehtisammalia. 
Turvekerrostuma on hyvin tai keskinkertaisesti 
maatunutta, usein tummaksi hapettunutta puun 
jäännöksiä sisältävää sara- tai rahkasaraturvetta, 
harvemmin sararahkaturvetta. Korpia on metsä-
arviointien (VMI8) tietojen perusteella noin 26 
% soiden kokonaisalasta, mutta GTK:n tutkimien 
yli 20ha:n suokokonaisuuksien tutkimuspisteistä 
vain noin 5% on korpia. Eniten korpia on Etelä-
Suomessa. 

Varsinainen lettokorpi (VLK) on korpien ja letto-
jen sekatyyppi, jolla kasvaa harvakseen verrattain 
kookkaita kuusia ja usein lisäksi koivuryhmiä ja 
muita lehtipuita. Lettokorvet ovat välipintatasoi-
sia tai mätäspinnan ja väli- tai rimpipinnan muo-
dostamaa mosaiikkikasvustoa. Pensaskerroksen 
valtalaji on kataja (Juniperus communis), mutta 
myös pajut, esimerkiksi kiiltopaju (Salix phylici-
folia) ja pohjoisessa pohjanpaju (Sphagnum lap-
ponum), lettopaju (Sphagnum myrsinites) ja tun-
turipaju (Sphagnum glauca), ovat tavallisia. Myös 
paatsamaa (Frangula alnus) esiintyy. Kenttäkerros 
on ruohovaltainen, tyypillisinä lajeina esimerkik-
si huopaohdake (Cirsium helenioides), suokeltto 
(Crepis paludosa), lääte (Saussurea alpina) ja rätvä-
nä (Potentilla erecta), mesiangervo (Filipendula ul-
maria), karhunputki (Angelica sylvestris), suokorte 
(Equisetum palustre), niittykellukka (Geum rivale), 
metsäkurjenpolvi (Geranium sylvaticum), korpi-
kastikka (Calamagrostis purpurea), kurjenjalka 
(Potentilla palustris), kultapiisku (Solidago virgau-
rea) ja vilukko (Parnassia palustris). Lettokorpien 
tyypillisiä saroja ovat esimerkiksi mätässara (Ca-
rex cespitosa), tuppisara (Carex vaginata), liereä-
sara (Carex diandra) ja keltasara (Carex flava).  
Sammalkerroksen tyypillisiä lajeja ovat yleensä 
heterahkasammal (Sphagnum warnstorfii), letto-
väkäsammal (Campylium stellatum), kultasammal 
(Tomentypnum nitens), sekä seinäsammal (Pleuro-
zium schreberi). 

Runsaimmin lettokorpia on Pohjois-Suomes-
sa, erityisesti lehto- ja lettokeskuksissa. Tunturi- 

Lapissa lettokorpia on vain niukasti. Etelä-Suo-
messa suotyyppi on harvinainen. Eniten letto-
korpia on Kainuussa ja Lapin kolmion lehto- ja 
lettokeskuksessa. Lettokorvet ovat useimmiten 
ohutturpeisia, pienialaisia soita aukeiden lettojen 
reunamilla. Turve on hyvin maatunutta.  (Kuva 
77.)

Koivulettokorvessa (KOLK) kasvaa harvaksel-
taan pensasmaisia koivuja. Suotyyppi on koivulet-
tojen kaltainen, mutta karumpi ja puustoisempi.  
Kataja on usein yleinen mätäspinnoilla. Pohja-
kerros on varsin kirjavan ruskosammallajiston 
vallitsema. Suon pinnan peittävät pieninä, usein 
puhtaina laikkuina heterahkasammal (Sphagnum 
warnstorfii), lettorahkasammal (Sphagnum teres), 
rassisammal (Paludella squarrosa), kampasam-
mal (Helodium plandovii), kultasammal (Tomen-
typnum nitens), kiiltosirppisammal (Scorpidium  
vernicosum) ja lettokuirisammal (Calliergon 
richardsonii). Ruohoja esiintyy verrattain runsaas-
ti esimerkiksi raate (Menyanthes trifoliata), letto-
rikko (Saxifraga hirculus), suohorsma (Epilobium 
palustre), luhtakuusio (Pedicularis palustris) ja 
kurjenjalka (Potentilla palustris). Saroista liereä-
sara (Carex diandra) ja äimäsara (Carex dioica) 
ovat näkyvimpiä nevasarojen ohella. Turvekerros 
on paksu ja keskinkertaisesti maatunut. Turpeessa 
on usein epäorgaanisia saostumia. Koivulettokor-
pia tavataan Pohjois-Pohjanmaalla, Kuusamossa ja 
Lapissa. 

Lehtokorpi (LHK) on yleensä kehittynyt lehto-
jen tai lehtomaisten metsämaiden soistumisesta. 
Puusto on kookasta ja kohtalaisen hyväkasvuis-
ta.  Lehtokorvet ovat kaikkein runsaslajisimpia ja 
usein mosaiikkikasvustoisia korpityyppejä. Kuusi 
on yleensä vallitseva, mutta koivua ja muita lehti-
puita esiintyy runsaasti mm. harmaaleppää (Alnus 
incana) ja maan eteläosissa tervaleppää (Alnus glu-
tinosa) sekä Etelä-Suomessa erittäin harvinaisena 
myös saarni (Fraxinus excelsior), vaahtera (Acer 
platanoides), vuorijalava (Ulmus glabra), lehmus 
(Tilia cordata) ja tuomi (Prunus padus).  Pensas-
lajistoon kuuluvat mm. vadelma (Rubus idaeus), 
mustaherukka (Ribes nigrum), näsiä (Daphne me-
zereum), kataja (Juniperus communis), paatsama 
(Frangula alnus) ja punaherukka (Rhamnus spica-
tum). 
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Kuva 77. Lettokorpi, Ylitornio.  Kuva: Kimmo Virtanen, GTK.
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Kenttäkerroksen kasvillisuutta luonnehtivat vaate-
liaat lehto- ja korpilajit. Ruohokasveja on runsaas-
ti, kuten mesiangervo (Filipendula ulmaria), huo-
paohdake (Cirsium helenioides), kullero (Trollius 
europaeus), niittykellukka (Geum rivale), suokeltto 
(Crepis paludosa), lehtomatara (Galium triflorum), 
lehtotähtimö (Stellaria nemorum), sudenmarja 
(Paris quadrifolia), suokorte (Equisetum palustre), 
luhtamatara (Galium uliginosum), metsäkurjen-
polvi (Geranium sylvaticum), lääte (Saussurea 
alpina) ja kultapiisku (Solidago virgaurea), sekä 
saniaiset mm. hiirenporras (Athyrium filix-femi-
na), isoalvejuuri (Dryopteris expansa), kotkan-
siipi (Matteuccia struthiopteris) ovat tyypillisiä.  
Metsälajeista tavallisia ovat mm. metsäalvejuuri 
(Dryopteris carthusiana), vanamo (Linnea borea-
lis) ja metsätähti (Trientalis europaea). Varpuja on 
niukasti, yleisimmin puolukkaa (Vaccinium vitis-
idaea). 

 Karikkeella kasvavia sammallajeja on runsaasti. 
Metsälajeista tavallisia ovat seinäsammal (Pleuro-
zium schreberii) ja metsäkerrossammal (Hyloco-
mium splendens). Yleisiä ovat myös lehväsamma-
let (Mniaceae), suikerosammalet (Brachythecium 
spp.), metsäliekosammal (Rhytidiadelphus triquet-
rus), lehtoruusukesammal (Rhodobryum roseum) 
ja palmusammal (Climacium dendroides). Tyypil-
lisiä rahkasammalia ovat oka-, vaalea- ja heterah-
kasammal (Sphagnum squarrosum, Spahagnum 
centrale, Spahagnum warnstorfii). (Kuvat 78−80.)

Lehtokorpia esiintyy harvinaisena koko maassa. 
Lehtokorpien esiintymisen alueelliset painopisteet 
ovat lehto- ja lettokeskuksissa. Turve on pitkälle 
maatunutta puusaraturvetta, johon on ohuttur-
peisimmilla kohdilla sekoittunut kivennäismaata, 
joten se voi muistuttaa ulkonäöltään lehtomultaa.
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	   	  Kuva 78. Lehtokorpi, Kuusamo. Kuva: Kimmo Virtanen, GTK.
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Kuva 79. Lehtokorpi, Kotaniitty, Sonkajärvi. Kuva: Ari Luukkanen, GTK.
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Kuva 80. Lehtokorpi, Rompas, Ylitornio. Kuva: Kimmo Virtanen, GTK.
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Saniaiskorpi (SAK). Saniaiskorvet ovat mätäs-vä-
lipintaisia (mosaiikkikasvustoisia) korpityyppejä.   
Saniaiskorvet ovat märempiä kuin ruoho-heinä-
korvet tai mustikkakorvet ja niihin liittyy yleisesti 
myös luhtaisuutta ja lähteisyyttä. Puusto on hy-
väkasvuista kuusi - koivuvaltaista. Myös terva- ja 
harmaaleppää (Alnus glutinosa ja Alnus incana) 
esiintyy toisinaan. Pensaskerroksessa tyypillisiä 
lajeja ovat mm. pihlaja (Sorbus aucuparia), paatsa-
ma (Frangula alnus), pajut (Salix spp.), kataja (Ju-
niperus communis).  Kenttäkerroksen valtalajeina 
ovat suursaniaiset, kuten isoalvejuuri (Dryopteris 
expansa), hiirenporras (Athyrium filix-femina) ja 
joskus metsäalvejuuri (Dryopteris carthusiana). 
Myös korpi-imarre (Phegopteris connectilis) on ta-
vallinen.  Säännöllisesti tavataan myös metsätäh-

teä (Trientalis europaea), oravanmarjaa (Maiant-
hemum bifolium), käenkaalia (Oxalis acetosella) ja 
metsäkortetta (Equisetum sylvaticum). Heinistä ja 
saroista tyypillisiä ovat mm. korpikastikka (Cala-
magrostis purpurea ssp. phragmitoides).  Varpuja 
on vain niukasti, selvästi vähemmän kuin ruoho-
mustikkakorvissa. Pohjakerroksessa valtalajina 
on korpirahkasammal (Sphagnum girgensohnii) ja 
seuralaislajeina kasvavat mm. vaalea- ja okarah-
kasammal (Sphagnum centrale, Sphagnum squar-
rosum). Mättäillä kasvavat korpikarhunsammal 
(Polytrichum commune) ja metsäsammalet, mm. 
metsäkerrossammal (Hylocomium splendens),  
seinäsammal (Pleurozium schreberi) ja metsälie-
kosammal (Rhytidiadelphus triquetrus) (Kuvat 
81−82). 
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Kuva 81. Saniaiskorpi, Tammela. Kuva: Kimmo Virtanen, GTK.

Kuva 82. Saniaiskorpi, Sirppisuo, Nilsiä. Kuva: Ari Luukkanen, GTK.
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Ruoho- ja heinäkorpi (RHK) on lehtokorpiin 
liittyvä, runsasravinteinen suotyyppi. Puusto on 
kuusen ja lehtipuiden muodostamaa ja usein ver-
rattain kookasta. Ruohoja ja heiniä on silmiinpis-
tävän runsaasti, varpuja sen sijaan on vähän. Ruo-
ho- ja heinäkorpiin voi liittyä myös luhtaisuutta 
ja lähteisyyttä. Tyypillisiä lajeja ovat kurjenjalka 
(Potentilla palustris), raate (Menyanthes trifolia-
ta), kortteet (Equisetum palustre ja E. fluviatile), 
mesiangervo (Filipendula uImaria), vehka (Calla 

palustris), korpikastikka (Calamagrostis phragmi-
toides), karhunputki (Angelica sylvestris), huopa-
ohdake (Cirsium helenioides), metsäkurjenpolvi 
(Geranium sylvaticum), niittykellukka (Geum ri-
vale), lillukka (Rubus saxatilis), rantamatara (Ga-
lium palustre), oravanmarja (Maianthemum bifo-
lium), käenkaali (Oxalis acetosella), sudenmarja 
(Paris quadrifolia), suo-orvokki (Viola palustris). 
Saniaisista hiirenporras (Athyrium filix-femina), 
isoalvejuuri (Dryopteris expansa), metsäimarre 

Kuva 83. Ruoho- ja heinäkorpi, Ritolatva, Piippola. Kuva: Kimmo Virtanen, GTK.
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Kuva 84. Ruoho- ja heinäkorpi, Saarisuo, Nilsiä. Kuva: Ari Luukkanen, GTK.

(Gymnocarpium dryopteris) ja korpi-imarre (Phe-
gopteris connectilis).  Saroista  harmaasara (Carex 
canescens) ja jokapaikansara (Carex nigra) ovat 
yleisimmät. 

Kuivimmilla mättäillä vallitsevat metsäkerros-
sammal (Hylocomium splendens) ja metsälieko-
sammal (Rhytidiadelphus triquetrus). Sammalisto 
on yleensä aukkoinen. Lajeina ovat mm. lehvä-
sammalet (Mniaceae), suikerosammalet (Brachyt-
hecium-), hiirensammalet (Bryum-) ja kuirisam-

malet (Calliergon) -suvun lajit, palmusammal 
(Climacium dendroides), lehtoruusukesammal 
(Rhodobryum roseum) ja maksasammalet. (Kuvat 
83 ja 84.)

Ruoho- ja heinäkorpia esiintyy koko maassa. 
Niiden esiintyminen on sekä Etelä- että Pohjois-
Suomessa painottunut lehto- ja lettokeskuksiin. 
Ruoho- ja heinäkorpia on eniten eteläisessä Hä-
meessä ja läntisellä Pohjois- Pohjanmaalla. Turve-
kerrostuma on usein ohut ja pitkälle maatunut. 
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Kurjenpolvikorpi (KUK). Puusto on kuusival-
taista (Picea abies) ja koivua (Betula pubescens) on 
yleisesti sekapuuna. Kenttäkerrosta leimaavat mä-
täspintaista korpisuutta ilmentävät metsäruohot ja 
-varvut, esimerkiksi metsäkurjenpolvi (Geranium 
sylvaticum), kultapiisku (Solidago virgaurea), kä-
enkaali (Oxalis acetosella), oravanmarja (Maiant-
hemum bifolium), metsätähti (Trientalis europaea), 
lillukka (Rubus saxatilis), talvikit (Pyrola spp.), 
metsäimarre (Gymnocarpium dryopteris), korpi-
imarre (Thelypteris phegopteris), metsä- (Dryop-
teris carthusiana) ja isoalvejuuri (D. expansa), 
maariankämmekkä (Dactylorhiza maculata) ja  
mustikka (Vaccinium myrtillus). Pohjoisessa ruo-
hokanukka (Cornus suegiga) ja vilukko ovat ylei-

siä. Sammalkerroksessa tavataan esimerkiksi 
metsäliekosammalen- (Rhytidiadelphus triquet-
rus), palmusammalen- (Climacium dendroides), 
okarahkasammalen- (Sphagnum squarrosum) ja 
lehväsammalien (Mniaceae) kasvustoja. Pohjaker-
roksessa on seinäsammalta (Pleurozium schreberi), 
metsäkerrossammalta (Hylocomium splendens), 
kynsisammalia (Dicranum spp.), korpikarhun-
sammalta (Polytrichum commune) sekä korpi-, 
räme- ja varvikkorahkasammalta (Sphagnum gir-
gensohnii, Sphagnum angustifolium, varvikkorah-
kasammal (Sphagnum russowii). (Kuva 85.)

Kurjenpolvikorpia Pohjois-Suomessa on lähin-
nä Kuusamon ja Kittilän lehto- ja lettokeskuksissa 
ja peräpohjolan alueella.  

Kuva 85. Metsäkurjenpolvi (Geranium sylvaticum). Kuva: Ari Luukkanen, GTK.
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Kangaskorpi (KGK) on syntynyt tuoreiden metsä-
maiden soistumisesta. Kuusi on vallitseva puulaji. 
Metsä on usein suhteellisen tiheää ja kohtalaisen 
hyväkasvuista. Pihlaja (Sorbus aucuparia), paat-
sama (Frangula alnus) ja kataja (Juniperus com-
munis) voivat esiintyä.  Myös pajuja (Salix. spp.) 
esiintyy kangaskorvissa varsin yleisesti. Ruohoja 
on kangaskorvissa on vähän, toisinaan on metsä- 
kortetta (Equisetum sylvaticum) kuitenkin run-
saasti. Valtavarpuna on mustikka. Huonommissa 
kangaskorvissa puolukka ja pallosara (Carex glo-
bularis) ovat yleisiä.  Pohjoisen kangaskorvissa on 
yleisesti myös juolukkaa (Vaccinium uliginosum), 
variksenmarjaa (Empetrum nigrum) ja suopursua 
(Ledum palustre). Tuoreiden kankaiden ruohoja, 
kuten metsätähteä (Trientalis europaea), oravan-
marjaa (Maianthemum bifolium), vanamoa (Lin-
naea borealis), nuokkutalvikkia (Orthilia secunda), 
metsäalvejuurta (Dryopteris carthusiana) tai met-
säkortetta (Equisetum sylvaticum) esiintyy yleises-
ti. Heiniä ja saroja on vain vähän. Sammalkerros 
on yhtenäinen, ja vallitsevina ovat korpirahkasam-
mal (Sphagnum girgensohnii), korpikarhunsam-
mal (Polytrichum commune), seinäsammal (Pleu-
rozium schreberi) ja kerrossammal (Hylocomium 
splendens). Myös räme-, varvikko- ja kangasrah-
kasammalet (Sphagnum angustifolium, varvikko-
rahkasammal (Sphagnum russowii), kangasrahka-
sammal (Sphagnum capillifolium) ovat tavallisia. 

Turvekerros on ohut (useimmiten alle 30cm). 
Kangaskorvet ovat yleisiä koko maassa, mutta La-
pissa niitä kuitenkin on vähemmän. 

Varsinainen korpi (eli Aitokorpi) (VK) Kasvil-
lisuus on melko homogeenista mätäspintaista tai 
mosaiikkikasvustoa ja kenttäkerroksen osalta pää-
asiassa metsäkasvillisuuden luonnehtimaa. Lajis-
tossa ei juuri ole luhtaisuuden tai lähteisyyden il-
mentäjiä eikä vaateliaampia korpi- ja lehtokasveja. 
Aitokorvet ovat soita, joissa kuusi (Picea abies) on 
yleensä valtapuu, mutta koivua (Betula pubescens) 
tai karummilla paikoilla mäntyä (Pinus sylvestris) 
kasvaa usein sekapuuna. Kenttäkerroksessa vallit-
sevat varvut, runsaimpina mustikka (Vaccinium 
myrtillus) ja puolukka (V. vitis-idaea). Myös pal-
losara (Carex globularis), metsäkorte (Equisetum 

sylvaticum) ja muurain (Rubus chamaemorus) 
ovat yleisiä. Pohjakerroksessa on lähes yhtenäinen 
rahkasammalpeite, valtalajeina ovat korpirahka-
sammal (Sphagnum girgensohnii), rämerahkasam-
mal (Sphagnum angustifolium) ja varvikkorahka-
sammal (Sphagnum russowii). Mätäspinnoilla on 
tyypillisesti korpikarhunsammalta (Polytrichum 
commune), seinäsammalta (Pleurozium schreberi), 
metsäkerrossammalta (Hylocomium splendens) 
tai kynsisammalia (Dicranum spp.). Alatyyppeinä 
erotetaan mustikkakorpi, metsäkortekorpi, muu-
rainkorpi ja puolukkakorpi. (Puolukkakorpi ei ole 
GTK:n suotyyppijärjestelmässä). 

Turvekerros on suhteellisen paksu. Tämä on 
yleinen korpityyppi etenkin Etelä- ja Keski-Suo-
messa, mutta sitä esiintyy koko maassa. 

Mustikkakorpi (MSK). Puusto on kuusivaltaista 
ja usein kohtalaisen kookasta ja hyväkasvuista. 
Koivua (Betula pubescens) esiintyy yleisesti se-
kapuuna. Mustikkakorvet ovat mätäspintavaltai-
sia, kohtalaisen kuivia soita. Pensaita on vähän. 
Tyypillistä mustikkakorville on runsas varpujen 
esiintyminen. Valtavarpu on mustikka (Vaccini-
um myrtillus), mutta myös puolukkaa (Vaccini-
um vitis-idaea) esiintyy yleisesti. Rämevarpuja on 
vain niukasti. Ruohoja ja heiniä on yleisesti, mutta 
niukasti. Tyypillisimpiä ovat tuoreilla kankailla-
kin kasvavat ruohot kuten metsätähti (Trientalis 
europaea), oravanmarja (Maianthemum bifolium) 
ja metsäalvejuuri (Dryopteris carthusiana).  Myös 
metsäkorte (Equisetum sylvaticum), muurain (Ru-
bus chamaemorus) ja pallosara (Carex globularis) 
ovat mustikkakorvissa tavallisia, joskin niukko-
ja. Pohjakerroksen rahkasammalpeite on yhte-
näinen mm. jokasuonrahkasammal (Sphagnum 
angustifolium), korpirahkasammal (Sphagnum 
girgensohnii), varvikkorahkasammal (Sphagnum 
russowii), kankaanrahkasammal (Sphagnum ca-
pillifolium) ym. Etenkin mättäillä esiintyy kar-
hunsammalia (Polytrichum ssp.), kynsisammalia 
(Dicranum spp.) ja seinäsammalia (Pleurozium 
schreberi). (Kuva 86.)

Mustikkakorpi on yleinen korpisuotyyppi eten-
kin Etelä- ja Keski-Suomessa, mutta sitä esiintyy 
koko maassa. 
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Kuva 86. Varsinainen korpi (mustikkakorpi), Tiilikkajärvi, Rautavaara. Kuva: Kimmo Virtanen, GTK.
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Metsäkortekorpi (MKK). Metsäkortekorven 
puusto on järeää, enimmäkseen kuusivaltaista 
(Picea abies). Sekapuuna on yleisesti koivua (Be-
tula pubescens).  Myös mäntyä (Pinus sylvestris) ja 
harmaaleppää (Alnus incana) voi esiintyä. Metsä-
Lapissa on koivuvaltaisia metsäkortekorpia. Met-
säkortekorvet ovat kosteampia ja kasvistoltaan 
vaateliaampia ja ohutturpeisempia kuin muut var-
sinaiset korvet. Luhtaisilla tai lähteisillä kasvupai-
koilla on mosaiikkikasvustoisuutta. Mätäspinnan 
ohella on myös väli- ja rimpipintaisuutta. Pensas-
kerroksessa esiintyvät mm. paatsama (Frangula al-
nus), pihlaja (Sorbus aucuparia), kataja (Juniperus 
communis) ja pajuja (Salix spp). Kenttäkerroksen 
valtalaji on metsäkorte (Equisetum sylvaticum). 
Erottavana piirteenä muihin varsinaisiin korpiin 
on vaateliaampien ruoho- ja saralajien esiintymi-
nen, esimerkiksi suo- (Viola palustris) ja korpio-
rvokin (Viola epipsila), käenkaalin (Oxalis aceto-

sella), metsäalvejuuren (Dryopteris carthusiana) 
ja harmaasaran (Carex canescens).  Varpuja on 
niukemmin kuin muissa varsinaisissa korvissa. 
Pohjakerroksen valtalajeja ovat korpi- (Sphagnum 
girgensohnii), räme- (Sphagnum angustifolium) ja 
varvikkorahkasammal (Sphagnum russowii). Li-
säksi voi esiintyä pallopäärahkasammalta (Sphag-
num wulfianum). Vaateliaampaa lajistoa edustaa 
vaalearahkasammal (Sphagnum centrale). Hapra-
rahkasammal (Sphagnum riparium) on yleisin luh-
taisuuden/lähteisyyden edustaja. Mätäspinnoilla 
yleisiä ovat seinäsammal (Pleurozium schreberi), 
metsäkerrossammal (Hylocomium splendens), 
korpikarhunsammal (Polytrichum commune) ja 
kynsisammalet (Dicranum spp). (Kuvat 87 ja 88.)

Metsäkortekorpia esiintyy harvakseltaan koko 
maassa, varsinkin Etelä-Suomessa. Pohjois-Suo-
messa metsäkortekorpi on selvästi harvinaisempi 
kuin Etelä-Suomessa.  

Kuva 87. Varsinainen korpi (metsäkortekorpi). Kuva: Tapio Toivonen, GTK.
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Kuva 88. Varsinainen korpi (metsäkortekorpi), Talasneva, Piippola. Kuva: Kimmo Virtanen, GTK.
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Muurainkorpi (MRK). Muurainkorvella on mä-
täs- ja välipintojen, jopa rimpipintojen, vaihtelus-
ta johtuvaa mosaiikkimaisuutta.  Muurainkorpi 
on kosteampia ja karumpia kuin mustikkakorpi.  
Puusto on kuusivaltainen (Picea abies). Mäntyä 
(Pinus sylvestris) kasvaa paikoin sekapuustona, 
Pohjois-Suomessa sekapuuna voi olla myös koi-
vua (Betula pubescens). Pensaskerros on niukka.  
Kenttäkerroksessa muurain (Rubus chamaemorus) 
on ehdoton valtalaji, mutta myös varpuja, eten-
kin mustikkaa (Vaccinium myrtillus) ja puolukkaa 
(Vaccinium vitis-idaea) esiintyy. Myös metsäkor-
tetta (Equisetum sylvaticum), pallosaraa (Carex 
globularis) ja tupasvillaa (Eriophorum vaginatum) 

tavataan säännöllisesti. Välipinnalle luonteen-
omaisia ovat harmaasara (Carex canescens) ja 
jokapaikansara (Carex nigra). Pohjakerroksessa 
korpikarhunsammalen (Polytrichum commune) 
osuus voi olla huomattava. Jokasuonrahkasammal 
(Sphagnum angustifolium) ja varvikkorahkasam-
malta (Sphagnum russowii) on yleisesti. Korpi-
rahkasammalella (Sphagnum girgensohnii) ei ole 
samanlaista valta-asemaa kuin mustikkakorvissa. 
(Kuva 89.)

Muurainkorpia esiintyy koko maassa. Esiinty-
minen painottuu Etelä-Suomessa vedenjakajaseu-
duille, sekä Kainuuseen, Pohjois-Pohjanmaalle ja 
Koillismaalle.

Kuva 89. Muurainkorpi, Oulainen. Kuva: Kimmo Virtanen, GTK.
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Nevakorpi (NK). Nevakorpi on saranevojen ja 
korpien sekatyyppi. Kosteammat laajat nevaiset 
välipinta-alueet ovat saranevaa ja kuivemmat mät-
täät ovat korpikasvillisuuden vallitsemia. Usein 
mätäspintaa ei ole nevakorvella ole ollenkaan. 
Kuitenkin saraista nevapintaa on aina paljon laa-
jempia alueita, kuin mätäspintaa. Koivu on yleensä 
valtapuu, harvemmin on kuusta ja leppää.  Puusto 
on tyypillisesti harvaa ja matalakasvuista.  Neva-
korpia on oligotrofisista tyypeistä hyvin ruohoisiin 
mesotrofisiin tyyppeihin saakka. Oligotrofisilla 
nevakorvilla tavataan tyypillisesti tähtisaraa (Ca-
rex echinata) ja mätäspinnoilla punarahkasam-
malta (Sphagnum magellanicum) ja korpikarhun-
sammalta (Polytrichum commune). Ruohoisille 
nevaosille ovat tyypillisiä mm. raate (Menyanthes 
trifoliata), kurjenjalka (Potentilla palustris), järvi-
korte (Equisetum fluviatile), suokorte (Equisetum 
palustre), pullosara (Carex rostrata), juurtosara 

(Carex chordorrhiza, jouhisara (Carex lasiocarpa), 
harmaasara (Carex canescens), luhtavilla (Eriopho-
rum angustifolium), korpikastikka (Calamagrostis 
purpurea). Sammalista tavataan haprarahkasam-
mal (Sphagnum riparium), lettorahkasammal 
(Sphagnum teres), keräpäärahkasammal (Sphag-
num subsecundum), luhtakuirisammal (Calliergon 
cordifolium), kiiltolehväsammal (Pseudobryum  
cinclidioides). (Kuvat 90–92.)

Nevakorpia esiintyy lähes koko maassa. Ne 
ovat olleet yleisiä Suomenlahden ja Pohjanlahden 
rannikkoalueella sekä myös Pohjanmaalla laa-
jemminkin. Lapin kolmiossa (Kemi – Rovaniemi 
–Ylitornio) nevakorpia on runsaasti. Sisä- ja Itä-
Suomessa ne ovat harvinaisempia. Turvekerros on 
vaihtelevan paksuinen, myös varsin ohutturpei-
sia soita löytyy etenkin Pohjanlahden rannikko- 
alueella.

Kuva 90. Nevakorpi, Pyhäntä. Kuva: Kimmo Virtanen, GTK.
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Kuva 92. Nevakorpi, Laidinlamminsuo, Iisalmi. Kuva: Ari Luukkanen, GTK.

Kuva 91. Nevakorpi, Multmossen, Mustasaari. Kuva: Tapio Toivonen, GTK.

92	  
	  

	  

	  

	   	  



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti 467 – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 467, 2017
Kimmo Virtanen

86

Pajuviita ja pajuluhta (PAVI) ovat pensaikko-
luhtia.  Molemmat suotyypit ovat yleensä jokien 
ja purojen varsilla, mutta myös järvien- ja meren 
lahtien rannoilla tavattavia tulvanalaisia, korven-
luontoisia, luhtaisia pajupensastoja. Pajuviidat 
eroavat pajuluhdista vesitilanteen selvemmän 
vuodenaikaisvaihtelun perusteella. Pajuviidoilla 
kevättulvan vaikutus on voimakas ja loppukesäl-
lä ne usein kuivahtavat. Tästä syystä luhtalajien 
osuus on pajuviidassa pienempi verrattuna paju-
luhtiin. Pensaikkoluhtien kenttäkerroksen lajisto 
on kirjavaa. Pajuviitojen ja pajuluhtien tyypilliset 
lajit ovat samoja kuin avoluhdissa

 Pajuviidat ovat usein tiheäkasvuisia ja vaikea-
kulkuisia. Pajuviidat saavat keväisin runsaasti 
tulvavesiä, mutta kuivuvat usein kesäisin. Tihe-
ästä pajukasvillisuudesta johtuen kaikki luhtalajit 
eivät viihdy pajuviidoissa. Pajulajeista tyypillisiä 
ovat pohjanpaju (Salix lapponum,) tunturipaju 
(Salix glauca), kiiltopajun  Salix phylicifolia ym.). 
Luhtaisuutta ilmentäviä ruohoja, mm. järvikor-

te (Equisetum fluviatile) ja kurjenjalka (Potentil-
la palustris) sekä heiniä, mm. luhtarölli (Agrostis 
capillaris) ja luhtakastikka (Calamagrostis stricta). 
Tupassara (Carex nigra ssp. juncella) ja mätässara 
(Carex cespitosa) ovat yleisiä saralajeja ja muodos-
tavat usein kaulamättäitä. Muita saroja ovat vesi-
sara (Carex aquatilis), harmaasara (Carex canes-
cens) ja pullosara (Carex rostrata). Sammalia on 
niukasti. Tyypillisiä sammallajeja ovat haprarah-
kasammal (Sphagnum riparium), okarahkasam-
mal (Sphagnum squarrosum), hetesirppisammal 
(Warnstorfia exannulata) sekä kiiltolehväsammal 
(Pseudobryum cinclidioides). 

Pajuluhdat ovat pensaikkoista luhtakasvillisuut-
ta. Pensaskerros saattaa olla korkea, jopa selvästi 
yli 2 m. Pensaston yleislaji on koko maassa kiilto-
paju (Salix phylicifolia). Etelä-Suomessa tavataan 
myös virpapajua (Sphagnum aurita), tuhkapajua 
(Sphagnum cinerea), mustuvapajua (Sphagnum 
myrsinifolia), pohjanpajua (Sphagnum lapponum), 
halavaa (Sphagnum pentandra), hanhenpajua 

Kuva 93. Pajuluhta, Rastaharju, Enontekiö. Kuva: Kimmo Virtanen, GTK.
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(Sphagnum repens) ja paatsamaa (Frangula alnus). 
Kenttäkerroksessa tavataan yleisesti saroja kuten 
vesi- (Carex aquatilis), harmaa- (Carex canescens) 
ja pullosaraa (Carex rostrata) sekä ruohoja, kuten 
järvikorte (Equisetum fluviatile) ja kurjenjalka 
(Potentilla palustre). Aukkoisessa pohjakerrokses-
sa esiintyvät mm. letto-(Sphagnum teres),, oka- 
(Sphagnum squarrosum) ja haprarahkasammal 
(Sphagnum. riparium), hetesirppisammal (Warns-
torfia exannulata) sekä kiiltolehväsammal (Pseu-
dobryum cinclidioides).

Pensaikkoluhtia esiintyy koko maassa meren, 
järvien ja virtavesien rantavyöhykkeessä.  Pohjois-
Suomessa valtaosa pensaikkoluhdista on virtaa-
vien vesien äärelle keskittyneitä pajuviitaluhtia. 
(Kuva 93.)

Rääseikkö (RÄK) on kuusivaltainen rahkoittunut 
pallosararäme.  Rääseikköjä esiintyy ylävillä vaa-
ramailla ja Pohjois-Suomessa myös alempana. Ki-
tukasvuinen naavainen kuusi on valtapuu. Kuusen 
lisäksi on myös mäntyä ja koivua. Kenttäkerrok-
sessa varvut, etenkin vaivaiskoivu (Betula nana) 
ovat luonteenomaisia yhdessä pallosaran (Carex 
globularis) kanssa. Pohjakerros on ruskorahka-
sammal (Sphagnum fuscum)–valtainen ja kasvil-
lisuus on muutenkin  täysin rämemäinen, joskin 
siinä voi olla tihkupintoja, jossa nevalajistoa. Rää-
seikkö on selvästi Pohjois-Suomeen painottuva 
suotyyppi. Turvekerros yleensä ohuehko, (usein 
alle 0,5m) ja suon pohjan mineraalimaa on usein 
kivinen. (Kuvat 94−95.)

Kuva 94. Rääseikkö, Pallastunturin reunasuo, Muonio. Kuva: Kimmo Virtanen, GTK.
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Kuva 95. Rääseikkö. Kasvillisuutena rämevarvut, kuusi ja pallosara (Carex globularis), Keminmaa. Kuva: 
Kimmo Virtanen, GTK.
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Ruohoinen tervaleppäkorpi (+ruohoinen terva-
leppäluhta) (RTEK). Ruohoisten tervaleppäkorpi-
en valtapuu on tervaleppä (Alnus glutinosa), jonka 
ohella puustossa voi esiintyä harmaaleppää (Alnus 
incana) ja hieskoivua (Betula pubescens). Muita 
yleisimpiä puuvartisia lajeja ovat pihlaja (Sorbus 
aucuparia), kiiltopaju (Salix phylicifolia) ja paatsa-
ma (Frangula alnus).  Tervaleppäkorvella tarkoite-
taan alueita, joilla maaperä on lähteiden tai tulvien 

vuoksi jatkuvasti niin kostea, että muut puulajit 
kuin tervaleppä eivät juurikaan niillä menesty, ja 
luontotyyppi säilyy siten tervaleppävaltaisena puu-
sukupolvesta toiseen. Tällaiselle tervaleppäkorvel-
le ovat ominaisia vanhat, kookkaat ja usein moni-
runkoiset puuyksilöt. Kosteus ja tiheään kasvavan 
tervalepän varjostus synnyttävät tasaisen, viileän 
ja kostean pienilmaston. Aluskasvillisuus on kur-
jenmiekkavaltaista, nevaimarrevaltaista tai hii-
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renporras-vehkavaltaista. Tervaleppäluhtien ylei– 
simpiä kenttäkerroksen lajeja ovat suoputki (Peu-
cedanum palustre), mesiangervo (Filipendula ul-
maria), suo-orvokki (Viola palustris), terttu–alpi 
(Lysimachia thyrsiflora), rantamatara (Galium 
palustre), kurjenjalka (Potentilla palustris), ranta-
alpi (Lysimachia vulgaris), järvikorte (Equisetum 
fluviatile), kurjenmiekka (Iris pseudacorus), veh-
ka (Calla palustris), hiirenporras (Athyrium filix-
femina), korpikastikka (Calamagrostis purpurea 
ssp. phragmitoides) ja rentukka (Caltha palustris). 
Sammalkerros voi olla aukkoinen. Sammalkerros 
voi jopa puuttua kokonaan tai se voi rajoittua pui-
den tyvimättäille ja välikköjen kohoumille, kuten 
lahopuille. Pohjakerroksen yleisimpiä sammallaje-
ja ovat kiiltolehväsammal (Pseudobryum cinclidi-
oides), luhtakuirisammal (Calliergon cordifolium) 
ja okarahkasammal (Sphagnum squarrosum). 
(Kuva 96.)

Ruohoisia tervaleppä- korpia/luhtia  tavataan 
harvinaisina ja pienialaisina Etelä-Suomessa ja 

satunnaisesti Järvi-Suomessa sekä maankohoa– 
misrannikolla. Ruohoisten tervaleppäluhtien yh-
teispinta-alaksi on arvioitu enintään noin 200 ha 
(Kaakinen et al. 2008).

Varsinainen tervaleppäkorpi (+Varsinainen ter– 
valeppäluhta). (VTEK) Varsinaiset tervaleppä- 
korvet/luhdat ovat  koko maassa meren, järvien 
ja virtavesien rantavyöhykkeessä esiintyviä ran-
tasoita ja tulvaniittyjä, jotka on jaettu  kasvilli-
suutensa perusteella järviruoko-, järvikorte- ja 
suursaravaltaisiin tyyppeihin. Varsinaisten  terva– 
leppä- korpien/luhtien valtapuu on tervaleppä (Al-
nus glutinosa), jonka ohella puustossa voi esiintyä 
harmaaleppää (Alnus incana) ja hieskoivua (Betu-
la pubescens). Muita yleisimpiä puuvartisia lajeja 
ovat pihlaja (Sorbus aucuparia).  Kenttäkerroksena 
esiintyy luhta- ja rantakasvillisuutta. Sammalpeite 
puuttuu tai se on aukkoinen. Turvekerros on ran-
nan tervaleppäluhdissa hyvin ohut.  

Kuva 96. Ruohoinen tervaleppäkorpi, Lakkasuo, Orivesi. Kuva: Kimmo Virtanen, GTK.
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OJITETUT SUOT 

Suo katsotaan tyyppimäärityksessä ojitetuksi sil-
loin, kun tutkimuspisteen etäisyys ojasta on enin-
tään noin 25 m. Ojitetuista soista erotetaan kolme 
kehitysvaihetta (pääryhmää): ojikot, muuttumat 
ja turvekankaat. Ojikot ja muuttumat ovat suh-
teellisen nuoria (alle 15 - 30 v.) tai epätäydellisiä 
ojituksia, joissa suokasvillisuus on vielä verrat-
tain voimakas. Turvekankaissa aluskasvillisuus on 
muuttunut voimakkaasti, kangaskasvit ovat selväs-
ti vallitsevina. (Heikurainen 1980).  

HUOMIO: Alkuperäisessä suotyyppiluokituk-
sessa ojitettujen soiden muuttumisen (sukkession) 
on ajateltu tapahtuvan vain yhteen suuntaan:  luon-
nontilainen suo à ojikko  à muuttuma à turve- 
kangas.  Soiden ojituksen ekologinen vaikutus voi 
kuitenkin Suomen olosuhteissa olla kaksisuuntai-

nen eli myös palautuva prosessi. Kun suo ojitetaan 
ja kuivataan se muuttuu vähitellen muuttuma-
suotyypin kautta metsäkasvillisuutta kasvavaksi 
turvekankaaksi. Turvekangas ei kuitenkaan ole 
välttämättä turvemaan pysyvä olotila. Jos ojastoa 
ei pidetä kunnossa, ojat voivat umpeutua, jol-
loin pohjaveden pinnan taso nousee ja turvekan-
gas soistuu. Tämän seurauksena puut kuolevat, 
suokasvillisuus palautuu ja turvetta alkaa jälleen 
muodostua. Aikanaan metsäojitettu suo eli turve-
kangas voi siis palautua takaisin turvettamuodos-
tavaksi vetiseksi suoksi. – GTK otti vuonna 1999 
käyttöön suotyyppiluokitteluunsa käsitteen – sois-
tunut turvekangas. 

  

Ojikot 

Ojikot (OJ) ovat  nuoria ojituksia tai niiden kui-
vatus on niin heikko, että aluskasvillisuus on jok-
seenkin alkuperäisen suotyypin kaltaista. ojikoilla 
puuston kasvu ei vielä ole selvästi parantunut tai 
ojitusalueen metsittyminen/taimettuminen on 
vielä epätäydellistä. Ravinteisuudesta ja ojituksen 
tehokkuudesta johtuen suo säilyy ojikkona hyvin 
eripituisen ajan. Mitä ravinteisempi suotyyppi 

on ja mitä tehokkaampi on suon kuivatus, sitä 
nopeammin suotyyppi muuttuu ojikkovaiheesta 
muuttumavaiheeseen. Ravinteinen, tehokkaasti 
ojitettu suo voi siirtyä muuttumavaiheeseen 5-10 
vuoden kuluessa ojituksesta. Niukkaravinteinen 
ojitettu suo ei välttämättä etene koskaan muuttu-
mavaiheeseen (Kuvat 97–100).
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Kuva 97. Lyhytkortinennevaräme -ojikko. On tehty ojitus, mutta kasvillisuusmuutoksia ei ole vielä ta-
pahtunut, Valkiajärvenneva, Evijärvi. Kuva: Tapio Toivonen, GTK.

97	  
	  

	  
OJIKOT	  MUUTTUMAT	  

	  
TT	  

	   	  

Kuva 98. Kanervarahkaräme -ojikko. Tehty ojitus, mutta ei ole kasvillisuusmuutoksia. Karulla suotyypil-
lä kasvillisuusmuutokset ovat hitaita, Ala-Hanhilamminneva, Perho. Kuva: Teuvo Herranen, GTK.
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Kuva 100. Tupasvillarahkarämeojikko. Tehty ojitus, mutta ei ole todettavissa kasvillisuusmuutoksia. Ka-
rulla suotyypillä kasvillisuusmuutokset ovat hitaita, Niementausneva, Perho. Kuva: Teuvo Herranen, 
GTK.

Kuva 99. Tupasvillarahkanevaojikko. Tehty ojitus, mutta ei ole kasvillisuusmuutoksia. Karulla suotyypil-
lä kasvillisuusmuutokset ovat hitaita, Salkosaarenneva, Perho. Kuva: Teuvo Herranen, GTK.
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Muuttumat 

Muuttumat (MU) ovat aluskasvillisuuden muu-
toksessa ojikkoja pitemmälle  edenneitä ojitetun 
suon sukkessiovaiheita. Puuston kasvu on selvästi 
elpynyt tai metsittyminen on jokseenkin täydel-
listä. Alkuperäisen suotyypin määrittelyssä auttaa 
pintaturpeen laadun ja suon pienmuotojen tarkas-
telu. 

Suota ojitettaessa suon pintaturpeen pH las-
kee. Tämä aiheuttaa suotyypin karuuntumista 
ja monella suotyypillä rahkoittuminen lisääntyy 
kuivumisen ja happamoitumisen seurauksena. 
Ojikot: ja muuttumat luokitellaan yksityiskohtai-
semmin alkuperäisen suotyypin perusteella. Esim. 
ruohoisen saranevan ojitusalue on ensin ruohoi-
nen saranevaojikko (RHSN OJ) ja myöhemmin, 
kun se on metsittynyt tai metsitetty, ruohoinen sa-
ranevamuuttuma (RHSN MU). Tupasvillarämeen 
ojitusalue on aluksi tupasvillarämeojikko (TR OJ) 
ja myöhemmin, kun puusto on elpynyt ja alus-
kasvillisuuden muuttuminenkin edistynyt pitem-

mälle, tupasvillarämemuuttuma (TR MU). Toisin 
tyyppi nimetään liittämällä alkuperäisen suotyyp-
pinimen jälkeen sana ojikko tai muuttuma. Eri-
tyisesti on syytä korostaa, että aluskasvillisuuden 
perusteella ojikoiden ja muuttumien erottaminen 
on epävarmaa. Puustossa tapahtuneiden muutos-
ten tarkkaileminen johtaa varmempaan tulokseen. 

 Muuttumilla suursarojen jouhisara (Carex la-
siocarpa), pullosara (Carex rostrata) ja juurtosara 
(Carex chordorrhiza), ruohojen ja heinien osuus 
yleensä pienenee ajan myötä vähitellen. Lopuk-
si sarat häviävät kokonaan. Tupasvilla, pallosara 
ja suomuurain sekä rämevarvut, erityisesti vai-
vaiskoivu, vastaavasti lisääntyvät. Pitemmän ajan 
kuluessa muuttumilla rahkasammalien vähitellen 
osuus pienenee ja seinäsammalien, kynsisamma-
lien ja karhunsammalien osuus suurenee ja tämä 
enteilee suotyypin muuttumista turvekankaaksi 
(Kuvat 101−104).

Kuva 101. Kanervarahkaräme -muuttuma. Suolla kasvillisuusmuutoksia ja puiden kasvun kiihtyminen 
näkyy vuosikasvaimissa, Riihikydönneva, Vähäkyrö. Kuva: Tapio Toivonen, GTK.
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102	  
	  

	  

TT	   	  Kuva 102. Ruohoinensararäme -muuttuma. Suolla kasvillisuusmuutoksia mm. taimettumista ja puiden 
kasvun kiihtyminen näkyy vuosikasvaimissa, Karhusalonneva, Veteli. Kuva: Tapio Toivonen, GTK.

Kuva 103. Ruohoinensararäme -muuttuma, Ala-Hanhilamminneva, Perho. Kuva: Teuvo Herranen, GTK.
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Kuva 104. Tupasvillaräme -muuttuma, Korkinemossen, Vöyri. Kuva: Tapio Toivonen, GTK.

Turvekankaat 

Turvekankaat (TK) ovat vanhoja ojitusalueita (yli 
15 - 30 v.), joiden kuivatus on ollut tehokasta ja 
joiden aluskasvillisuus on saavuttanut suhteellisen 
pysyvän, suokasvillisuudesta selvästi poikkeavan 
ja kangaskasvillisuutta muistuttavan koostumuk-
sen. Turvekankaalla rahkasammalpeittävyys on 
yleensä alle 25%. (Ei koske jäkäläturvekangasta 
).  Puusto on tavanomaisen talousmetsän kaltaista 
vaihdellen kehitysvaiheen, suoritettujen hakkui-
den jne. mukaisesti. Turvekankaat määritetään 
tutkimushetken kasvillisuuden perusteella, eikä 
ennakkoarviota suon tulevasta suokasvillisuustyy-
pistä tehdä. 

Ruohoturvekangas (RHTK). Ruohoturvekankaat 
ovat viljavista suotyypeistä kehittyneitä lehtipui-
den sekaisia kuusikoita.  Mukana voi esiintyä myös 

harmaaleppää ja pihlajaa. Valoisilla harvapuustoi-
silla alueilla on runsaasti ruohoja ja heiniä. Pen-
saskerroksessa esiintyy katajaa, paatsamaa ja pa-
juja. Aluskasvillisuudelle on ominaista ruohojen 
runsaus sekä lajistollisesti että peittävyydeltään. 
Yleisimpiä lajeja ovat suursaniaiset : isoalvejuu-
ri (Dryopteris expansa), hiirenporras (Athyrium 
filix-femina) ja joskus metsäalvejuuri (Dryopteris 
carthusiana),  kotkansiipi (Matteuccia struthiop-
teris), korpi-imarre (Thelypteris phegopteris) ,  kä-
enkaalin (Oxalis acetosella), talvikit (Pyrola sp.), 
mesiangervo (Filipendula), orvokit (Viola sp.) , 
rätvänä (Potentilla erecta), metsämaitikka (Me-
lanpyrum sylvaticum), vadelma (Rubus ideus), 
sudenmarja (Paris quadrifolia), mesiangervo (Fili-
pendula ulmaria), suo-ohdake (Cirsium palustre), 
karhunputki (Angelica sylvestris), kultapiisku  
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(Solidago virgaaurea) ja ruohokanukka (Cornus 
suegiga),  metsäkurjenpolvi (Geranium sylvaticum) 
Pohjois-Suomessa. Joskus ruohoturvekankaalla on 
myös luhtakasvilajistoa. Sammallajistossa tyypilli-
siä ovat metsäliekosammal (Rhytidiadelphus tri-

quetrus), kerrossammal (Hylocomnium splendens), 
sulkasammal (Ptilidium ciliare), palmusammal 
(Climacium dentroides), ruusukesammal (Rho-
dobryum roseum) (Kuvat 105−107). 

Kuva 105. Ruohoturvekangas, Sonkajärvi. Kuva: Kimmo Virtanen, GTK.
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Kuva 107. Ruohoturvekangas, Lakkasuo, Juupajoki. Kuva: Kimmo Virtanen, GTK. 

Kuva 106. Ruohoturvekangas, Karhusalonneva, Veteli. Kuva: Tapio Toivonen, GTK.
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Mustikkaturvekangas (MTK). Mustikkaturve-
kankaat ovat kohtalaisen viljavista suotyypeis-
tä kehittyneitä.  Kuusi on tavallisesti valtapuuna, 
mutta parhaista rämeistä syntyneillä mustikkatur-
vekankailla saattaa myös mänty olla valtapuuna. 
Tällöin puustossa on yleensä myös runsaasti  koi-
vua. Mustikka ja puolukka ovat aluskasvillisuuden 
valtalajit, luonteenomaista on myös kerrossamma-
len (Hylocomium splendensin) voimakas esiinty-
minen.  Myös seinäsammalta (Pleurozium sreberi),  

karhunsammalia (Polytrichum ssp.) ja kynsisam-
malia (Dicranum ssp.) esiintyy.  Eräiden ruoho-
lajien yleisyys on tunnusomaista, näistä mainit-
takoon metsäalvejuuri  (Dryopteris carthusiana), 
metsäimarre (Gymnocarpium dryopteris), metsä-
tähti (Trientalis europaeus), tähtitalvikki (Moneses 
uniflora), oravanmarja (Maianthemum bifolium), 
vanamo (Linnaea borealis),  nuokkutalvikki (Or-
thilia secunda), metsäkorte (Equisetum sylvestris), 
riidenlieko (Lycopodium annotinum). (Kuva 108.)

Kuva 108. Mustikkaturvekangas. Tyypillistä mustikkaturvekankaille on mustikan ja saniaisten esiinty-
minen, Talasneva, Piippola.  Kuva: Kimmo Virtanen, GTK.
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Puolukkaturvekangas (PTK). Puolukkaturve-
kankaat ovat kehittyneet viljavuudeltaan kes-
kinkertaisista soista. Mänty on tavallisesti vallit-
sevana puulajina, koivua on myös suhteellisen 
runsaasti. Kuusi on vain harvoin valtapuuna ja 
silloin kitukasvuisena. Mustikka ja puolukka ovat 
vallitsevia kenttäkerroksen lajeja.  Ruohoja ei suo-

muurainta lukuun ottamatta sanottavasti esiinny, 
sen sijaan rämevarpuja on harvakseltaan siellä 
täällä. Myös tupasvillaa ja pallosaraa esiintyy. Poh-
jakerroksessa seinäsammal (Pleurozium screberii),  
rämekarhunsammal (Polytrichrum strictum) ja 
kynsisammalet (Dicranum ssp.) ovat vallitsevia. 
(Kuvat 109–110.)

Kuva 109. Puolukkaturvekangas, Kukonharjunneva, Vihanti. Kuva: Kimmo Virtanen, GTK.
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Kuva 110. Puolukkaturvekangas, Lehmineva, Alajärvi. Kuva: Tapio Toivonen, GTK.
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Varputurvekangas (VATK). Varputurvekankaat 
ovat kehittyneet karuista soista. Mänty on vallit-
seva puulaji. Hieskoivua on yleensä niukasti, lä-
hinnä ojapenkoilla. Rämevarpujen vallitsevuus 
on luonteenomaista. Varvuista yleisiä ovat etenkin 
suopursu (Ledum palustre) ja juolukka (Vaccinium 

uliginosum). Tupasvilla (Eriophorum vaginatum) 
on yleinen ja seinäsammalen (Pleurozium screbe-
ri), rämekarhunsammalen (Polytrichrum strictum) 
ja kangaskynsisammalen (Dicranum polysetum) 
ohella esiintyy myös pallosaraa, rahkasammalia ja 
jäkäliä. (Kuvat 111−112.)
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Kuva 112. Varputurvekangas, Tankkarinneva, Kortesjärvi. Kuva: Tapio Toivonen, GTK.

Kuva 111. Varputurvekangas, Virkasuo, Pihtipudas. Kuva: Kimmo Virtanen, GTK.
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Jäkäläturvekangas (JATK). Jäkäläturvekankaat  
kehittyvät keidasrämeistä, rahkarämeistä ja –ne-
voista. Karujen soiden ojitusalueet pysyvät lähes 
muuttumattomina vuosikymmeniä, eikä puus-
ton kasvu lisäänny näillä alueilla koskaan talou-
dellisesti kannattavaksi. Lähes ainoa muutos on 
suopinnan kuivuminen ja karuuntuminen. Tällöin 
tapahtuu kulju-  ja välipintakasvillisuuden häviä-

mistä kuljuista ja jäkälöitymistä ja myös varvut 
voivat lisääntyä. Ruskorahkasammal valtaiset 
(Sphagnum. fuscum) alueet saavat usein kanerva-
peitteen.  Karujen soiden ojitukset eivät aina johda 
jäkäläturvekangasasteelle, vaan ne jäävät ojikko- ja 
muuttuma-asteelle (Kuvat 113 ja 114). Turvelaji on 
rahkaturvetta. 

Kuva 113. Jäkäläturvekangas, Pihlajapuronsuo, Sonkajärvi. Kuva: Ari Luukkanen, GTK.
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Kuva 114. Jäkäläturvekangas/Varputurvekangas, Pyhäntä. Kuva: Kimmo Virtanen, GTK.
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Karhunsammalmuuttuma (KSMU).  Karhun-
sammalmuuttuma syntyy poikkeuksellisissa vil– 
javuus- ja kuivatusolosuhteissa. Karhunsammal– 
muuttuma on useimmiten rimpisten soiden 
muuttumistulos. Näille on tunnusomaista tiheä, 
melkein aukoton karhunsammalpeitto. Kuivem-
milla paikoilla rämekarhunsammal  (Polytrichrum 

strictum) ja kosteammissa ja varjoisissa paikoissa 
korpikarhunsammal (Polytrichtum commune). 
Laikkuina saattaa esiintyä karujen soiden rahka-
sammalia ja jäkäliä. Karhunsammalmuuttumat 
ovat usein puuttomia tai ainakin vaillinaisesti met-
sittyneitä. (Kuvat 115 ja 116.)
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Kuva 116. Karhunsammalmuuttuma,  Koivusuo, Pielavesi. Kuva: Ari Luukkanen, GTK. 

Kuva 115. Karhunsammalmuuttuma. Alkuperäinen suotyyppi on ollut koivulettokorpi tai koivuletto, 
Pikku-Pelso, Vaala. Kuva: Kimmo Virtanen, GTK.
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Kytöheitto (KH) Kytöheitoksi nimitetään hylät-
tyjä, usein epätäydellisesti metsittyneitä suovilje-
lyksiä. Näissä vanhojen viljelysarkojen keskisarat 
muistuttavat usein karhunsammalmuuttumia. 
Ojien reunat ovat paremmin metsittyneet ja ne 
saattavat olla turvekangasasteella. Kasvillisuudel-
taan kaikenlaisia kasviyhdyskuntia tavataan.  Yh-

teistä on vain turvepohjaisen alueen aiempi maa-
talouskäyttö (Kuvat 117 ja 118).

Nimi ”kytöheitto” periytyy vanhasta kaskivil-
jelyperinteestä, jolloin raivattu ja kaskeamalla 
poltettu kaskipelto hylättiin ravinteiden ehtyessä, 
muutaman vuoden viljelykäytön jälkeen. Tällaista 
hylättyä peltoa on nimitetty kytöheitoksi.

Kuva 117. Kytöheitto. Koivut kasvavat entisissä sarkaojissa, saran keskiosa on vielä puuton, Viion Hieta-
suo, Sotkamo. Kuva: Ari Luukkanen, GTK.
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Kuva 118. Kytöheitto. Koivu- ja mäntypuusto kasvaa entisissä sarkaojissa, saran keskiosan on tupasvilla 
vallannut. Tämä kytöheitto on vähitellen soistumassa uudelleen, Viion Hietasuo, Sotkamo. Kuva: Ari 
Luukkanen, GTK.

 

Turvepelto (PE) on käytössä oleva tai hiljattain  
käytöstä poistunut turvepohjainen suoviljelys.

Turvetuotantoalue (TA) on käytössä oleva tai 
toistaiseksi tuotannosta poistettu poistettu turve-
tuotantoalue . 

Yhdyskuntajätealue (YJ) on käytössä oleva tai 
käytöstä poistettu kaatopaikka-alue.

Soistuva turvekangas (SOTK).  Soiden ojitus voi 
olla Suomen olosuhteissa kaksisuuntainen eli pa-
lautuva prosessi. Kun  suo ojitetaan se kuivuu ja 
muuttuu kasvillisuudeltaan vähitellen muuttuman 
kautta turvekankaaksi.  

Jos ojitusta ei pidetä kunnossa à pohjaveden 
taso nousee à turvekangas soistuu uudelleen à 
turvetta alkaa jälleen muodostua à puiden kasvu 
taantuu  à  myöhemmin puut kuolevat. Aikanaan 
turvekangas palautuu takaisin turvettamuodosta-
vaksi suoekosysteemiksi, jonka lopullinen sukkes-
siotulos voi olla esimerkiksi nevatyyppinen suo. 

Soistuvat turvekankaat voivat olla lähtöravin-
teisuudeltaan hyvin erilaisia, mutta yleensä jos 
vedenpinnan taso on korkealla, soistuminen alkaa 
Cuspidata-  ja Palustria-ryhmän  sammalilla.  Jos 
vedenpinnantaso on matalalla, soistuminen al-
kaa Acutifolia- ja Palustria -ryhmän sammalilla.  
(Kuvat 119−122.)
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UUDELLEEN	  SOISTUMAT	  

	  

	  

	   	  

Kuva 119. Soistuva puolukkaturvekangas. Riveihin istutetut puut ovat kuolemassa vedenpinnan nousun, 
turpeen kasvun ja rahkoittumisen seurauksena, Hämeenlinna. Kuva: Kimmo Virtanen, GTK.

Kuva 120. Soistuva turvekangas. Umpeutunut oja on aiheuttanut turvekankaan uudelleen soistumista. 
Kuva: Tapio Toivonen, GTK.
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Kuva 122. Soistuva turvetuotantoalue, Suurisuo, Janakkala. Kuva: MML.

121	  
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Kuva 121. Soistuva mustikkaturvekangas. Umpeutunut oja on aiheuttanut vedenpinnan nousun ja pui-
den kuoleman. Kuva: Ari Luukkanen, GTK.
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Tulevaisuudessa pyritään luomaan mahdollisuus 
tallentaa soistuva turvekangas alkuperäisen tur-
vekangastyypin mukaan: soistuva jäkäläturve-
kangas, soistuva varputurvekangas, soistuva puo-

lukkaturvekangas, soistuva mustikkaturvekangas,  
soistuva ruohoturvekangas,  soistuva kytöheitto, 
soistuva karhunsammalmuuttuma, soistuva turve-
tuotantoalue,  jne.
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SUOTYYPPIEN LYHENTEET JA -KÄYTTÖÖNOTTOVUOSI

LETOT, GTK:n luokittelu, käytetyt lyhenteet (suotyypin käyttöönottovuosi)
Rimpiletto (vanh.) RIL  (1975) 
Scorpidium -rimpiletto SRIL (1998)
Revolvens -rimpiletto DRIL (1998)
Calliergon richardsonii -rimpiletto CRIL (1998)
Varsinainen letto (vanh.) VL (1975)
Warnstorfii -letto WAL (1998)
Campylium -letto CAL (1998) 
Koivuletto KOL (1975) 
Luhtaletto LUL (1975) 

NEVAT: GTK:n luokittelu, käytetyt lyhenteet  (suotyypin käyttöönottovuosi)
Luhtaneva LUN (1975) 
Lähdesuo LASU (1998) 
Tihkupinnat TIHP (1998) 
Ruohoinen saraneva RHSN (1975) 
Varsinainen saraneva VSN (1975) 
Rimpineva (vanh.) RIN  (1975) 
Oligotrofinen rimpineva ORIN  (1998) 
Mesotrofinen rimpineva MRIN (1998) 
Lyhytkortinen neva (vanh.) LKN (1975) 
Ombrotrofinen lyhytkort neva OLKN (1998) 
Minerotrofinen lyhytkort neva MLKN (1998) 
Kalvakkaneva (vanh.) KN (1975) 
Oligotrofinen kalvakkaneva OKN (1998) 
Mesotrofinen kalvakkaneva MKN  (1998) 
Silmäkeneva SIN  (1975) 
Kuljuneva KUN  (1975) 
Rahkaneva (vanh.) RN  (1975) 
Kanervarahkaneva KARN (1998) 
Variksenmarja rahkaneva VARN (1998) 
Tupasvilla rahkaneva TURN (1998) 
Muurainrahkaneva MURN (1998) 

RÄMEET ( GTK:n luokittelu ) käytetyt lyhenteet (suotyypin käyttöönottovuosi)
Lettoräme LR (1975) 
Ruohoinen sararäme RHSR (1975) 
Varsinainen sararäme VSR (1975) 
Lyhytkorsinevaräme LKNR (1975) 
Kalvakkanevaräme KANR (1998) 
Rimpinevaräme RINR (1998) 
Tupasvillaräme TR (1975) 
Pallosararäme PSR (1975) 
Korpiräme KR (1975) 
Kangasräme KGR (1975) 
Isovarpuinen räme IR (1975) 

LIITE 1.
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Vaivaiskoivuräme VKR (1998) 
Rahkaräme (vanh.) RR  (1975) 
Kanervarahkaräme KARR  (1998) 
Variksenmarjarahkaräme VARR  (1998) 
Tupasvillarahkaräme TURR  (1998) 
Muurainrahkaräme MURR  (1998) 
Keidasräme KER (1975) 

KORVET (GTK:n luokittelu), käytetyt lyhenteet (suotyypin käyttöönottovuosi)
Varsinainen korpi (vanh.) VK (1975) 
Mustikkakorpi MSK (1998) 
Muurainkorpi MRK (1998) 
Metsäkortekorpi MKK  (1998) 
Lettokorpi LK (1975) 
Koivulettokorpi KOLK  (1975) 
Lehtokorpi LHK (1975) 
Saniaiskorpi SAK (1998) 
Ruoho- ja heinäkorpi RHK (1975) 
Kurjenpolvikorpi KUK (1998) 
Kangaskorpi KGK (1975) 
Nevakorpi NK (1975) 
Pajuviita PAVI (1998) 
Varsinainen tervaleppäkorpi VTEK (1998) 
Ruohoinen tervaleppäkorpi RTEK (1998) 

TURVEKANKAAT YM (GTK:n luokittelu), käytetyt lyhenteet (suotyypin käyttöönottovuosi)
Karhunsammalmuuttuma KSMU (1975) 
Ruohoturvekangas RHTK  (1975) 
Mustikkaturvekangas MTK (1975) 
Puolukkaturvekangas PTK (1975) 
Varputurvekangas VATK  (1975) 
Jäkäläturvekangas JATK (1975) 
Kytöheitto * KH (1975) 
Pelto (turvepohjainen) PE (1975) 
Tuotantoalue TA (1975) 
Yhdyskuntajäte alue YHJA  (1990) 
Soistuva turvekangas SOTK  (1990)

Turvekankaat luokitellaan arviointihetken perusteella ennakoimatta turvekankaan tulevaa kehitystä.
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 121. Tapio Toivonen (1983). Jaalan turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 88 s. 
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 129. Erkki Raikamo, Jouko Kokko ja Riitta Lappalainen (1983). Teuvan suot ja turvevarojen käyttömahdollisuudet. 179 s.
 132. Jukka Leino (1983). Kerimäellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa I. 85 s. 
 133. Kimmo Virtanen (1983). Pihtiputaan turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. Osa II. Osaraportti Pihtiputaan soiden  
  turvevarojen kokonaisselvityksestä. 94 s. 



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti 467 – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 467, 2017 
Geologian tutkimuskeskuksen turvetiedonkeruun suotyyppiopas

113

 134. Jouko Kokko (1983). Karttalehdillä 2222 (Seinäjoki) ja 2311 (Lapua) v. 1982 tutkitut suot ja niiden turvevarat. 111 s.
 135. Jouko Kokko (1983). Ylihärmän suot ja turvevarojen käyttömahdollisuudet. 35 s. 
 136. Pauli Hänninen (1983). Pudasjärven inventoidut turvevarat ja niiden soveltuvuus polttoturvetuotantoon. Osa II. 138 s.
 137. Jukka Häikiö, Hannu Pajunen ja Kimmo Virtanen (1983). Muhoksella tutkitut suot ja niiden turvevarat. 100 s.
 138. Carl-Göran Stén ja Lasse Svahnbäck (1983). Jämijärven suot ja niiden soveltuvuus turvetuotantoon. 68 s.
 139. Helmer Tuittila (1983). Yläneen turvevarat. Osaraportti Varsinais-Suomen turvevaroista. 144 s. 
 140. Ari Luukkanen (1983). Juankosken turvevarat ja niiden soveltuvuus polttoturvetuotantoon. 114 s. 
 141. Eino Lappalainen ja Tapio Toivonen (1984). Laskelmat Suomen turvevaroista. 104 s. 
 142. Matti Maunu (1983). Tervolassa vuonna 1982 tutkitut suot ja niiden turvevarat. 26 s. 
 143. Jouko Saarelainen (1984). Sonkajärven suot ja niiden soveltuvuus polttoturvetuotantoon. Osa I. 254 s. 
 144. Matti Maunu (1984). Simossa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 34 s. 
 145. Jukka Leino (1984). Pieksämäen mlk:ssa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 107 s. 
 146. Olli Ristaniemi (1984). Petäjäveden kunnan länsiosan turvevarat. 108 s. 
 147. Olli Ristaniemi ja Carl-Göran Sten (1984). Petäjäveden kunnassa suoritetut turvetutkimukset. 12 s. 
 149. Jukka Häikiö ja Heimo Porkka (1984). Ristijärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 51 s. 
 150. Hannu Pajunen (1984). Yli-Iissä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 100 s.
 152. Jukka Leino ja Juha Saarinen (1984). Haukivuorella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 62 s.
 154. Tapio Muurinen ja Anne Nokela (1984). Kittilässä vuosina 1981 – 1983 tutkittujen soiden turvevarat ja niiden  
  tuotantokel poisuus. 441 s.
 156. Pauli Hänninen (1984). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa III. 95 s. 
 157. Eino Lappalainen, Pauli Hänninen, Pekka Hänninen, Leevi Koponen, Jukka Leino, Heikki Rainio ja Raimo Sutinen (1984).  
  Geofysikaalisten mittausmenetelmien soveltuvuus maaperätutkimuksiin. 36 s. 
 158. Tapio Toivonen (1984). Valkealan turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 331 s. 
 159. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1984). Anjalankosken turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 280 s. 
 160. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1984). Elimäen turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 53 s. 
 161. Markku Mäkilä, Kari Lehmuskoski ja Ale Grundström (1984). Savitaipaleen turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 114 s. 
 162. Ari Luukkanen (1984). Pielavedellä 1982 tutkittujen soiden turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 85 s.
 163. Juha Saarinen ja Riitta Lappalainen (1984). Jurvan suot ja turvevarojen käyttömahdollisuudet. 171 s. 
 164. Hannu Pajunen ja Timo Varila (1984). Ylikiimingin inventoidut turvevarat ja niiden soveltuvuus polttoturvetuotantoon.  
  Osa III. 167 s. 
 165. Jukka Häikiö ja Heimo Porkka (1984). Kajaanissa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa I. 110 s. 
 166. Martti Korpijaakko ja Markku Koivisto (1984). Sievissä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 288 s. 
 167. Kimmo Virtanen ja Teuvo Herranen (1984). Vihannissa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa I. 169 s. 
 168. Ari Luukkanen (1985). Kaavilla 1982 tutkittujen soiden turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 66 s. 
 169. Jukka Leino (1985). Kuopiossa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 95 s.
 170. Eino Lappalainen ja Pauli Hänninen (1985). Maatutkaluotaimen ja suosondin soveltuvuus turvetutkimuksiin. 24 s.   
 171. Jouko Saarelainen (1985). Sonkajärven suot ja niiden soveltuvuus polttoturvetuotantoon. Osa 2. 235 s. 
 172. Jukka Häikiö, Pirjo Löytynoja ja Heimo Porkka (1985). Kajaanissa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa II. 178 s.
 173. Carl-Göran Stén ja Lasse Svahnbäck (1985). Kankaanpään itäosan suot ja niiden turvevarojen käyttökelpoisuus. 115s.
 174. Pauli Hänninen (1985). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa IV. 113 s.
 175. Jukka Häikiö, Pirjo Löytynoja ja Heimo Porkka (1985). Kajaanissa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa III. 142 s. 
 176. Kimmo Virtanen (1985). Pattijoella tutkitut suot ja niiden turvevarat. 163 s.      
 177. Matti Maunu (1985). Ranualla tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa I. 234 s. 
 178. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1985). Virolahden turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 90 s. 
 179. Erkki Raikamo ja Pertti Silén (1985). Kristiinan kaupungin suot ja turvevarojen käyttömahdollisuudet. 203 s.
 180. Ari Luukkanen (1986). Pielavedellä 1983 tutkittujen soiden turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 174 s.
 181. Riitta Korhonen (1986). Jämsässä ja Jämsänkoskella tutkitut suot ja niiden turvevarat. 160 s. 
 182. Hannu Pajunen (1986). Utajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa I. 135 s. 
 183. Jouko Saarelainen (1986). Vieremän suot ja niiden soveltuvuus polttoturvetuotantoon. Osa I. 208 s. 
 184. Jukka Leino ja Jouko Kokko (1986). Lieksan suot ja niiden soveltuvuus turvetuotantoon. Osa I. 212 s. 
 185. Martti Korpijaakko ja Markku Koivisto (1986). Haapajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 179 s. 
 186. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1986). Vehkalahden turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 195 s. 
 187. Tapio Muurinen (1986). Rovaniemen alueen turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. Osa I. 185 s. 
 188. Kimmo Virtanen ja Teuvo Herranen (1986). Vihannissa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa II. 207 s. 
 189. Hannu Pajunen (1986). Utajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa II. 98 s. 
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 190. Jukka Häikiö (1986). Pulkkilassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa I. 98 s. 
 191. Tapio Toivonen (1986). Virtain turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 225 s. 
 192. Pauli Hänninen (1986). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa V. 121 s. 
 193. Jukka Leino (1987). Kerimäellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa II. 191 s. 
 194. Kimmo Virtanen ja Teuvo Herranen (1987). Haapavedellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa I. 131 s. 
 195. Jouko Saarelainen (1987). Vieremän suot ja niiden soveltuvuus polttoturvetuotantoon. Osa II. 221 s.
 196. Martti Korpijaakko ja Markku Koivisto (1987). Ylivieskassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 77 s.
 197. Ari Luukkanen (1987). Siilinjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat sekä turpeiden soveltuvuus jätevesilietteen  
  käsittelyyn ja polttoturvetuotantoon. 57 s.
 198. Tapio Muurinen (1987). Turvevarojen inventointi Kittilässä vuonna 1984. 71 s.
 199. Tapio Toivonen (1987). Mäntyharjun turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 217 s.
 200. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1987). Kotkan turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 99 s. 
 201. Tapio Muurinen (1987). Rovaniemen alueen turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. Osa II. 73 s. 
 202. Pauli Hänninen ja Eino Lappalainen (1987). Maatutkan ja suosondin soveltuvuus turvevarojen määrän ja  
  laadun selvittämi seen. 31 s. 
 203. Kimmo Virtanen ja Teuvo Herranen (1987). Ruukissa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa I. 163 s. 
 204. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1987). Pyhtään turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 88 s. 
 205. Sirkka Lojander (1987). SPSSX-tilasto-ohjelmiston käyttö turvetutkimuksissa. 51 s. 
 206. Hannu Pajunen (1987). Utajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa III. 83 s. 
 207. Jukka Häikiö ja Heimo Porkka (1987). Vuolijoella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa I. 192 s. 
 208. Tapio Toivonen (1988). Närpiön turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 275 s. 
 209. Jukka Leino (1988). Pieksämäen mlk:ssa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 3. 259 s. 
 210. Kimmo Virtanen ja Teuvo Herranen (1988). Ruukissa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa II. 158 s. 
 211. Tapio Muurinen (1988). Turvetutkimukset Tervolassa vuonna 1985. 58 s. 
 212. Pauli Hänninen (1988). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa VI. 136 s.   
 213. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1988). Kuusankoskella ja Kouvolassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 56 s. 
 214. Martti Korpijaakko ja Markku Koivisto (1988). Haapajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 51 s.
 215. Carl-Göran Stén ja Lasse Svahnbäck (1988). Kankaanpään länsiosan suot ja niiden turvevarojen käyttökelpoisuus. 93 s.
 216. Jouko Saarelainen (1988). Juuan kunnassa tutkitut suot ja niiden soveltuvuus polttoturvetuotantoon. Osa I. 242 s.
 217. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1988). Iitin turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 102 s. 
 218. Kimmo Virtanen ja Teuvo Herranen (1988). Oulaisissa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 239 s. 
 219. Jukka Leino ja Pertti Silén (1988). Suonenjoella tutkitut suot ja niiden turvevarat. 270 s. 
 220. Pekka Hänninen (1988). Atk:n hyväksikäyttö turveinventoinnin ja tutkimuksen apuna. 37 s.
 221. Riitta Korhonen (1988). Keuruulla tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 184 s. 
 222. Ari Luukkanen ja Heimo Porkka (1988). Kiuruvedellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 168 s. 
 223. Martti Korpijaakko ja Markku Koivisto (1989). Lestijärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 51 s.
 224. Jukka Leino (1989). Jäppilässä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2 ja yhteenveto. 116 s. 
 225. Tapio Toivonen (1989). Ähtärin turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. Osa 1. 219 s.
 226. Jouko Saarelainen (1989). Ilomantsin kunnassa tutkitut suot ja niiden soveltuvuus polttoturvetuotantoon. Osa 1. 177 s.
 227. Pauli Hänninen ja Arto Hyvönen (1989). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa VII. 324 s. 
 228. Timo Suomi (1989). Isokyrössä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa I. 69 s. 
 229. Hannu Pajunen (1989). Utajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa IV. 137 s.
 230. Tapio Muurinen (1989). Simossa vuosina 1985 – 1986 tutkitut suot ja niiden turvevarat. 213 s. 
 231. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1989). Ylämaan turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 142 s. 
 232. Jukka Leino (1989). Hankasalmella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 112 s. 
 233. Martti Korpijaakko ja Markku Koivisto (1989). Reisjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 96 s.
 234. Carl-Göran Stén ja Lasse Svahnbäck (1989). Parkanon suot ja turvevarojen käyttökelpoisuus. Osa 1. 174 s.
 235. Ari Luukkanen (1989). Nilsiässä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 109 s.
 236. Carl-Göran Stén ja Tapio Toivonen (1990). Kihniössä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 151 s.
 237. Kimmo Virtanen ja Teuvo Herranen (1990). Limingassa, Lumijoella ja Temmeksellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 148 s.
 238. Jukka Leino ja Jouko Saarelainen (1990). Outokummussa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 161 s. 
 239. Tapio Muurinen (1990). Simon suot ja turvevarojen käyttökelpoisuus. Osa II. 238 s.
 240. Pauli Hänninen ja Arto Hyvönen (1990). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa VIII. 403 s.
 241. Hannu Pajunen (1990). Utajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa V. 141 s.
 242. Tapio Toivonen (1990). Kuortaneen turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 212 s.
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 243. Timo Suomi (1991). Ilomantsissa tutkitut suot ja niiden soveltuvuus turvetuotantoon. Osa II. 150 s.
 244. Martti Korpijaakko (1991). Kannonkoskella tutkitut suot ja niiden turvevarat. 58 s.
 245. Tapio Toivonen (1991). Töysässä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 107 s.
 246. Pauli Hänninen ja Arto Hyvönen (1991). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa IX. 129 s.
 247. Tapio Toivonen (1991). Ähtärin turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. Osa 2. 196 s.
 248. Jukka Leino (1992). Pieksämäen mlk:ssa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 4. 38 s. 
 249. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1992). Mäntsälän turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 50 s.
 250. Hannu Pajunen (1992). Ylikiimingissä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa IV. 22 s. 
 251. Jukka Leino (1992). Pieksämäellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 19 s.
 252. Pauli Hänninen ja Satu Jokinen (1992). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa X. 20 s.
 253. Tapio Toivonen (1992). Alavudella tutkitut suot ja niiden turvevarat. 48 s.
 254. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1992). Tuuloksen turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 36 s.
 255. Carl-Göran Stén (1992). Valkeakosken suot ja turvevarojen käyttökelpoisuus. 38 s.
 256. Riitta Korhonen (1992). Leivonmäellä tutkitut suot ja niiden käyttökelpoisuus. 34 s.
 257. Kimmo Virtanen ja Teuvo Herranen (1992). Haapavedellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 72 s.
 258. Tapio Toivonen (1993). Nurmossa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 50 s.
 259. Ari Luukkanen ja Heimo Porkka (1993). Kiuruvedellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 23 s.
 260. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1993). Lammin turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. 58 s.
 261. Timo Suomi (1993). Ilomantsissa tutkitut suot ja niiden soveltuvuus turvetuotantoon. Osa III. 24 s.
 262. Jukka Häikiö, Ari Luukkanen ja Heimo Porkka (1993). Paltamossa tutkitut suot, niiden turvevarat ja  
  turpeiden käyttökelpoi suus. 39 s.
 263. Timo Suomi (1993). Ilomantsissa tutkitut suot ja niiden soveltuvuus turvetuotantoon. Osa IV. 25 s.
 264. Tapio Muurinen (1993). Kuivaniemen soiden ja turvevarojen käyttökelpoisuus. Osa II. 95 s.
 265. Riitta Korhonen (1993). Peräseinäjoella tutkitut suot ja niiden käyttökelpoisuus. 40 s.
 266. Ari Luukkanen ja Heimo Porkka (1993). Ristijärvellä tutkitut suot, niiden turvevarat ja turpeen käyttökelpoisuus. Osa 2. 33 s.
 267. Tapio Toivonen ja Pertti Silén (1993). Kurikassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 51 s.
 268. Tapio Toivonen (1993). Seinäjoella tutkitut suot ja niiden turvevarat. 26 s
 269. Hannu Pajunen (1993). Utajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa VI. 27 s.
 270. Carl-Göran Stén ja Markku Moisanen (1993). Karkkilan suot ja turvevarojen käyttökelpoisuus. 44 s.
 271. Jukka Häikiö (1993). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa XI. 27 s.
 272. Riitta Korhonen (1993). Multialla tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 25 s.
 273. Ari Luukkanen ja Heimo Porkka (1994). Hyrynsalmella tutkitut suot, niiden turvevarat ja turpeen käyttökelpoisuus. 55 s.
 274. Carl-Göran Stén ja Markku Moisanen (1994). Humppilan ja Jokioisten suot ja turvevarojen käyttökelpoisuus. 41 s.
 275. Ari Luukkanen ja Heimo Porkka (1994). Pyhäsalmella tutkitut suot, niiden turvevarat ja turpeen käyttökelpoisuus. Osa II.18 s.
 276. Jukka Häikiö ja Heikki Sutinen (1994). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa XII. 37 s.
 277. Jukka Leino ja Heimo Porkka (1994). Uuraisten kunnassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 22 s.
 278. Tapio Toivonen (1994). Lapualla tutkitut suot ja niiden turvevarat. 49 s.
 279. Pauli Hänninen ja Heikki Sutinen (1994). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa XIII, 43 s.
 280. Hannu Pajunen (1994). Muhoksella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 35 s.
 281. Timo Suomi (1994). Ilomantsissa tutkitut suot ja niiden soveltuvuus turvetuotantoon. Osa V. 41 s.
 282. Hannu Pajunen ja Heikki Sutinen (1994). Utajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa VII. 30 s.
 283. Tapio Toivonen (1994). Eurassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 33 s.
 284. Carl-Göran Stén & Markku Moisanen (1994). Tammisaaren suot ja turvevarojen käyttökelpoisuus. Osa 1. 32 s.
 285. Hannu Pajunen ja Heikki Sutinen (1995). Utajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa VIII. 44 s.
 286. Kimmo Virtanen ja Teuvo Herranen (1995). Kärsämäellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 88 s.
 287. Carl-Göran Stén & Markku Moisanen (1995). Karvian suot ja turvevarojen käyttökelpoisuus. Osa 1. 40 s.
 288. Riitta Korhonen (1995). Lehtimäellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 34 s. 
 289. Tapio Toivonen (1995). Ilmajoella tutkitut suot ja niiden turvevarat. 41 s.
 290. Hannu Pajunen (1995). Utajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa IX. 28 s.
 291. Ari Luukkanen ja Heimo Porkka (1995). Rautavaaralla tutkitut suot, niiden turvevarat ja turpeiden käyttökelpoisuus. 83 s.
 292. Pauli Hänninen ja Heikki Sutinen (1995). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa XIV. 33 s.
 293. Tapio Toivonen (1995). Ylistarossa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 36 s.
 294. Martti Korpijaakko (1995). Perhossa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 32 s.
 295. Hannu Pajunen (1996). Muhoksella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 3. 28 s.
 296. Markku Mäkilä ja Ale Grundström (1996). Kurussa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 23 s.
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 297. Tapio Toivonen (1996). Isossakyrössä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 22 s.
 298. Carl-Göran Stén ja Markku Moisanen (1996). Lappi Tl:n suot ja niiden turvevarat. 26 s. 
 299. Timo Suomi (1996). Ilomantsissa tutkitut suot ja niiden soveltuvuus turvetuotantoon. Osa VI. 40 s.
 300. Ari Luukkanen ja Heimo Porkka (1996). Nurmeksessa tutkitut suot, niiden turvevarat ja  
  turpeiden käyttökelpoisuus. Osa 1. 35 s.
 301. Pauli Hänninen ja Heikki Sutinen (1996). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa XV. 29 s.
 302. Riitta Korhonen (1996). Jalasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 34 s.
 303. Hannu Pajunen (1997). Ylikiimingissä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa V. 33 s.
 304. Tapio Toivonen (1997). Laihialla tutkitut suot ja niiden turvevarat. 37 s.
 305. Tapio Muurinen (1997). Yli-Iin soiden ja turvevarojen käyttökelpoisuus. Osa 2. 58 s.
 306. Carl-Göran Stén ja Markku Moisanen (1997). Inkoon, Siuntion ja Kirkkonummen tutkitut suot sekä  
  turpeen käyttökelpoisuus. 61 s.
 307. Martti Korpijaakko (1997). Karstulassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 19 s.
 308. Tapio Toivonen (1997). Heikosti maatuneen rahkaturpeen laatuluokitus. 38 s.
 309. Carl-Göran Stén (1997). Huittisten tutkitut suot ja turpeen käyttökelpoisuus. 41 s.
 310. Jukka Häikiö, Ari Luukkanen ja Heimo Porkka (1997). Sotkamossa tutkitut suot, niiden turvevarat ja turpeiden    
  käyttökelpoisuus. Osa II. 48 s.
 311. Hannu Pajunen (1998). Ylikiimingissä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa VI. 43 s.
 312. Martti Korpijaakko (1998). Kyyjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 23 s.
 313. Markku Mäkilä ja Tapio Toivonen (1998). Turvetutkimusten ja johtavuusluotausten käyttömahdollisuudet  
  suoalueen  ympäristötutkimuksissa: esimerkkinä Lapuan Löyhinkinevan jätevesialue. 25 s.
 314. Carl-Göran Stén (1998). Tammelan suot ja turpeen käyttökelpoisuus. Osa 1. 46 s.
 315. Jukka Leino ja Heimo Porkka (1998). Kangasniemellä tutkitut suot, niiden turvevarat ja turpeiden käyttökelpoisuus. 62 s.
 316. Ari Luukkanen ja Heimo Porkka (1998). Sonkajärvellä tutkitut suot, niiden turvevarat ja turpeiden käyttökelpoisuus.  
  Osa 3. 85 s.
 317. Heikki Sutinen (1999). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa XVI. 30 s.
 318. Kimmo Virtanen ja Teuvo Herranen (1999). Piippolassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 66 s
 319. Tapio Toivonen (1999). Maalahdessa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 42 s.
 320. Carl-Göran Stén ja Markku Moisanen (1999). Forssan suot ja turpeen käyttökelpoisuus. 40 s.
 321. Ari Luukkanen ja Heimo Porkka (1999). Rautavaaralla tutkitut suot, niiden turvevarat ja turpeiden käyttökelpoisuus.  
  Osa 2. 73 s.
 322. Martti Korpijaakko (2000). Vetelissä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 57 s.
 323. Tapio Muurinen (2000). Iin soiden ja turvevarojen käyttökelpoisuus. 44 s.
 324. Martti Korpijaakko (2000). Evijärven kunnan alueella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 28 s.
 325. Martti Korpijaakko ja Pertti Silén (2000). Kaustisen kunnan alueella tutkitut suot ja niiden turvevarat. 34 s.
 326. Ari Luukkanen ja Heimo Porkka (2000). Rautavaaralla tutkitut suot, niiden turvevarat ja turpeiden käyttökelpoisuus.  
  Osa 3. 62 s
 327. Carl-Göran Stén ja Markku Moisanen (2000). Espoon ja Kauniaisten suot. 59 s.
 328. Hannu Pajunen (2001). Ylikiimingissä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 7. 29 s.
 329. Martti Korpijaakko (2001). Evijärven kunnan alueella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 35 s.
 330. Martti Korpijaakko (2001). Kortesjärven kunnan alueella tutkitut suot ja niiden turvevarat. 49 s.
 331. Tapio Muurinen ja Ilkka Aro (2001). Sallassa tutkitut suot, niiden turvevarat ja käyttökelpoisuus. Osa 1. 47 s.
 332. Heikki Sutinen (2001). Pudasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa XVII. 31 s
 333. Ari Luukkanen (2001). Kiuruvedellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 3. 51 s.
 334. Tapio Toivonen (2001). Porvoossa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 29 s.
 335. Martti Korpijaakko ja Pertti Silén (2002). Halsualla tutkitut suot ja niiden turvevarat. 51 s.
 336. Jukka Leino (2002). Mikkelin kunnassa tutkitut suot, niiden turvevarat ja turpeiden käyttökelpoisuus. 106 s.
 337. Carl-Göran Stén ja Markku Moisanen (2002). Hämeenlinnan suot. 34 s.
 338. Carl-Göran Stén ja Markku Moisanen (2002). Rengon suot ja niiden turvevarat. 53 s.
 339. Tapio Toivonen (2002). Alajärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 39 s.
 340. Hannu Pajunen (2002). Ylikiimingissä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 8. 46 s.
 341. Ari Luukkanen (2002). Kiuruvedellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 4. 68 s.
 342. Tapio Muurinen ja Ilkka Aro (2002). Tutkimus Haukiputaan soista ja turvevarojen käyttökelpoisuudesta. 58 s.
 343. Riitta Korhonen ja Timo Suomi (2003). Jalasjärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 36 s.
 344. Kimmo Virtanen ja Teuvo Herranen (2003). Piippolassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 78 s.
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 345. Kimmo Virtanen, Riitta-Liisa Kallinen ja Teuvo Herranen (2003). Alavieskassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 47 s.
 346. Ari Luukkanen (2003). Kiuruvedellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 5. 69 s.
 347. Tapio Toivonen (2003). Honkajoella tutkitut suot ja niiden turvevarat. 40 s.
 348. Ari Luukkanen (2003). Kiuruvedellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 6. 62 s.
 349. Jukka Häikiö ja Teuvo Herranen (2004). Merijärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 45 s.
 350. Riitta-Liisa Kallinen (2004). Kaavilla tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 28 s.
 351. Tapio Muurinen ja Ilkka Aro (2004). Kiimingin suot, turvevarat ja niiden käyttökelpoisuus. Osa 2. 39 s.
 352. Tapio Toivonen (2004). Multialla tutkitut suot ja niiden käyttökelpoisuus. Osa 2. 65 s.
 353. Tapio Toivonen (2004). Pernajassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 26 s.
 354. Ari Luukkanen (2004). Lapinlahdella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 50 s
 355. Jukka Leino (2004). Tohmajärven kunnassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 58 s.
 356. Hannu Pajunen (2004). Ylikiimingissä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 9. 51 s.
 357. Timo Suomi ja Riitta Korhonen (2004). Karviassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 42 s. 
 358. Carl-Göran Stén ja Markku Moisanen (2004). Tammelan suot ja turpeen käyttökelpoisuus. Osa 2. 108 s.
 359. Carl-Göran Stén ja Tapio Toivonen (2005). Kokemäen suot ja niiden turvevarat. 44 s.
 360. Jukka Turunen ja Teuvo Herranen (2005). Ylivieskassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 67 s.
 361.  Jukka Häikiö ja Teuvo Herranen (2005). Merijärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 31 s.
 362. Ari Luukkanen (2005). Kiuruvedellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 7. 44 s.
 363. Tapio Toivonen (2005). Siikaisissa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 64 s.
 364. Tapio Toivonen ja Timo Suomi (2006). Merikarvialla tutkitut suot ja niiden turvevarat. 48 s.
 365. Riitta Liisa Kallinen (2006). Lestijärvellä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2. 34 s.
 366.  Hannu Pajunen (2006). Ylikiimingissä tutkitut suot ja niden turvevarat. Osa 10. 39 s.
 367. Jukka Turunen (2006). Kalajoella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 67 s.
 368. Ari Luukkanen (2006). Iisalmessa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 1. 46 s.
 369. Tapio Toivonen (2006). Noormarkussa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 50 s.
 370. Tapio Toivonen ja Onerva Valo (2006). Hämeenkyrössä tutkitut suot ja niiden turvevarat. 52 s.
 371. Carl-Göran Stén (2006). Ahvenanmaan tutkitut suot. 65 s.
 372. Timo Suomi ja Kari Lehmuskoski (2006). Kalvolassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. 59 s.
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