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1. Johdanto 

 

Pohjoisella pallonpuoliskolla sijaitsevat boreaaliset suot ovat toimineet merkittävinä 

hiilen sitojina ja varastoina. Vaikka ne peittävät vain 2-3% maapallon pinnasta (Wieder 

ym. 2006), niiden merkitys on globaalisti tärkeä. Sidotun hiilen määrän on arvioitu olevan 

noin 450 Gt, ja se on varastoitunut turvemaahan suurimmaksi osaksi holoseenin aikana 

edellisen jääkauden jälkeen (Gorham 1991). Uhkana on, että turpeeseen varastoitunut 

hiili vapautuu ilmakehään hiilidioksidina, joka edesauttaa kasvihuoneilmiötä ja 

maapallon lämpenemistä. Suot ovat ilmakehän hiilidioksidia sitomalla viilentäneet 

ilmastoamme, koska hiilidioksidin sidonta on kompensoinut metaanin ilmakehää 

lämmittävää vaikutusta (Martikainen 1996). Maltby & Proctor (1996) toteavat soiden 

hiilenvarastoinnin heikentyvän niiden ikääntyessä ja vapauttavan silloin enemmän 

metaania. Ilmaston lämpeneminen aiheuttaa erinäisiä ongelmia boreaalisilla suoalueilla, 

kun sääolosuhteet muuttuvat ja vaikuttavat suon toimintaa määrittäviin 

ympäristötekijöihin. Ilmasto on lämmennyt IPCC:n (Intergovernmental Panel on Climate 

Change) mukaan jo noin yhdellä asteella esiteollisesta ajasta (IPCC: Ilmasto lämpenee 

hälyttävällä vauhdilla 2018) ja ilmasto tulee lämpenemään edelleen ja sillä on 

monenlaisia vaikutuksia luontoon ja ihmiskunnan toimintaan.  

Luonnolliselle ilmastonmuutokselle ja soiden ikääntymiselle ei voida mitään, mutta 

ihmiset ovat omalla toiminnallaan osittain kiihdyttäneet ilmastonmuutoksen kehittymistä 

ja edesauttaneet päästöjen vapautumista soista. Esimerkiksi kuivattamalla suoalueita maa 

-ja metsätalouden tarkoituksiin. Soiden luonnollinen hiilenkierto voi järkkyä näistä 

muutoksista. Tässä työssä tutkimuskysymykseni on se, miten erilaiset ympäristötekijät, 

kuten turve, hydrologia, kasvillisuus ja lämpötila, vaikuttavat boreaalisten soiden 

hiilenkiertoon ja hiilen varastointiin. Pohdin työssäni ilmastonmuutoksen positiivisia ja 

negatiivisia vaikutuksia boreaalisiin soihin näiden ympäristötekijöiden valossa. Käytän 

aineistonani erilaisia tieteellisiä artikkeleita ja julkaisuja niin kirjallisessa kuin 

sähköisessä muodossa.  
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2. Boreaalisen vyöhykkeen suot 

 

Suot ovat oleellinen osa maapallon biosfääriä ja niitä löytyy eri puolilta maapalloa.  Jotta 

soita voidaan tarkastella ja vertailla globaalisti, on IMGG (International Mire 

Conservation Group) määritellyt suon alueeksi, jossa turvetta on vähintään 30cm 

paksuudelta (Rydin ym. 2006 a).  Soita esiintyy niin trooppisissa kuin kylmissäkin 

ilmasto-olosuhteissa (Maltby & Proctor 1996). Siitä huolimatta vähintään 80% maapallon 

soista on sijoittunut pohjoiselle pallonpuoliskolle lauhkeisiin ja kylmiin ilmasto-oloihin 

(Rydin ym. 2006 a). Kuten kuvasta 1 näkyy, pohjoisella pallonpuoliskolla suot kattavat 

jopa paikoitellen yli 10% alueen pinta-alasta. Esimerkiksi suhteellisen pienessä 

Suomessa, soiden osuus maapinta-alasta on jopa… 

Boreaalisia, havumetsävyöhykkeen soita esiintyy etenkin Fennoskandian alueella 

Pohjois-Euroopassa ja Venäjällä, sekä Pohjois-Amerikan mantereella Alaskan ja 

Kanadan alueella (Rydin ym. 2006 a). Käytännössä siis vyömäisesti läpi maapallon 

boreaalisen kasvillisuusvyöhykkeen, jossa olosuhteet soiden kehitykselle ovat olleet 

suotuisat. Nykyinen boreaalisten soiden levinneisyysalue oli ennen suurimmaksi osaksi 

peittynyt suurten jäämassojen alle (Kuhry & Turunen 2006). Vuosien saatossa niiden 

ympäristötekijöitä ja hiilenkiertoa ovat muokanneet maapallon muuttuneet ilmasto-

olosuhteet, maastopalot ja ihmistoiminta. Turvetta voi alkaa kerrostua heti kosteasta 

maaperästä, joka on esimerkiksi vapautunut jään alta, sekä metsän soistumisen ja vesistön 

umpeenkasvun myötä. Tuolloin suokasvillisuus alkaa vallata pinta-alaa ja turpeen 

muodostuminen ja kerrostuminen tehostuu. Merkittävinä osatekijöinä soiden 

muodostumisessa ovat paikalliset olosuhteet. Boreaalisilla suoalueilla turvetta on 

kerrostunut valtavia määriä varsin lyhyen ajan sisällä, 5000-7000 vuoden aikana (Wieder 

2006), mikä tekee niistä merkittäviä globaalilla tasolla.  

Boreaalisella vyöhykkeellä kesät ovat lyhyitä ja talvet pitkiä, kasvillisuus on ikivihreää 

ja havupuita on runsaasti, sekä maaperä on podsolimaannosta (Vitt 2006). Tyypillisesti 

boreaaliset suot ovat lettoja ja nevoja (Rydin ym. 2006 a), mutta alueella esiintyy myös 

aapasoita. Aivan pohjoisimmissa ja kylmimmissä osissa boreaalista 

kasvillisuusvyöhykettä esiintyy myös palsasoita (Vitt 2006). Paikalliset olosuhteet 
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määrittävät suotyypin, joten erilaisia suotyyppejä esiintyy kautta koko boreaalisen 

kasvillisuusvyöhykkeen. Ainoastaan palsasuot ovat keskittyneet pohjoisimpiin osiin, 

johtuen ikiroudan rajoittuneesta esiintymisalueesta. 

 

 

Kuva 1. Kuvasta näkee alueellisesti suopinta-alan prosentuaalisen jakauman. Pohjoisella 

pallonpuoliskolla suot kattavat pääosin 5-10% tai yli 10% pinta-alasta. Kuva osoitteesta 

http://wetlife.gpf.lt/en/kodel-svarbu-issaugoti-pelkes  

 

2.1 Boreaalisen vyöhykkeen suotyypit 

 

Letot ovat minerotrofisia soita (Vitt 2006), mikä tarkoittaa sitä, että ne saavat vettä 

kaikkialta ympäristöstään; niin pohjavedestä kuin sadannan mukana. Vedenpinta on 

letoissa hieman suon pinnan alapuolella tai aivan pinnassa (Rydin ym. 2006 a).  Turvetta 

on yleensä enemmän kuin 40cm paksuudelta (Rydin ym. 2006 a). Letot ovat varsin 

ravinteikkaita soita, johtuen veden kuljettamista ympäristön ravinteista. On olemassa 

köyhiä lettoja (poor fen) sekä rikkaita lettoja (rich fen). Köyhät letot ovat samankaltaisia 

kuin nevat ja rikkaat letot ovat happamattomia sekä mineraalirikkaita (Cambpell 2011), 

http://wetlife.gpf.lt/en/kodel-svarbu-issaugoti-pelkes
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josta johtuen niissä esiintyy runsaasti erilaista kasvillisuutta. Letot voivat kehittyä 

köyhistä rikkaisiin ja toisinpäin, riippuen olosuhteista. Letoissa kasvillisuus on 

tyypillisesti sarakasvillisuutta. Rahkasammalen esiintymistä letoilla määrittää pH-arvo. 

Esimerkiksi Vittin (2006) mukaan letoilla, joissa pintaveden pH on alle 5.5, esiintyy 

rahkasammallajeja, kun taas yli 5.5 pH vähentää rahkasammalen määrää jo paljon. 

Nevat ovat ombotrofisia soita, eli ne saavat vetensä vain sateiden ja lumen mukana.  

Nevat voidaan jakaa profiilinsa perusteella kahteen eri ryhmään: Peittosuot (blanket bogs) 

esiintyvät usein tasaisilla ja kaltevilla alueilla, kuten rinteissä, mutta keidassuot (raised 

bogs) erottuvat ympäristöstä kumparemaisina muodostumina (Maltby & Proctor 1996). 

Muodot vaihtelevat pitkälti pinnanmuotojen, vedenpinnan tason ja kasvillisuuden 

mukaisesti. Nevoissa on paksu akrotelmi ja kuivemmat olosuhteet sekä suota dominoi 

rahkasammalkasvillisuus (Vitt 2006). Nevat ovat erittäin ravinneköyhiä ja happamia 

(Rydin ym. 2006 a), johtuen veden vähyydestä ja rahkasammalen ominaisuuksista. 

Mäkilän ja Saarniston (2008) mukaan nevat toimivat nykyisissä ilmasto-oloissa hiilen 

varastoijina. 

Boreaalisen vyöhykkeen keskivaiheilta kohti pohjoista esiintyy aapasoita, jotka ovat 

minerotrofisia (Vitt 2006). Aapasoissa esiintyy yleensä sekä neva -että lettotyypistä 

kasvillisuutta. Nykyisissä ilmasto-oloissa aapasuot ovat kasvihuonekaasujen lähteitä, 

koska niiden kehitys on edennyt siihen pisteeseen, että kasvien hiilensidonta ei enää 

kompensoi turpeesta vapautuvaa kaasujen määrää (Mäkilä & Saarnisto 2008).  

Boreaalisen vyöhykkeen pohjoisimmissa osissa esiintyy palsasoita. Niissä on palsoja, 

jotka ovat turvekumpuja, joilla on ikiroudan muodostama ydin (Vitt 2006). Palsat ovat 1-

7 metriä korkeita yksittäisiä kumpuja tai yhtenäisiä 1-3 metriä korkeita laakiopalsoja 

(Oksanen & Väliranta 2006). Ne koostuvat lettosuon muodostamasta turpeesta (Rydin 

ym. 2006. s. 199). Palsasoita esiintyy alueilla, jossa pintavettä on runsaasti (Vitt 2006). 

Palsojen muodostumiseen vaikuttavat Oksasen ja Välirannan (2006) mukaan maaperän 

laatu, kasvillisuus, sadanta ja tuuliolot. Palsojen synty ja ikiroudan muodostuminen on 

ollut aktiivista historian kylmien ajanjaksojen aikana (Oksanen & Väliranta 2006). 

Tuolloin maaperä on pohjoisilla alueilla jäätynyt syvältä ja on säilynyt jäätyneenä vielä 

tähän päivään asti.  
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3. Hiilenkierto 

 

Boreaalisissa soissa hiilen kierto koostuu fotosynteesin yhteydessä tapahtuvasta 

ilmakehän hiilidioksidin sidonnasta ja sen vapautumisesta suoraan takaisin ilmakehään 

soluhengityksen myötä, metaanipäästöistä sekä veden valunnan kautta tapahtuvasta hiilen 

liikkeestä (Sagerfors ym. 2008). Ilmakehän hiilidioksidia varastoituu suohon turpeeseen 

kasvien fotosynteesin myötä (Vasander & Kettunen 2006) ja niiden maatuessa. 

Fotosynteesissä kasvit tuottavat hiilidioksidista ja vedestä Auringon valon avulla sokeria 

ja happea (Tieteen Termipankki 2018). Fotosynteesiä tapahtuu kasvukauden aikana, joka 

pohjoisessa on varsin lyhyt. Sitä kontrolloivat valon määrä, hiilidioksidin konsentraatio, 

lämpötila sekä veden ja ravinteiden saatavuus (Vasander & Kettunen 2006). Kasvien 

kannalta valon saatavuus vaihtelee esimerkiksi suon pinnanmuotojen mukaan. Mättäät ja 

niillä kasvavat varpukasvit rajoittavat Rydinin ym. (2006 a) mukaan vahvimmin valoa 

nevoissa ja letoissa. Ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden ja lämpötilan nousu voi 

hetkellisesti kiihdyttää kasvien fotosynteesiä, mutta jossain vaiheessa ne eivät enää 

kykene siihen. 

Vuodenaikaisuus maapallolla lisääntyy napoja kohti mentäessä. Vasanderin ja Kettusen 

(2006) mukaan boreaalisilla soilla myös muilla vuodenajoilla kuin kasvukaudella on 

tärkeitä vaikutuksia vuotuiseen hiilenkiertoon. Pohjoisessa talven lumipeite ja lyhyt 

kasvukausi tuovat ominaispiirteensä soiden toimintaan. Kasvien yhteyttäminen alkaa, 

kun suon kasvipeite vapautuu lumipeitteen alta, mutta myös ennen tätä suo vapauttaa 

hiilidioksidia ilmakehään pienissä määrin (Vasander & Kettunen 2006). Hiilenkiertoa 

tapahtuu siis riippumatta vuodenajasta. Palaan tähän myöhemmin lämpötilaa 

käsittelevässä kappaleessa. 

Hiiltä siirtyy ilmakehästä kasvien käyttöön, kunnes lopulta niiden maatuessa se siirtyy 

maaperään (Vasander & Kettunen 2006). Suon pinnalla aerobisten bakteerien 

hajottamisen myötä vapautuu hiilidioksidia, mutta syvältä turpeesta hiili vapautuu 

ilmakehään metaanina (CH4). Metaani on hapettomissa olosuhteissa tapahtuvan 

maatumisen lopputuote (Martikainen 1996), joka on tehokkaampi kasvihuonekaasu kuin 

hiilidioksidi. Hiilidioksidi ja metaani vaikuttavat globaaliin ilmastoon eri tavoin. 
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Hiilidioksidin sidonta viilentää ilmastoa, mutta metaanipäästöt lämmittävät sitä (Strack 

ym. 2008). Osa fotosynteesissä sidotusta hiilestä vapautuu takaisin ilmakehään 

hiilidioksidina johtuen kasvien ja muiden organismien hengittämisestä (Vasander & 

Kettunen 2006). Pohjoisissa olosuhteissa hiilenkierto on hidasta, koska kasvit eivät ehdi 

sitoa paljoa hiiltä lyhyen kasvukauden aikana. Maatumisesta ja respiraatiosta takaisin 

ilmakehään vapautuvan hiilidioksidin määrän vuoksi hiiltä myös varastoituu turpeeseen 

hitaasti (Martikainen 1996).   

 

4.  Boreaalisten soiden ympäristötekijät 

 

4.1 Turve 

 

Turve on orgaanista materiaalia, jota muodostuu, kun kuollut kasviaines hajoaa 

turvemassassa elävien mikro-organismien toimesta ja kasaantuu kosteissa olosuhteissa 

(Rydin ym. 2006 a). Suon toiminnassa ja turpeen muodostuksessa ovat oleellisia suon 

aerobiset sekä anaerobiset ja kosteat olosuhteet. Aerobiset olosuhteet viittaavat 

hapekkaaseen akrotelmiin, kun taas anaerobisuus kuvastaa hapetonta katotelmia. Rydin 

ym. (2006 a) määrittelevät akrotelmin turpeen päällimmäiseksi kerrokseksi ja katotelmin 

heti tämän kerroksen alaiseksi osaksi. Kosteuden määrittävät suohon tulevan veden määrä 

ja muu suon hydrologia. Vettynyt orgaaninen aines toimii kuin eristeenä, joka pitää 

turpeen viileämpänä verrattuna ympäröivään maaperää, mikä mahdollistaa olosuhteet 

orgaanisen materiaalin hitaalle hajoamiselle ja kasaantumiselle (Rydin ym. 2006 a), mikä 

onkin boreaalisille soille tyypillistä. 

Kasvijäte kasaantuu akrotelmin päälle, jolloin aktivoituvat mikro-organismit alkavat 

hajottaa ainesta. Johtuen kasvijätteen erilaisesta laadusta, yksinkertaisimmat rakenteet 

hajoavat, kun taas monimutkaisemmat kestävät maatumista paremmin ja näin kasaantuvat 

akrotelmin pinnalle, jolloin suohon muodostuu uusi kerros. Kasviaines on peräisin suolla 

eläneistä kasvilajeista, kuten varvuista ja sammalista. Akrotelmin materiaali on vielä 

elävää tai vasta kuollutta, joten se on heikommin maatunutta kuin katotelmissa oleva 

materiaali (Rydin ym. 2006 a). Katotelmissa tapahtuu hidasta maatumista. Muodostuvan 
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turpeen laatu riippuu paljolti hajotettavasta kasviaineksesta ja maatumisen olosuhteista. 

Turve voi olla laadultaan esimerkiksi kuituista ja huonosti maatunutta, tai vastoin 

huonosti kuituista ja hyvin maatunutta (Rydin ym. 2006 a).  Vasander ja Kettunen (2006) 

huomauttavat kuitenkin, että tarkka jako akrotelmiin ja katotelmiin toimii etenkin 

köyhissä letoissa ja nevoissa, joita dominoi rahkasammalkasvillisuus, mutta esimerkiksi 

nevoilla, joissa esiintyy runsaasti sarakasveja (Carex), rakennetta ei ole.  

Turvetta alkaa kasaantua kerroksiksi, kun kasvien orgaanisen materiaalin tuotanto ylittää 

maatumisen asteen (Vasander & Kettunen 2006). Kuhryn ja Turusen (2006) mukaan 

turpeen kasaantuminen on tehokkaampaa eteläisemmässä osassa boreaalista vyöhykettä 

verrattuna pohjoiseen ja subarktisiin olosuhteisiin. Eteläisemmässä osassa boreaalista 

kasvillisuusvyöhykettä kasvien tuotanto on parempien kasvuolosuhteiden vuoksi 

suurempaa ja näin maatuvaa materiaaliakin on enemmän. Mäkilän (2007) mukaan 

pohjoisessa, esimerkiksi Pohjois-Suomessa, lyhyt kasvukausi ja talvet, jolloin tapahtuu 

voimakasta routimista, ovat rajoittaneet turpeen kerrostumisnopeutta. Mäkilän (2007) 

mukaan ombotrofisilla rahkasammalsoilla kertymisnopeus on suurempaa verraten 

minerotrofisiin sarasoihin. Avainprosesseina turpeen muodostuksessa ovat maatuminen 

ja mineralisaatio (Eggelsmann ym. 1990). Ne eroavat käsitteinä hieman toisistaan. 

Maatuessaan orgaaninen materiaali menettää alkuperäisen rakenteensa, kun taas 

mineralisaatiossa hajonnut orgaaninen materiaali käytetään hyväksi mikrobien toimesta 

ja prosessissa vapautuu hiilidioksidia, vettä ja ravinteita (Eggelsmann ym. 1990), 

esimerkiksi kasvien käyttöön.  

Suon topografia, kuten mättäät ja painanteet, syntyvät erilaisen turpeen kasautumisen ja 

maatumisen johdosta. Lisääntynyt maatuminen ja kasvillisuus synnyttävät suolle 

mättäitä. Mättäiden syntymisessä rahkasammaleella on oleellinen osa ja käsittelen tätä 

työssäni myöhemmin. Hiilen kierrossa esiintyy vaihtelua suon topografian mukaisesti, 

johtuen maaperän kosteuden ja lämpötilan vaihteluista. (Waddington & Roulet 2000). 

Pohjoisen vuodenaikojen vaihtelu saa aikaan erilaista toimintaa mättäiden ja painanteiden 

välillä. Suon pinnan kohoumat, kuten mättäät, vapautuvat ensimmäisinä lumen alta ja 

lämpenevät ennen painanteita (Rydin ym. 2006). Kohoumat ja painanteet voivat toimia 

eri tavalla hiilenkierrossa, jopa yhden ja saman suon sisällä. Waddingtonin ja Rouletin 

(2000) tutkimuksessa havaittiin, että tutkitun suon topografiset piirteet vaihtelevat 
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hiilensitojan ja hiilenlähteen välillä. Tutkimuskohteena olleen suon kohoumien ja 

painanteiden rooli hiilensitojana ja vapauttajana vaihteli suon eri sijaintien välillä ja ne 

käyttäytyivät myös eri tavoin samoissa olosuhteissa, eli esimerkiksi kosteat painanteet 

suon reunoilla toimivat hiilenlähteinä, kun taas kohoumat samassa paikassa toimivat 

pieninä hiilensitojina, koska ovat kuivempia. 

Optimaalisinta hiilensidontaa tapahtuu siellä, missä vedenpinnan taso on kohtalaisessa 

korkeudessa ja suon pinnalla on vähän topografista vaihtelua (Swanson 2007). 

Vedenpinnan tason vaihtelut vaikuttavat suon pinnanmuotojen ja korkeuserojen 

muodostukseen. Swansonin (2007) mukaan kosteat olosuhteet edesauttavat topografista 

pinnanmuodostusta, kun taas kuivat olosuhteet vähentävät topografista vaihtelua. Jos 

suolla esiintyy voimakasta korkeudellista vaihtelua, inhiboi se turpeen kasaantumista, 

koska tuolloin olosuhteet turpeen muodostukselle ovat usein joko liian kosteita tai kuivia 

(Swanson 2007). Vähäinen topografinen vaihtelu tasaa hiilenkiertoa suolla, koska 

esimerkiksi edellä mainittua Waddingtonin ja Rouletin (2000) todistamaa vaihtelua 

kohoumien ja painanteiden välillä ei ole. Silloin se on myös mahdollisesti helpommin 

tutkittavissa. 

Suurin osa kasvijätteen maatumisesta tapahtuu akrotelmissa ja vain osa suon pinnalle 

päätyneestä orgaanisesta materiaalista päätyy hapettomaan katotelmiin (Vasander & 

Kettunen 2006). Thormannin (2006) mukaan kasvijätteen maatumiseen vaikuttaakin juuri 

hapen saatavuus, mutta myös kosteus, lämpötila, happamuus ja ravinteikkuus. Ohuessa 

turpeessa maatuminen on tehokkaampaa, mutta hiilensidonta siinä on vastoin heikompaa. 

Paksussa turpeessa tilanne on päinvastainen. Nopeaa hiilenkiertoa tapahtuu suon 

pintaosassa turpeen ylimmässä kerroksessa, koska maatumiseen happea on paljon 

saatavilla. Mäkilä ja Saarnisto (2008) selvittivät suon turpeen ylimmän kerroksen hiilen 

kertymisnopeutta erityyppisissä ja ikäisissä soissa ja osoittivat, että tehokkainta 

hiilensidontaa tapahtuu rannikoiden nuorilla soilla (young coastal mires) soistumisen 

alkuvaiheessa (kuva 2). Tehokkaimpina pitkäaikaisina hiilensitojina ovat toimineet 

keidassuoalueet (raided bog region), joissa kosteissa ilmasto-olosuhteissa maatuminen 

hidastuu ja hiilensidonta tehostuu. Pohjoisella aapasuoalueella (northern aapa mire 

region) hiilensidonta on hidasta, koska maatumista tapahtuu enemmän hapekkaissa 

olosuhteissa ja hiilenkierto on siten nopeaa (Mäkilä & Saarnisto 2008).  
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Kuva 2. Hiilen kertymisnopeuden vaihtelut tutkituilla suomalaisilla boreaalisilla keidas -ja 

aapasuoalueilla sekä rannikoiden nuorissa soissa. Vaaka-akselilla turpeen ikä (v/sitten) ja 

pystyakselilla vuotuinen hiilenkertymisnopeus (g/m2). Kuva on Mäkilän ja Saarniston (2008) 

artikkelista. 

 

4.2  Kasvillisuus 

 

Yleisesti voidaan ajatella, että vesi toimii tärkeimpänä kasvillisuutta rajoittavana tekijänä 

suoalueilla (Maltby & Proctor 1996). Vedenpinnan tason vaihtelut vaikuttavat kasvien 

vedensaantiin ja näin niiden selviytymiseen alueella. Jos turve on varsin vetistä ja 

hapetonta, vaikeuttaa se kasvien juurten kasvua turpeeseen (Maltby & Proctor 1996). 

Suolla menestyvät kasvit, jotka kykenevät kuljettamaan happea ja vettä tarvittaessa eri 

kasvinosiin. Sammalkasvit ovat dominoivia lähes kaikissa boreaalisissa soissa 

(Thormann 2006). Suoalueilla esiintyy myös varpuja ja ruohovartisia kasveja (Wieder 

2006), mutta niiden merkitystä ei ole korostettu yhtä paljon kuin sammalien. Sammalet 
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muodostavat suolle mattomaisia kasvualustoja, ja niillä ei ole syvälle ulottuvia juuria. Ne 

saavat tarvittavan vetensä kapillaari-ilmiön avulla tai suoraan solujen läpi (Rydin ym. 

2006 a). Vertikaalisesti ja lateraalisesti kasvavat kasvit kilpailevat suolla valon määrästä. 

Muita kasvillisuutta rajoittavia tekijöitä ovat muun muassa pH, ravinteiden pitoisuudet ja 

lämpötila. Boreaalisilla soilla kasvillisuudessa esiintyy vaihtelua maantieteellisten 

alueiden kesken. Esimerkiksi Pohjois-Amerikan nevoissa ja letoissa on runsaasti puita, 

kun taas Euraasian suot ovat hyvinkin harvapuisia (Vitt 2006). Suoalueilla esiintyviä 

puita ovat ainakin Wiederin (2006) mukaan Pohjois-Amerikassa esimerkiksi mustakuusi 

(Picea mariana), kanadanlehtikuusi (Larix laricana) ja Euroopassa mänty (Pinus 

sylvestris).  

Rydin ym. (2006 b) esittävät, että suon rakenteen muodostuminen on usein riippuvainen 

rahkasammalien ja putkilokasvien keskinäisestä vuorovaikutuksesta. Heidän mukaansa 

esimerkiksi  putkilokasvit saavat tarvitsemaansa typpeä, kun sammalet maatuvat ja 

mineralisoituvat Rahkasammalet ja putkilokasvit vaikuttavat toistensa kasvuun 

esimerkiksi kilpailemalla valosta. Putkilokasvit pystyvät kasvamaan korkealle ja 

aiheuttamaan varjostusta sammalille, mutta niin kauan kuin olosuhteet ovat 

vähäravinteiset ja kosteat, rahkasammal on dominoiva (Rydin ym. 2006 b). Suoalueilla 

ravinneolosuhteet ja valon määrä määrittävät kasvillisuustyyppiä, ja kasvien välinen 

kilpailu on yhteydessä myös topografiaan. Mättäillä kasvavat kasvit aiheuttavat 

varjostusta alemmille kasviryhmille. 

Muuttuva ilmasto on vaikuttanut boreaalisten soiden kasvillisuuteen viime 

vuosikymmenien aikana. Kapferin ja muiden (2011) tekemässä tutkimuksessa Etelä-

Ruotsissa sijaitsevalla suolla todettiin, että puulajien ja varpujen tiheys on lisääntynyt, 

kun taas tyypilliset suon kasvilajit ovat vähentyneet tai jopa kadonneet tutkitulta alueelta. 

Vaikuttavina tekijöinä tällaiseen kehitykseen ovat olleet ilmaston lämpötilan nousu ja 

ravinteiden lisääntynyt saatavuus. Lämpenevän ilmaston myötä tapahtuva vedenpinnan 

tason lasku suossa voi edesauttaa puuston kasvua, kuten Turunen ja Tolonen (1996) 

kertovat artikkelissaan. Muuttuva ilmasto lisää myös hiilidioksidin määrää ilmakehässä, 

jonka vaikutusta suon kasvustoon ja hiilen sitomiseen ovat tutkineet Saarnio ja muut. 

Tutkimuksen mukaan fotosynteesi kiihtyi ja hiilenkierto tehostui hiilidioksidipitoisuuden 

noustessa, mutta sillä ei ollut suoraa vaikutusta kasveihin (Saarnio ym. 2003). 
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Metsittyneillä soilla vedenpinnan taso on syvällä ja niissä on pienin hiilikertymä (Mäkilä 

& Goslar 2008). Puusto aiheuttaa suokasvillisuudelle myös varjostusta, mikä johtaa 

varjoa kestävien kasvien lisääntymiseen ja valoa tarvitsevien häviämiseen. Ratcliffen ym. 

(2017) mukaan metsittyvillä suoalueilla esimerkiksi varjolle herkän ruskorahkasammalen 

voivat korvata lettorahkasammal ja seinäsammal, jotka puolestaan ovat huonommin 

tuottavia (Ratcliffe ym. 2017). Huonommin tuottavat kasvit toimivat suolla heikompina 

ja hitaampina hiilensitojina. 

 

4.3 Rahkasammaleen merkitys boreaalisissa soissa 

 

Rahkasammaleella (Sphagnum) on tiettyjä ominaisuuksia, jotka ovat merkityksellisesti 

edesauttaneet boreaalisten soiden syntyä, toimintaa ja olemassaoloa. Hiilensidonta on 

myös tehokkainta soissa, joissa vallitsee rahkasammalkasvillisuus (Turunen ja Tolonen 

1996). Kirjassa Boreal Peatland Ecosystems, s. 47 Rydinin ym. (2006 b) toimesta on 

kuvattu lyhyesti rahkasammalen neljä ominaispiirrettä, jotka tekevät niistä erityisen 

suokasvin. Ensimmäiseksi, rahkasammalet tekevät itse ympäristöstään happaman, 

ravinneköyhän, kostean ja hapettoman. Toiseksi, ne tulevat toimeen vähäisissä ravinne- 

ja mineraalipitoisuuksissa. Kolmanneksi, ne ovat varsin resistansseja maatumiselle. 

Neljänneksi, rahkasammalissa on lajeja, jotka ovat kukin erikoistuneet erilaisiin suon 

piirteisiin, esimerkiksi vedenpinnan korkeuteen ja pH-pitoisuuteen. Näiden piirteiden 

myötä rahkasammalet osallistuvat esimerkiksi suon topografian muodostukseen.  

Rahkasammal muodostaa suolle topografista vaihtelua, sillä eri rahkasammallajit 

muodostavat kasvustollaan suolle painanteita ja mättäitä. Ne syntyvät rahkasammalen 

kasvuun ja maatumiseen vaikuttavan mikrohabitaatin myötä (Rydin ym. 2006 b). Suon 

eri osissa rahkasammalen kasvun olosuhteet ovat erilaiset, johtuen esimerkiksi 

vedenpinnan korkeudesta tai varjoisuudesta, mitkä määrittävät kyseisen mikrohabitaatin 

ja näin kohdassa esiintyvän rahkasammallajin. Rahkasammal ikään kuin muodostaa itse 

oman kasvuympäristönsä. Toiset lajit ovat sopeutuneet kuiviin olosuhteisiin ja toiset 

kosteisiin. Kun rahkasammalen versot kasvavat ylöspäin, sen matalammat osat 

hautautuvat, jolloin ne eivät saa enää tarpeeksi auringonvaloa ja niistä muodostuu 
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maatuessa turvetta (Rydin ym. 2006). Rahkasammalen hitaan maatumisen on ajateltu 

johtuvan sen kudosrakenteesta ja turpeen vähäravinteisuudesta (Moore & Basiliko 2006).  

Rahkasammal on putkilokasveihin verrattuna paremmin tuottava. Rahkasammalissa 

fotosynteesi sekä ravinteiden otto on mahdollista missä tahansa kasvin osassa, mutta 

putkilokasveissa toiminnot ovat jakaantuneet vain juuren ja varren kesken (Malmer ym.  

2003). Rahkasammalet pystyvät kasvamaan niin pitkään, kunnes sammalmatto jäätyy, 

mutta putkilokasvit pystyvät kasvamaan vain muutaman kuukauden kasvikauden alussa 

(Malmer ym. 2003). Rahkasammalet ehtivät näin tuottaa enemmän biomassaa 

kasvukaudellaan ja edesauttavat muodostuvan turpeen kerrostumista maatumisen 

kestävyydellään. 

Rahkasammalen menestymistä alueella rajoittavat sadannan määrä ja etäisyys 

pohjaveden pinnan tasosta (Mäkilä ja Saarnisto 2008). Gunnarsonin ym. (2004) mukaan 

muuttuva ilmasto, etenkin lisääntynyt typen määrä ja nouseva lämpötila, saattavat 

muuttaa nykyisiä rahkasammalen dominoivia soita putkilokasvien kasvua suosiviksi 

soiksi. Wiedermann ja muut (2007) ovat tutkineet lämpenevän ilmaston ja lisääntyneen 

typen määrän vaikutuksia rahkasammalen kasvuun. Yhdeksän vuoden jälkeen 

tutkimuskohteessa rahkasammalmatto oli hävinnyt lähes kokonaan ja putkilokasvit olivat 

lisääntyneet (Wiedermann ym. 2007).  Koska rahkasammaleella on tärkeä tehtävä 

boreaalisten soiden turpeen tuotannossa ja hiilensidonnassa, voi se vaarantua 

putkilokasvien lisääntymisen johdosta. Loppujen lopuksi, mitä ilmastonmuutoksen 

myötä tapahtuu nykyisille rahkasammalsoille, riippuu sadannasta ja sen kausittaisesta 

vaihtelusta (Turunen & Tolonen 1996). Lämpenevä ilmasto vaikuttaa 

rahkasammalmattoihin kuivattavasti, kun vedenpinnan taso laskee heikentäen veden 

kapillaarista kuljetusta. Ensin kuivuvat painanteissa elävät rahkasammallajit, koska 

mättäissä elävät lajit ovat kestävämpiä kuivuudelle ja niissä kapillaarisuus on 

tehokkaampaa (Nordbakken 2001). Myös rahkasammalien diversiteetti voi heikentyä, 

koska vain tietyt lajit voivat hyötyä lisääntyneestä typen määrästä ja lämpenevästä 

ilmastosta (Gunnarsson ym. 2004). Muut katoavat heikentyvien olosuhteiden puitteissa.  

Rahkasammalen osalta voi tapahtua myös positiivisia muutoksia. Kuten Tahvanainen 

(2011) osoitti tutkimuksellaan Hän tutki aapasuolla mineraalipitoisen veden virtauksen 
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vähentymisen ja sen pinnan laskun vaikutusta suokasvillisuuteen. Kasvillisuus muuttui 

vuosien aikana leton sarakasvillisuudesta rahkasammalkasvillisuuteen (Tahvanainen 

2011). Tällaista kehitystä voidaan kutsua ombotrofikaatioksi (ombotrofication). Sarat 

eivät enää saaneet tarpeeksi ravinteita ja vettä, mutta koska rahkasammal pystyy 

kasvamaan vähäravinteisillakin alueilla, se alkoi vallata tilaa sarakasveilta. Tällaisen 

kehityksen myötä, olosuhteet voivat vielä paikoitellen muuttua rahkasammalta 

suosiviksi, joka on todistetusti hyödyllinen ja tärkeä kasvi suoekosysteemissä. 

 

4.4  Hydrologia 

 

Suot saavat vettä niin ilmasta kuin maastakin. Veden liikettä turpeessa tapahtuu sekä 

vertikaalisesti että lateraalisesti (Rydin ym. 2006 a). Suon vesitasapaino on riippuvainen 

siitä, miten paljon vettä tulee suohon, kuinka paljon sitä lähtee suosta ja kuinka paljon 

sitä varastoituu (Rydin ym. 2006 a). Vettä tulee suohon esimerkiksi sateiden, lumien 

sulamisen ja pohjaveden virtausten mukana. Vedenvirtaukseen suon pinnalla vaikuttaa 

suon topografia. Siellä, missä pinnanmuodot ovat tasaiset, pintavesi virtaa nopeammin 

kuin suossa, jossa on paljon korkeuseroja (Swanson, 2007). Mättäät ja muut kohoumat 

rajoittavat vapaata pintavedenliikettä patoamalla vettä suon painanteisiin.  

Hydrologiset olot vaikuttavat suolla esiintyvään kasvillisuuteen ja turpeen 

muodostukseen. Kasvillisuuden kannalta yksi tärkeimmistä tekijöistä on veden pinnan 

taso. Hydrologisilla oloilla on vaikutusta myös suossa tapahtuvaan hiilenkiertoon, 

esimerkiksi juuri kasvillisuuden muodostumisen kautta. Tärkeimpiä hydrologisia 

piirteitä, jotka vaikuttavat suon toimintaan, ovat turpeen vedenjohtavuus sekä 

vedenpinnan korkeuden vaihtelut. 

Rydin ym. (2006 a) määrittävät vedenjohtavuuden tarkoittavan sitä, miten helposti vesi 

virtaa turpeessa. Se on vahvasti kytköksissä maatumisen prosessiin, joka usein ohentaa 

turpeen paksuutta (Rydin ym. 2006 a). Ohuessa turpeessa veden on helpompi virrata, kun 

taas paksussa turpeessa vesi virtaa heikommin. Vuorovaikutus akrotelmin ja katotelmin 

välillä vaikuttaa suon hydrologiaan. Rydinin ym. mukaan (2006 a) akrotelmissa on 

parempi vedenjohtavuus kuin katotelmissa. Tämä johtuu ilmeisimmin akrotelmin ja 
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katotelmin materiaalin ominaisuuksista, joita käsittelin kappaleessa 4.1 koskien turvetta. 

Rahkasammal-turpeessa on heikoin vedenjohtavuus, koska turve on rakenteeltaan varsin 

paksua. Turpeen vedenjohtavuus on oleellista kasvien menestymisen ja mikro-

organismien aktiivisuuden kannalta. 

Turpeen rakenne vaikuttaa vedenjohtavuuteen, mutta niin tekee myös turpeen 

huokoisuus. Vesi virtaa huokosten läpi painovoiman ja paineenvaihteluiden seurauksena 

(Siegel & Glaser 2006). Siegelin ja Glaserin (2006) mukaan huokoisuuteen vaikuttavat 

suon biologiset prosessit, kuten esimerkiksi maatuminen. Mikrobien toimesta tapahtuva 

maatuminen hajottaa jatkuvasti turpeen rakennetta vähentäen sen huokoisuutta ja näin 

kasvattaen turvemassan tiheyttä (Siegel & Glaser 2006). Kun turpeen tiheys kasvaa, se 

tulee ikään kuin raskaammaksi ja paksummaksi. Kun huokoset pienenevät, kapillaarisuus 

huokosien sisältämän veden ja turpeen välillä kasvaa rajoittaen veden vapaata liikettä 

(Siegel & Glaser 2006). Kapillaarinen veden liike on tärkeää suonpinnan kasvillisuudelle, 

koska kuivina, sateettomina aikoina, kasvit joutuvat turvautumaan maaperästä saatavaan 

kosteuteen. Myös maatumisen kannalta on hyvä, jos vettä on saatavissa. 

Suon pinta vaihtelee sekä vertikaalisesti että horisontaalisesti veden tason mukaisesti ja 

tätä ilmiötä voidaan kuvata Rydinin ym. (2006 a) mukaan suon hengittämiseksi. Vaihtelu 

voi johtua esimerkiksi turpeen laajenemisesta tai supistumisesta pohjaveden määrän 

mukaisesti (Rydin ym. 2006 a). Kun vedenpinnan taso on matalalla, maatuminen kiihtyy, 

kun taas veden pinnan ollessa korkealla ja vakaa, tapahtuu heikompaa ja hitaampaa 

maatumista (Eggelsmann ym. 1996). Vedenpinnan korkeuden vaihtelut muokkaavat suon 

akrotelmin ja katotelmin rakennetta. Belyean ym. (2001) mukaan vedenpinnan noustessa, 

osa akrotelmista ikään kuin hukkuu ja muuttuu osaksi katotelmia. Tuolloin suon pinnan 

kasvillisuuden tuottavuus heikkenee ja maatumista tapahtuu enemmän hapettomissa 

olosuhteissa. Suo kasvaa aina, kun vedenpinnan taso nousee (Eggelsmann ym. 1990), 

koska turvetta alkaa muodostua enemmän. Kasvua tapahtuu turpeen kerrostuessa, mutta 

myös suon reunat laajenevat, kun noussut vedenpinta edistää turpeen muodostumista 

vielä suhteellisen kuivilla reuna-alueilla. Vedenpinnan laskiessa akrotelmi vastoin 

paksuuntuu, jolloin kasvien tuottavuus kasvaa, mutta sen nousua kompensoi puolestaan 

kiihtynyt maatuminen (Belyea 2001).  
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Vedenpinnan korkeuden vaihteluilla on omat vaikutuksensa suossa tapahtuvaan 

hiilenkiertoon. Yurovan ym. (2007) tekemässä tutkimuksessa havaittiin, että suon 

hiilidioksidin sidontaa kontrolloivat selkeästi vedenpinnan tason ja lämpötilan välinen 

vuorovaikutus; kun tutkitun suon vedenpinta oli normaalia korkeammalla, hiilidioksidin 

sidonta turpeeseen oli heikompaa. Runsas vesi vaikeuttaa kasvien fotosynteesiä, koska ne 

ikään kuin hukkuvat. Vettynyt rahkasammal ei pysty sitomaan yhtä hyvin hiiltä 

poikkeavissa olosuhteissa. Kun vedenpinta oli puolestaan matalammalla verraten 

normaalitilanteeseen, hiilenkierto heikentyi johtuen orgaanisen materiaalin kiihtyneestä 

maatumisesta. Maatuminen kiihtyy, koska happea on paremmin saatavilla vähemmän 

vetisissä olosuhteissa (Martikainen 1996). Hiilenkierto maaperän ja ilmakehän välillä on 

tasaista vedenpinnan tason ollessa 10-20 senttimetrin syvyydessä, mutta heti tästä 

noustessa tai laskiessa, hiilenkierto heikkenee (Yurova ym. 2007). Lämpötilan vaikutus 

vedenpinnan tason vaihteluihin johtuu lähinnä vuodenaikojen mukaisesta vaihtelusta. 

Kuitenkin ilmastonmuutos voi aiheuttaa isoja muutoksia pitkällä aikavälillä.  

Yurova ym. (2007) saivat samankaltaisia tuloksia kuin Silvola ym. (1996) 

tutkimuksessaan koskien ombotrofisia soita. Tulosten mukaan koskemattomilla alueilla 

ombotrofisilla soilla, jossa dominoi ruskorahkasammal (Sphagnum fuscum), mitattiin 

matalimmat hiilidioksidivirrat ja korkeimmat mitattiin ombotrofisilla soilla, joissa 

esiintyy runsaasti aluskasvillisuutta. Hiilenkierrossa on tutkimusten valossa 

vuodenaikaista vaihtelua. Keväällä lumien sulaessa vedenpinnan taso nousi korkealle ja 

hiilenkierto oli heikompaa, verraten kesäaikaan, jolloin lämpenevä ilma laski veden tasoa 

optimaaliseen syvyyteen ja kasvatti hiilivirtaa (Silvola ym. 1996). Vedenpinnan tason 

vaihtelu vaikuttaa eri tavoin CO2 ja CH4 -päästöihin. Martikaisen (1996) mukaan 

vedenpinnan lasku lisää hiilidioksidipäästöjä turpeesta, mutta vastoin vähentää 

metaanipäästöjä. Suon pinnan kuivuminen voi muuttaa siis suon hiilinielusta 

hiilenlähteeksi. 

Silvolan ym. (1996) tekemän tutkimuksen mukaan suon merkittävä vedenpinnan tason 

lasku yli 20 senttimetrin syvyyteen aiheutti jopa noin 100% nousun hiilidioksidivirrassa. 

Lämpötilan nousu ja vedenpinnan tason lasku yhdessä kasvattavat hiilidioksidipäästöjä 

turpeesta. Joissain tapauksissa hiilidioksidipäästöjen nousua oli havaittavissa vain 

tietyssä veden pinnan tason korkeudessa. Silvolan ym. (1996) tutkimuksen mukaan 
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vedenpinnan tason lasku 15-20 senttimetriin pinnasta aiheuttaisi pientä hiilen 

vapautumista turpeesta, mutta jos vedenpinnan taso ylittää 30cm syvyyden, kasvavat 

CO2-päästöt jo huomattavasti.  Ilmastonmuutoksen myötä mahdollisesti tapahtuva soiden 

kuivuminen on merkittävä tekijä ilmakehään vapautuvan CO2 määrän lisääntymisessä. 

Kuivumisen aiheuttamat muutokset ovat suurempia runsasravinteisilla ja kosteilla 

suoalueilla, verrattuna kuivempiin ja karumpiin soihin (Metsäekosysteemien toiminta ja 

käyttö…2012). Runsasravinteisten ja kosteiden soiden kasvillisuus on herkkä 

vedenpinnan tason muutoksille, koska ravinnepitoinen vesi ei enää täydennä niiden 

ravinnetarpeita. Kuten Tahvanaisen (2011) tutkimus osoittaa, mineraalipitoisen 

vedenvirtauksen väheneminen voi muuttaa suon kasvillisuutta lettokasvillisuudesta 

nevakasvillisuuteen. Kuivuminen altistaa myös maastopaloille. Maastopalot vapauttavat 

turpeesta ilmakehään hiilidioksidia paikallisesti ja muuttavat suon olosuhteita, jolloin 

niillä voi olla pitkäaikaisiakin vaikutuksia (Strack ym. 2008).  

 

4.5  Lämpötila 

 

Soiden toiminnassa sekä ilmakehän että maaperän lämpötilalla on vaikutusta turpeen 

muodostumiseen ja hiilensidontaan. Boreaalisen vyöhykkeen ilmasto vaihtelee 

suhteellisen viileistä ja kosteista olosuhteista pohjoisen kylmyyteen ja alueittain 

jakautuneeseen kuivuuteen (Vitt 2006). Maaperän lämpötila kontrolloi fysikaalisia 

prosesseja ja maaperän kemiallisia reaktioita, joita turpeessa tapahtuu, sekä organismien 

aktiivisutta (Eggelsmann ym. 1990). Oleszczuckin ym. (2008) mukaan maaperän 

lämpötilan yhteys CO2-päästöihin on sidoksissa vuodenaikoihin. Mitä korkeampi 

lämpötila, sitä intensiivisempää maatumista tapahtuu (Eggelsmann ym. 1990). Kesällä 

maatuminen tehostuu nousevan lämpötilan toimesta, mutta syksyä kohti se heikkenee. 

Pohjoisen matalat lämpötilat aiheuttavat kasvijätteen hitaan maatumisen. Ilmakehän 

lämpötila puolestaan kontrolloi kasvien fotosynteesiä ja respiraatiota sekä sillä on suora 

vaikutus kasvien kasvuun (Rydin ym. 2006).  

Pohjoisen viileä ja kylmä ilmasto mahdollistaa boreaalisten soiden paksun turvekerroksen 

muodostumisen ja näin pitkäaikaisen hiilensidonnan turpeeseen. Maaperän lämpötilan 
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laskiessa, turpeen maatuminen hidastuu ja lopulta osa turpeesta jäätyy (Granberg ym. 

1999). Granbergin ym. (1999) mukaan maaperän jäätyminen syvältä kasvattaa suon 

hiilivarastoa, koska hiilidioksidin ja metaanin tuotanto vähenee. Heidän mukaansa 

lumipeitteen paksuudella on merkitystä maaperän lämpötilaan kesäkautena, koska se 

toimii talven aikana ikään kuin eristeenä, joka estää osittain turpeen jäätymisen. Jos 

lumipeitettä ei ole tai se on ohut, ehtii maa jäätyä syvemmältä talven aikana. Mitä 

syvemmältä turve on jäätynyt, sitä kauemmin sillä kestää sulaa kesällä. Tämä voi 

vaikuttaa myös suokasvien biomassan tuotantoon kasvukautena, koska esimerkiksi 

kasvien kehitys viivästyy johtuen kylmästä ja jäätyneestä maaperästä (Granberg ym. 

1990). Ilmastonmuutoksen lämpenevä vaikutus voi vähentää pohjoisten alueiden 

lumipeitettä, koska sadantaa tulee maahan enemmän vetenä. Zhaon ym. (2017) mukaan 

usean vuoden aikana toistuva maaperän jäätyminen voi muuttaa suokasvillisuutta.  

Sagerfors ym. (2008) tutkivat Pohjois-Ruotsissa minerotrofisen suon vuosittaista 

hiilenkiertoa kasvukauden ja ei-kasvukauden välillä. Kuvasta 3, joka on tästä kyseisestä 

tutkimusartikkelista, näkee hyvin sadannan, lämpötilan, vedenpinnan tason, lumipeitteen 

paksuuden maaperän lämpötilan ja maaperän väliset vuorovaikutussuhteet ja niiden 

vaikutukset suon hiilivirtaan. Liitin kuvan työhöni, koska se antaa hyödyllistä 

informaatiota useista eri ympäristötekijöistä kerralla. Noin 40% kasvukaudella sidotusta 

hiilestä vapautui ilmakehään ei-kasvukaudella (Sagerfors ym. 2008), eli käytännössä 

talvella. Vaikka talvellakin vapautuu hiilidioksidia ilmakehään, on Sagerforsin ja muiden 

(2008) mukaan keskimääräinen kasvukaudella päivän aikana sidottu hiilidioksidin määrä 

on suurempi, kuin keskimääräisesti yhtenä päivänä ei-kasvukautena vapautettu määrä. 

Vaikuttavina tekijöinä vuosittaiseen hiilenkiertoon ovat siis kasvukausien pituudet.  
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Kuva 3. Mittauksia kolmen vuoden ajalta (2001-2004) minerotrofiselta suolta Pohjois-Ruotsissa. 

Kuvissa a.)  lämpötilan (Air temperature) ja sadannan (Precipitation) vaihtelu kuukauden 

keskiarvon mukaan verrattuna 30 vuoden ilmastollisiin keskiarvoihin (30 year average 

temperature), b.) lumipeitteen paksuus metreinä (Snow depth), syvyys vedenpinnan tasoon 

(Distance to peat water level) ja maaperän lämpötila kymmenen senttimetrin syvyydessä (Soil 

temperature at 10 cm), c.) päivittäisen keskiarvon mukainen CO2-virta (C g/m2) (Daily CO2-

fluxes) ja d.) sitoutuneen CO2 vaihto (C g/m2) (Accumulated CO2-exchange). Kuva on 

Sagerforsin ym. (2008) tutkimusartikkelista. 
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Jos kesällä tuotetaan vähän biomassaa, vähentyvät hiilidioksidipäästöt talvella. Vastoin, 

jos biomassan tuotanto on kesällä suurta, vapautuu talvellakin olosuhteiden salliessa 

suhteellisesti enemmän hiilidioksidia, koska sitä on myös sitoutuneena enemmän 

turpeeseen. Lumipeitteen ohenemisen tai häviämisen lisäksi toisilla alueilla lumipeite voi 

puolestaan paksuuntua, johtuen lisääntyneestä sadannasta lumena. Paksu lumipeite estää 

turpeen jäätymiseen, jolloin CO2-päästöt turpeesta mahdollistuvat myös talvella.  Tämän 

voi huomata myös kuvasta 3. Paksu lumipeite on kiihdyttänyt hiilivirtaa talven aikana. 

Myös Zhao ym. (2016) toteavat talven aikaisen matalan maaperän lämpötilan ja 

jäätymisen heikentävän CO2 muodostumista ja kulkeutumista turpeen läpi. Heidän 

mukaansa CO2 tuotanto heikkenee, koska sitä tuottavien maaperän mikro-organismien 

käyttöön ei saada tarpeeksi nestemäistä vettä, koska vesi on jäätynyt maaperässä. Jos 

lumipeite on paksu, maaperän lämpötila säilyy ympäristöään lämpimänä mahdollistaen 

nestemäisen veden saatavuuden ja näin kiihdyttävän mikro-organismien toimintaa (Zhao 

ym. 2016).  

Boreaalisen vyöhykkeen pohjoisimmissa soissa ja arktisilla alueilla ilmenevä ikirouta on 

vaarassa sulaa ilmaston lämmetessä. Sulavan ikiroudan vaikutuksesta ilmakehään 

vapautuu merkittävä määrä erilaisia kasvihuonekaasuja. Ikiroudan voi määrittää 

seuraavasti: Materiaalia, jonka lämpötila on jatkuvasti alle 0 celsiusta tai vähintään 

kahden perättäisen kesän ajan (Rydin ym. 2006 a). Ikiroudan sulamisella voi olla kriittisiä 

vaikutuksia suon hiilidioksidin kiertoon, esimerkiksi niin, että aiemmin hiilinieluina 

toimineet alueet voivat muuttua hiilen lähteiksi (Martikainen 1996). Yksi seuraus on 

myös se, että palsasuot tulevat häviämään (Suot ja ilmasto, Luke), mikä on harmillista 

myös suoekosysteemien monimuotoisuuden kannalta.  

 

5. Pohdinta 

 

Muuttuva ilmasto tulee aiheuttamaan muutoksia soiden toiminnassa edellä esiteltyjen 

ympäristötekijöiden kautta. Vanhat suot saattavat muuttua hiilivarastoista hiilenlähteiksi, 

mutta samaan aikaan syntyy myös uusia soita, jotka ovat tehokkaita hiilensitojia. Kuvan 

2 käyrät tukevat tätä ajatusta. Voisivatko uudet syntyvät suot kompensoida päästöjä 
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vanhenevista soista? Tehokasta turpeen kerrostumista tapahtuu esimerkiksi rannikoilla 

maankohoamisen ja vesistön umpeenkasvun seurauksena syntyneissä soissa (Mäkilä 

2007). Turunen ym. (1999) selvittivät tutkimuksessaan, että LORCA (long-term rate of 

carbon accumulation) oli korkealla etenkin suon kehityksen alkuvaiheessa. LORCA 

tarkoittaa suon kykyä sitoa pitkäaikaisesti hiiltä. Siinä otetaan huomioon turpeen ikä, 

tilavuuspaino sekä hiilen määrä (Turunen & Tolonen 1996). Mahdollisesti puiden juuret 

ja varvut tehostivat hiilensidontaa orgaanisen materiaalin maatumisen lisäksi. Leppälä 

ym. (2015) selvittivät tutkimuksessaan, että tehokasta fotosynteesiä harjoittavat 

kasviryhmät ovat dominoivia suon varhaisessa kehityksessä. Siis soistuvan alueen 

kasvillisuudella on merkitystä hiilen varastoinnissa maaperään. Tutkimusten tulosten 

perusteella voidaan todeta, että nuoremmissa soissa hiilensidonta on tehokkaampaa 

verraten vanhempiin.  

Maankohoamisen seurauksena syntyvän suon kasvillisuus muuttuu ruohokasvillisuudesta 

varpujen ja sammalten dominoivaan kasvillisuuteen, jonka fotosynteesikyky on heikompi 

verraten edelliseen (Leppälä ym. 2015). Soistumisen alkuvaiheessa kasvillisuuden 

tehokkaan fotosynteesin avulla tästä kasvijätteestä muodostuvaan turpeeseen ehtii 

sitoutua paljon hiiltä ennen kasvillisuuden muuntumista suokasveja suosivaksi. Turpeen 

pintakerroksessa tapahtuu voimakasta ja nopeaa hiilensidontaa kasvillisuuden toimesta, 

mutta se on vain väliaikaista; kun suon kehitys etenee ja turve täyttyy vedestä, muuttuu 

hiilensidonta hitaaksi (Mäkilä & Goslar 2008). Silvolan mukaan, jos suon keskimääräinen 

vedenpinnan tason lasku on pientä, esim. 10cm tai vähemmän, hiilen kasaantuminen 

turpeeseen voi jopa lisääntyä, ainakin ensimmäisten vuosikymmenten aikana.  Nämä 

tekijät tukevat nuorien soiden tehokasta hiilensidontaa, sillä soistumisen alkuvaiheessa 

vedenpinnan tason muutokset ovat usein hitaita. Uusien soiden syntyminen ja niiden 

tehokas hiilensidonta suon kehityksen alkuvaiheessa voisi ainakin osittain kompensoida 

ilmakehän kasvanutta CO2-pitoisuutta. Onhan niin tapahtunut ennenkin historiassa. 

Vanhat suot kuitenkin säilyttävät arvonsa hiilensitojina, sillä vähentynyt fotosynteesi 

vähentää myös hiilen vapautumista ilmakehään respiraation vähentymisen myötä 

(Sagerfors ym. 2008). 

Ilmastonmuutos vaikuttaa kasvillisuus- ja ilmastovyöhykkeiden siirtymiseen 

pohjoisemmiksi (esim. Turunen & Tolonen 1996). Pohjoiset kasvilajit siirtyvät 
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mahdollisuuksien mukaan, mutta jossain vaiheessa ne eivät enää pääse pohjoisemmaksi 

ja etelästä leviävät lajit korvaavat ne. Boreaalisten soiden kohdalla ilmastonmuutos voi 

tarkoittaa lettojen muuttumista rahkasammalvaltaisiksi nevoiksi, kuten Tahvanainen 

(2011) ilmaisi tutkimuksessaan. Koska rahkasammal on erittäin hyvä hiilensitoja, voisi 

tämä kehitys vaikuttaa boreaalisten soiden hiilen varastointiin positiivisesti. Kuten 

Tahvanainen (2011) toteaa, ombotrofikaation myötä syntyy uusia, tehokkaita hiilinieluja. 

Rahkasammal on osoittanut ennenkin toimivuutensa hiilenvarastoinnissa ja suon 

rakentajana. Kuitenkin, muuttuvat olosuhteet viime kädessä määrittävät alueille 

muodostuvan kasvillisuuden, mutta ennustusten laatiminen on vaikeaa, koska vielä ei olla 

täysin varmoja siitä, miten ilmastonmuutos tulee oikeasti vaikuttamaan pohjoisten 

alueiden olosuhteisiin. IPCC on arvioinut, että vuosisadan puoleen väliin mennessä 

ylitetään kriittinen 1,5 asteen lämpötilan nousun raja (IPCC: Ilmasto lämpenee 

hälyttävällä vauhdilla 2018), jolla on jo merkittäviä vaikutuksia luonnolle ja ihmisille.   

Ilmaston lämpenemisen seurauksena voi olettaa myös, että pohjoisen kasvukausi pitenee. 

Pidempi kasvukausi takaa suolle paremmat hiilensidonta mahdollisuudet, koska kasvit 

ehtivät tuottaa enemmän biomassaa ja sitoa hiiltä enemmän. Lämpenemisen myötä myös 

puuraja siirtyy pohjoisemmaksi ja suot tulevat metsittymään. Mäkilä ja Saarnisto (2008) 

uskovat, että pohjoiseen suuntautuva metsittyminen voisi kompensoida ikiroudan 

sulamisesta aiheutunutta kasvihuonekaasujen, etenkin metaanin, vapautumista, kuten on 

tapahtunut holoseenin alussa lämpimien ilmasto-olosuhteiden aikana, mutta 

hiilitasapainon kannalta informaatio tästä on vielä puutteellista. Puustoisilla soilla 

hiilikertymä on pieni, mutta vastoin tällaisilla kuivemmilla alueilla metaanipäästöt ovat 

pienet. Myös puusto sitoo maaperään hiiltä fotosynteesin kautta, mutta se ei ole yhtä 

pitkäaikaista kuin suoalueilla turpeessa, ja kuivumisen myötä alttius maastopaloille 

kasvaa. Puuston ja varpukasvien lisääntymisellä suoalueilla on oma positiivinen 

vaikutuksensa, mutta hiilen pitkäaikaista varastointia ajatellen kehitys voi olla 

negatiivista. 

Vaikka uusia soita syntyy, on ilmakehän lisääntyneen ja vanhoista soista vapautuvan 

hiilidioksidin määrä niin suuri ja kiihtymässä, että tarvitaan nopeampia ja parempia 

ratkaisuja. Kuten useista tutkimuksista käy ilmi, luonnontilaiset suot ovat tehokkaita 

hiilensitojia. Häirittyjen soiden palauttaminen takaisin luonnontilaisiksi on osoittanut 
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tärkeytensä ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Palauttamisen tehokkuus ja sen 

vaikutus kasvihuonekaasujen päästöihin on riippuvainen olosuhteista, palauttamisen 

tavoista sekä ajasta, joka on kulunut turvemaan häirinnän lopettamisesta (Höper ym. 

2008). Mitä kauemmin kuivattamisesta on ollut, sitä vaikeampi alue on palauttaa 

luonnontilaan (Laine ym. 2006). Esimerkiksi soiden kuivattamisen lopettamisella, 

pyritään palauttamaan suon hydrologiaa. Soiden luonnontilaan palauttamisella on 

tarkoitus luoda uudelleen parhaat mahdolliset olosuhteet turpeen muodostumiselle 

(Höper ym. 2008).  Metsittyneiltä suoalueilta voidaan myös kaataa puustoa, jolloin 

mahdollistetaan alkuperäisten suokasvien uudelleenvaltaus ja menestys alueella. Soiden 

luonnontilaan palauttamisella on ollut lupaavia tuloksia (Laine ym. 2006), ja sen myötä 

töitä luonnontilaisuuden edistämiseksi on alettu tehdä yhä enemmän. Keinoja 

luonnontilaisuuden palauttamiseksi on kuitenkin erilaisia ja osa suhteellisen helppoja, 

kuten ojien tukkimista ja puiden kaatamista. 

Boreaalisten soiden toiminta ja hiilensidonta on varsin monen aiemmin työssäni 

käsitellyn ympäristötekijän sekä lisäksi näiden ympäristötekijöiden keskinäisten 

vuorovaikutusten vaikutuksen alaista. Globaalien ilmasto-olojen lisäksi paikalliset tekijät 

säätelevät suuresti yksittäisen suon toimintaa hiilinieluna -tai lähteenä. Työssäni 

huomasin, että vaihtelua soiden hiilen varastonnissa on täten paljon. Vanhojen soiden 

heikentynyt hiilenvarastointi johtuu siitä, että ne ovat tulleet luonnollisen kehityksensä 

päähän (Maltby & Proctor 1996), kun taas uudet, vielä kehityksensä alkuvaiheessa olevat 

suot sitovat hiiltä tehokkaasti. Hyvässä hiilinielussa vedenpinnan taso on kohtalaisen 

korkealla ja vakaa mahdollistaen turpeen muodostumisen, topografia on tasainen, 

kasvillisuus on pääosin rahkasammalta ja vuotuinen sadanta ja lämpötilojen vaihtelu on 

tasaista. Työssäni huomasin, että yleensä ääriolosuhteet esimerkiksi vedenpinnan tason 

tai lämpötilanvaihteluiden osalta vaikuttavat suuresti suon hiilensidontakykyyn. Jos 

yksikin ympäristötekijä häiriintyy optimaalisesta tilanteesta, voi sillä seuraamuksia myös 

muiden ympäristötekijöiden toimintaan ja näin koko suohon. Kuten useista tutkimuksista 

käy ilmi, ilmakehän lämpötilan nousu vaikuttaa sekä suoraan että välillisesti hydrologiaan 

ja kasvillisuuteen, joilla on suuri merkitys hiilen varastoinnissa. Kuivuminen synnyttää 

hiilen vapauttajia, kun taas kosteat olosuhteet edesauttavat hiilen varastointia. 

Hiilenvarastointi on tärkeää, koska se viilentää ilmastoamme, jolloin vältytään korkean 
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lämpötilan aiheuttamilta globaaleilta ongelmilta. Kasvihuonekaasupäästöjen kannalta 

ongelmaksi muodostuu myös tasapainottelu CO2 ja CH4 -päästöjen välillä. Kun 

olosuhteet CO2 sidonnalle ovat suotuisat, saattavat CH4 päästöt lisääntyä, ja päinvastoin. 

Näiden välinen kompleksinen suhde vaatii puntarointia siitä, kumpi on globaalisti 

vaarallisempi maapallollemme. Työssäni huomasin, että ilmastonmuutos voi vaikuttaa 

boreaalisten soiden hiilenvarastointiin joillain alueilla negatiivisesti ja toisilla 

positiivisesti. Muun muassa niin, että pohjoiseen leviää tehokkaaseen hiilensidontaan 

kykenevää kasvillisuutta. Tasapaino luonnollisten ja ilmastonmuutoksen myötä 

syntyvien hiilivarastojen -ja lähteiden välillä voi olla tärkeä elementti globaalin ilmaston 

kehittymisessä ja oiva tutkimuskohde. 

Boreaalisten soiden nykyistä merkitystä ilmakehän hiilidioksidin sitojina ei tule 

vähätellä, vaan ihmisten täytyy kiinnittää enenevissä määrin huomiota vanhojen 

suoalueiden ennallistamiseen ja suojeluun sekä jättää luonnontilaiset suot 

luonnontilaisiksi. Ihmisen vaikutus suon ympäristötekijöihin on kuitenkin kaikesta 

huolimatta huomattava. Tutkimuksen tarve hiilivarastojen tulevaisuudesta ja siitä, mitä 

tilanteelle voi tehdä, on suuri. Aihe on varsin moniulotteinen, mutta jo pienten 

osatekijöiden vaikutuksen ymmärtäminen voi edesauttaa boreaalisten soiden 

tulevaisuuden kokonaisvaltaista hahmottamista. Nähtäväksi jää, kuinka muuttuvat 

ilmasto-olot vaikuttavat lopullisesti boreaalisten soiden hiilen varastointiin.  
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