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1 Johdanto 
 

Orgaanisen aineksen hajoaminen soilla on hitaampaa kuin tuotanto, ja ne ovat 

siten sitoneet ilmakehästä hiilidioksidia vuosituhansien ajan viilentäen ilmastoa 

(Yu ym., 2010). Soilla hapettomissa oloissa muodostuu kuitenkin myös metaania, 

jolla on voimakas lyhyen aikavälin ilmastoa lämmittävä vaikutus. Soille on 

varastoitunut hiiltä arviolta noin 415 ± 147 Pg, josta ikiroutasoiden osuus on 185 

± 66 Pg (Hugelius ym., 2020).  

Soiden hiilenkiertoa säätelevät useat eri tekijät, tärkeimpinä lämpötila, 

kosteusolosuhteet ja kasvillisuus. Nykyinen ilmastonmuutos on jo nostanut 

lämpötiloja arktisilla alueilla kolme kertaa globaalia keskiarvoa enemmän sekä 

lisännyt sadantaa, ja nämä muutokset tulevat yhä kasvamaan 

ilmastonmuutoksen edetessä (AMAP, 2021). Tämä tulee aiheuttamaan 

muutoksia myös suohabitaattien kosteusolosuhteissa, joiden on arvioitu 

ilmastonmuutoksen seurauksena voivan kehittyä sekä kosteammiksi tai 

kuivemmiksi (Zhang ym., 2018a). Kosteusolosuhteiden muutokset vaikuttavat 

puolestaan sekä hiilen sitoutumiseen soilla että orgaanisen aineksen 

hajoamiseen. Lisäksi ikiroudan sulaessa routaan loukkuun jäänyttä metaania ja 

hiilidioksidia voi vapautua ilmakehään ja myös vanhat turvekerrokset voivat 

palautua takaisin hajottajien käytettäviksi saaden aikaan positiivisen 

takaisinkytkennän (Hodgkins ym., 2014). Muutosten vaikutus hiilivirtoihin, niiden 

suuntaan ja määrään ovat kuitenkin ainakin osittain epävarmoja. 

 

1.1 Suoekosysteemit  

Soita voidaan luokitella useilla eri tavoilla. Suomessa jaottelu tapahtuu 

hydrologian perusteella kahteen suoyhdistymätyyppiin, joita ovat ombrotrofiset 

keidassuot ja minerotrofiset aapasuot (Rydin ja Jeglum, 2006). Kasvillisuuden 

perusteella ne voidaan jakaa kolmeen pääluokkaan, puisiin rämeisiin ja korpiin 

sekä puuttomiin tai lähes puuttomiin avosoihin, joita voidaan jaotella edelleen 

tarkempiin alaluokkiin (Laine ym., 2012).  
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Keidassoilla maanpinta on ympäröiviä alueita korkeammalla, joten ne eivät saa 

vettä valuntana ympäristöstään, vaan vesi ja ravinteet tulevat sadannan mukana. 

Keidassoiden kuivempia ja korkeampia pinnanmuotoja kutsutaan kermeiksi ja 

kosteampia painanteita kuljuiksi (Seppä, 2002). Keidassuot ovat kehittyneet 

aapasoista rahkoittumisen eli ombrotrofikaation myötä (Rydin ja Jeglum, 2006). 

Rahkasammalten vallatessa kasvualaa turpeen akkumulaatio kasvaa (Magnan 

ym., 2022) ja suon pinta nousee, jolloin pintakerroksiin ei pääse enää valuntana 

mineraalipitoista vettä.  

Aapasuot puolestaan ovat tyypillisesti ravinnerikkaampia kuin keidassuot, sillä ne 

sijaitsevat ympäristöään matalampana, jolloin ne saavat vettä ja ravinteita myös 

valuntana tai pohjavesistä. Aapasuot voidaan jaotella vielä oligotrofisiin eli 

niukkaravinteisiin, mesotrofisiin eli keskiravinteisiin ja eutrofisiin eli 

runsasravinteisiin (Rydin ja Jeglum, 2006; Laine ym., 2012). Nämä määritelmät 

kuvaavat turpeen sisältämien ravinteiden määrää ja sitä, kuinka helposti ravinteet 

ovat kasvien käytettävissä. Trofiataso voidaan määrittää esimerkiksi suokasvien 

ja kasviyhdyskuntien perusteella (Laine ym., 2012). Aapasoille tyypillisiä 

pinnanvaihteluja ovat korkeammat jänteet ja niiden välissä olevat matalammat ja 

kosteammat rimmet (Seppä, 2002). 

Ikirouta-alueilla esiintyy myös ikiroutasoita, joille on ominaista ikiroudassa eli 

pysyvässä jäässä oleva maaperäkerros, jota voi esiintyä, kun maaperän 

lämpötila pysyy alle 0 °C vähintään kahden peräkkäisen vuoden ajan (IPA). 

Ikirouta-alueet voidaan jaotella ikiroudan peittämän maa-alan perusteella 

yhtenäisen-, epäyhtenäisen- sekä hajanaisen- eli sporadisen ikiroudan 

vyöhykkeisiin (kuva 1.). Maaperän ylintä kerrosta, joka sulaa kesäisin ja jäätyy 

uudelleen talvisin, kutsutaan aktiivikerrokseksi. Aktiivikerroksen paksuus voi 

vaihdella muutamasta senttimetristä useisiin metreihin. Paksuudella on tärkeä 

merkitys, sillä se vaikuttaa kasvien juurtumissyvyyteen ja hydrologisiin 

prosesseihin, minkä lisäksi se säätelee sulan orgaanisen aineksen määrää 

(Schuur ym., 2008).  

Epäjatkuvan ja sporadisen ikiroudan alueilla routa voi muodostaa palsasoita, 

jotka ovat aapasoiden tyyppi. Palsasoilla routa muodostaa kumpupalsoja tai 

laakiopalsoja, joiden rakennetta ylläpitää jäätynyt turve sekä erilliset jäälinssit 

(Seppälä, 1986). Kumpupalsat ovat korkeampia ja kumpumaisia ja niissä ikirouta 
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on sporadista, kun taas laakiopalsat ovat matalampia ja tasaisempia ja niissä 

ikirouta on epäjatkuvaa (Ruuhijärvi ym., 2022). 

 

Kuva 1. Ikiroudan alueellinen jakautuminen pohjoisella pallonpuoliskolla ja eri 
ikiroutavyöhykkeet. Prosentit kuvaavat ikiroudan osuutta maa-alasta. Muokattu: 
International permafrost association, 2022. 
 

Suomessa keidassuovyöhyke painottuu Etelä-Suomeen, mutta keidassoita 

esiintyy kuitenkin koko maassa ihan pohjoisimpia alueita lukuun ottamatta. 

Vyöhyke vaihettuu vähitellen aapasuovyöhykkeeksi Itä-Suomessa n. 63 °N 

leveyspiirillä ja Länsi-Suomessa hieman pohjoisempana. Palsasoita esiintyy 

puolestaan aivan Suomen pohjoisosissa Utsjoen, Inarin ja Enontekiön alueilla 

(Ruuhijärvi, 1983). 

Oligotrofisille aapasoille yleisiä kasveja ovat rahkasammaleet, kun taas 

ravinteikkaimmilta alueilta löytyy ruskosammalta ja lajirunsaus on suuri (Laine 

ym., 2012). Aapasoille tyypillisiä putkilokasveja ovat sarat ja heinäkasvit, kun taas 

keidassoille puolestaan varvut ja saroista mm. tupasvilla. Kasvillisuus 

palsasoiden rimpipainanteilla muistuttaa aapasoiden kasvillisuutta, tyypillisiä 

lajeja ovat Sphagnum lindbergii, Carex vesicaria, C. rotundat ja C. rostrata. Palsat 
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itsessään ovat kuivia ja niiden kasvillisuus on lähempänä keidassoiden kermien 

kasvillisuutta poiketen selvästi muusta ympäristöstä (Rydin ja Jeglum, 2006). 

Palsoille tyypillisiä lajeja ovat Betula nana, Empetrum nigrum, Rubus 

chamaemorus, jäkälät ja myös S. fuscum matalammilla rinteillä (Seppä, 2002).  

 

1.2 Soiden hiilenkierto 

Suot ovat tärkeä osa globaalia hiilenkiertoa, sillä niiden varastoimasta turpeesta 

noin 50 % on hiiltä (Loisel ym., 2014). Turve koostuu osittain hajonneiden kasvien 

ja eläinten jäänteistä ja sitä muodostuu kosteissa olosuhteissa hitaan hajoamisen 

seurauksena. Soiden vedenpinnan yläpuolista pintakerrosta kutsutaan 

akrotelmaksi eli hapelliseksi kerrokseksi. Akrotelmassa hajoaminen on 

suhteellisen nopeaa, mutta sen alapuolella olevassa katotelmassa eli 

hapettomassa kerroksessa turve on veden kyllästämää ja hajoaminen on siksi 

hidasta (Rydin ja Jeglum, 2006). Soiden varastoiman orgaanisen hiilen määrän 

on arvioitu olevan 415 ± 147 PgC, josta hieman alle puolet, 185 ± 66 PgC, on 

varastoitunut ikiroutasoille (Hugelius ym., 2020) (kuva 2.).    

 

Kuva 2. Vasemmalla pohjoisten soiden osuus maa-alasta ja oikealla niillä olevan 
ikiroudan osuus maa-alasta. Muokattu: Hugelius ym., 2020. 
 

Hiiltä sitoutuu ekosysteemiin tuottajien yhteyttäessä ilmakehästä hiilidioksidia, 

jota ne varastoivat orgaanisina yhdisteinä soluihinsa. Kasvien fotosynteesissä 

sitoman hiilen määrää ilmaistaan bruttoprimäärituotannolla (GPP) (Kirschbaum 
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ym., 2001). Osa tästä hiilestä kuluu tuottajien omaan energiankulutukseen, jolloin 

hiilidioksidia palautuu takaisin ilmakehään autotrofisessa respiraatiossa (Ra). 

Jäljelle jää nettoprimäärituotanto (NPP), joka kuvaa ekosysteemiin sitoutuvan 

hiilidioksidin määrää tuottajien oman hengityksen jälkeen. Tuotantoon vaikuttavat 

erityisesti paikalliset ilmasto-olosuhteet, kuten lämpötila, säteilyvoimakkuus, 

sadanta ja ilman suhteellinen kosteus, sekä ympäristötekijät, kuten kasvillisuus, 

ravinteisuus ja kosteusolosuhteet (Yu ym., 2009). Säteilytysvoimakkuus ilmaisee 

tietylle pinta-alalle saapuvan sähkömagneettisen säteilyn määrää ajanjaksoa 

kohti. Kasvit hyödyntävät parhaiten valoa aallonpituuksilla 400–700 nm ja tätä 

valoaluetta kutsutaan PAR-säteilyksi (Photosynthetically active radiation). PAR-

säteily ilmaistaan watteina neliömetriä kohti, mutta PAR-säteilyn määrää 

kuvataan usein myös fotosynteettisesti aktiivisten valofotonien tiheytenä (PPFD 

– Photosynthetic photon flux density), jonka yksikkö on µmol m-2 s-1. PAR-säteily 

toimii fotosynteesin energianlähteenä ja siten se vaikuttaa myös ekosysteemin 

sitoman hiilidioksidin määrään (Acosta ym., 2017).  

Kasvien kuollessa muodostuu kariketta, jota hajottajat käyttävät hiilen 

lähteenään. Aerobinen hajoaminen tuottaa hiilidioksidia, jota vapautuu 

ilmakehään heterotrofisessa respiraatiossa (Rh) (Rydin ja Jeglum, 2006). Kun 

tuottajien sitomasta hiilen määrästä vähennetään ekosysteemirespiraatio (Re = 

Ra + Rh), jää jäljellä ekosysteemin nettotuotanto (NEP). Ekosysteemin 

hiilidioksidin nettotuotanto ilmaisee ekosysteemin sitoman hiilen määrää pinta-

alaa kohti tiettynä ajanjaksona, kun taas ekosysteemin hiilidioksidin nettovaihto 

(NEE) kuvaa tasetta ekosysteemiin saapuvan ja sieltä poistuvan hiilidioksidivirran 

välillä (Chapin ym., 2011):  

𝑁𝐸𝐸 =  𝐺𝑃𝑃 +  𝑅          (1) 

Missä: 

NEE on ekosysteemin hiilidioksidin nettovaihto, joka voi olla positiivinen 

(ekosysteemi on hiilidioksidin nettolähde) tai negatiivinen (ekosysteemi on 

hiilidioksidin nettonielu), 

GPP on bruttoprimäärituotanto, eli negatiivinen hiilidioksidivuo, joka kuvaa 

kasvillisuuden fotosynteesissä sitoman hiilidioksidin määrää,  
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Re on ekosysteemirespiraatio, eli positiivinen hiilidioksidivuo, joka kuvaa 

autotrofisessa- ja heterotrofisessa respiraatiossa ilmakehään vapautuvan 

hiilidioksidin määrää.  

Nettovuon suunta ja suuruus vaihtelevat hetkellisesti ja vuodenajan, lämpötilan, 

säteilyn ja vuorokauden ajan mukaan, mutta mallintamisen avulla NEE:tä 

kuitenkin usein ilmaistaan myös päivää tai vuotta kohti. Kasvukaudella suot 

sitovat hiiltä (NEE on negatiivinen), kun taas kasvukauden ulkopuolella 

fotosynteesin määrä on vähäinen, jolloin ekosysteemirespiraation vaikutus 

korostuu ja suo on CO2-lähde (NEE on positiivinen). Ikiroutasuot ovat vuositasolla 

tarkasteltuna tyypillisesti olleet CO2 nieluja, mutta ilmastonmuutoksen 

ennustetaan aiheuttavan häiriöitä niiden hiilenkiertoon (Voigt ym., 2019; Varner 

ym., 2021). Soiden hiilenkierron kannalta myös metaani on tärkeää huomioida. 

Ekosysteemin nettohiilitase (NCB – net carbon balance) ottaa huomioon 

vertikaaliset CO2- ja CH4-vuot sekä lateraaliset kaasujen ja liuenneen ja 

partikkelimuotoisen hiilen vuot (Chapin ym., 2011).  

Soilla hajoaminen on hidasta johtuen korkeasta vedenpinnantasosta, ja 

kosteusolosuhteet ovatkin yksi tärkeimpiä hajoamista sääteleviä tekijöitä. 

Aktiivisinta hajotustoiminta on akrotelmassa, jossa anaerobisen hajoamisen 

seurauksena muodostuu hiilidioksidia (Rydin ja Jeglum, 2006). Pintakerroksesta 

alaspäin mentäessä hajoaminen hidastuu, sillä happea on vähemmän saatavilla 

ja orgaanisen aineksen laatu heikkenee, koska hajottajat hyödyntävät ensin 

helpoimmin hajoavan orgaanisen aineksen. Hapettomassa katotelmassa 

mikrobit (metanogeeniset arkit) hajottavat anaerobisesti turvetta ja kasvien 

juurieritteitä muodostaen hiilidioksidin lisäksi myös metaania. Hiilipäästöt ovat 

siten yhteydessä vedenpinnan tasoon, sillä vedenpinnantaso säätelee hapellisen 

kerroksen paksuutta. Korkea vedenpinnantaso on yhteydessä suurempiin 

metaani- ja pienempiin hiilidioksidipäästöihin ja matala vedenpinnantaso 

puolestaan pienempiin metaanipäästöihin ja suurempiin hiilidioksidipäästöihin 

(Moore ja Knowles, 1989). Hapellisessa turvekerroksessa elävät metanotrofit 

hapettavat osan tuotetusta metaanista hiilidioksidiksi sen kulkeutuessa 

hapellisen kerroksen läpi, ja koska korkea vedenpinnantaso lyhentää matkaa 

katotelmasta ilmakehään, niin se myös vähentää hapettuvan metaanin määrää.   
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Ympäristöolosuhteet vaikuttavat eri kasvilajien fotosynteesitehoon eri tavoin. 

Rahkasammalilla ja muilla ainavihannilla kasveilla kasvukausi on pidempi kuin 

kesävihannilla kasveilla, mahdollistaen fotosynteesin aiemmin keväällä ja 

myöhemmin syksyllä (Glenn ym., 2006). Nopeakasvuisten kasvien 

fotosynteesikapasiteetti on kuitenkin yleisesti korkeampi kuin hitaampikasvuisilla, 

jolloin ne myös sitovat hiiltä tehokkaammin (Aerts ja Chapin, 1999). Niiden 

aineenvaihdunta on kuitenkin myös nopeampaa, jolloin ne vapauttavat 

respiraatiossa enemmän hiilidioksidia takaisin ilmakehään (Aerts ja Chapin, 

1999). Hidaskasvuisten kasvien tuottama orgaaninen aines on 

vähäravinteisempaa ja tiheämpää kuin nopeakasvuisten, eli niistä muodostuva 

karike on huonommin hajoavaa. Tästä johtuen keidassuot ovat usein aapasoita 

tehokkaampia hiilinieluja, vaikka aapasoilla kasvien tuotanto on tyypillisesti 

tehokkaampaa (Loisel ja Bunsen, 2020). Orgaanisen aineksen laatu ja 

koostumus vaikuttavat sen hajoamiseen, ja keidassoilla yleisesti kasvavien 

rahkasammalten hajoaminen on hitaampaa kuin varpujen ja vielä hitaampaa kuin 

ruohovartisten kasvien (Szumigalski ja Bayley, 1996). Ruohovartiset 

kosteikkokasvit myös lisäävät ekosysteemin metaanipäästöjä, sillä ne 

mahdollistavat metaanin siirtymisen maaperästä ilmakehään 

tuuletussolukoidensa kautta, jolloin metaanin hapettumista hiilidioksidiksi ei 

tapahdu (Joabsson ym., 1999). Kasvillisuuden ja kosteusolosuhteiden lisäksi 

orgaanisen aineksen hajoamiseen vaikuttaa olennaisesti myös mikrobiyhteisön 

koostumus ja paikalliset ilmasto-olosuhteet (Yu ym., 2009). 

 

1.3 Tutkimuskysymykset 

Maisterintyöni empiirisessä osuudessa mittasin Ruotsin Abiskossa sijaitsevan 

Stordalenin laakiopalsasuon eri mikrohabitaattien hiilidioksidivoita kahtena 

syyskuun päivänä. Kirjallisuusosiossa tarkastelen lisäksi, miten 

habitaattimuutokset vaikuttavat suon CO2- ja CH4-voihin. Valitsin kohteen, koska 

kyseiseltä suolta on runsaasti aiempaa tutkimusaineistoa saatavilla. Viime 

vuosikymmeninä Stordalenin kuivat palsa- ja kermihabitaatit ovat alkaneet 

korvautua kosteammilla rimpipainanteilla, ja tämä on muuttanut alueen 

hiilidynamiikkaa ja nostanut säteilypakotetta (Varner ym., 2021).  
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Empiirisessä tutkimusosuudessa selvitän: 

1. Ekosysteemin hiilidioksidin nettovaihdon vaihtelua Stordalenin palsasuon 

eri mikrohabitaateissa ja sitä, mitkä tekijät selittävät tätä vaihtelua. 

2. Huokosveden metaanikonsentraatioiden vaihtelua Stordalenin palsasuon 

eri habitaattien välillä.  

Aiemman tutkimustiedon perusteella oletan:  

1. A) Kosteammissa mikrohabitaateissa ekosysteemin sitoutuu enemmän 

hiilidioksidia kuin kuivemmissa mikrohabitaateissa.  

B) Yhteyttävän kasvillisuuden määrä korreloi positiivisesti ekosysteemiin 

sitoutuvan hiilidioksidin kanssa. 

2. Metaanikonsentraatiot ovat suuremmat kosteammissa rimpihabitaateissa 

kuin kuivemmissa palsahabitaateissa. 

Lisäksi kirjallisuuden avulla vastaan kysymyksiin: 

3. Millaisia muutoksia Stordalenin palsasuon habitaateissa tulee 

luultavimmin tapahtumaan ilmastonmuutoksen seurauksena. 

4. Miten nämä muutokset vaikuttavat Stordalenin hiilidioksidi- ja 

metaanivirtoihin.  
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2 Aineisto ja menetelmät 

 

2.1 Tutkimusalue 

Stordalen on subarktinen palsasuo, joka sijaitsee Pohjois-Ruotsin epäjatkuvan 

ikiroudan vyöhykkeellä Torniojärven läheisyydessä ja noin 10 km päässä Abiskon 

tutkimusasemalta (68° 21’ N, 19° 03’ E, korkeus 351 m merenpinnan yläpuolella).  

Kuva 3. Stordalenin kuukausien keskilämpötila vuosina 2014–2020 (jatkuva viiva) sekä 

mittausvuoden 2021 kuukausikeskilämpötila (katkoviiva) ja sadanta (pylväät).  Aineisto: 

Lundin ja Rinne 2021; Lundin ja Rinne 2022. 

  

Suurin osan alueen pinta-alasta on laakiopalsasuota, jota peittää kuiville ja 

ombrotrofisille olosuhteille tyypillinen kasvillisuus. Muu osa alueesta on 

pääasiassa ikiroudasta vapaata, vaihdellen rahkasammalten valtaamista 

rimpipainanteista saravaltaisiin minerotrofisempiin alueisiin sekä avovesilampiin 

(ICOS-Sweden, 2022).  

Abisko-Stordalenin alueen ilmasto on subarktinen ja sitä määrittää kylmät kesät 

ja kylmät talvet. Vuoden keskilämpötila on -0,1 °C (mittausjakso 1981–2010), 

mutta keskilämpötila on nousussa ja sen arvioitiin pysyvästi ylittäneen 0 °C raja 

vuonna 2006 (Åkerman ja Johansson, 2008). Vuoden 2021 keskilämpötila oli 

noin 0 °C, mikä oli hieman edeltäviä vuosia kylmempi (kuva 3.). Alueen ilmasto 

on kuiva muuhun Ruotsiin verrattuna. Keskimääräinen vuotuinen sadanta on 332 
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mm (mittausjakso 1981–2010), mutta sadannan on raportoitu olevan kasvussa. 

Vuonna 2021 sadanta oli 345 mm (Lundin ja Rinne, 2022).  

Kuva 4. Ylärivillä laakiopalsasuon mikrohabitaatit ja alarivillä kosteiden 
rimpipainanteiden mikrohabitaatit. Kuvat Emilia Tuomaala. 
 

Ilmastonmuutos on vaikuttanut Stordalenin habitaatteihin ja mikrotopografiaan, ja 

koska aluetta on tutkittu aktiivisesti, näistä muutoksista on hyvin tietoa. 

Aktiivikerroksen paksuus alueella on kasvanut sen jälkeen, kun niiden 

vuosittaiset mittaukset aloitettiin vuonna 1978, jonka lisäksi ikirouta on paikoin 

sulanut kokonaan niiltä alueilta, joissa sitä aiemmin oli (Åkerman ja Johansson, 

2008). Viimeisten 45 vuoden aikana ikiroudassa olevat alueet ovat vähentyneet 

ja kosteiden alueiden osuus on kasvanut. Laakiopalsasuon ja kumpujen peittämä 

maa-ala on kutistunut, ja aapasoiden ja avointen vesistöjen peittämä ala 

puolestaan kasvanut (Varner ym., 2021).  

Valtsin mittauspisteet palsoilta ja kosteammilta painanteilta kasvillisuuden 

perusteella ja siten, että kaikki mikrohabitaatit kuivasta kosteaan olivat 

edustettuina (kuva 4.). Luokittelin palsojen mikrohabitaatit niiden 

pääkasvillisuuden mukaan: jäkälähabitaatti (J), varvikkohabitaatti (V) ja 

ruskorahkasammalhabitaatti (RR) ja rimpipainanteiden mikrohabitaatit luokittelin 
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rahkasammal- (RS) ja suovillahabitaatteihin (SV). Mittaukset tehtiin kahtena 

peräkkäisenä päivänä vuoden 2021 syyskuussa ja kaikki mittaukset ja näytteiden 

keruu tehtiin kello 10:30 ja 16:00 välisenä aikana. Mittauspisteitä valittiin RS- ja 

RR-mikrohabitaateista viisi ja J-, L- ja SV-mikrohabitaateista neljä. Kerätyn 

aineiston lisäksi hyödynsin säädataa (Lundin ja Rinne, 2022) sekä mallitettua 

säteilydataa (PAR, Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI)). 

 

2.2 Kasvillisuuden kuvaus 

Tein jokaisesta mittauspisteestä kasvillisuuden kuvauksen määrittämällä 

valokuvista mittausalueen sisällä olevat kasvit, ja arvioimalla niiden 

prosenttipeittävyydet asteikolla 0–100 %. Putkilokasvit ja sammaleista S. fuscum 

määritettiin lajitasolle ja muut sammaleet määritettiin sukutasolle. Luokittelin 

lajiston ruohovartisiin kasveihin, ikivihreisiin varpuihin, kesävihantiin varpuihin, 

rahkasammaliin, muihin sammaliin ja jäkäliin, joiden lisäksi peittävyydessä 

huomioitiin karikkeen osuus. Arvioin mittauspisteiltä myös vihreän 

prosenttipeittävyyden asteikolla 0–100 %. Vihreään peittävyyteen laskin 

sammaleet ja putkilokasvien vihreät osat, joita mittaushetkellä olivat pääasiassa 

ikivihreiden kasvien lehdet sekä osittain suovillat. 

 

2.3 Hiilidioksidivuon mittaukset 

Mittasin jokaisesta tutkimuspisteestä ekosysteemin ja ilmakehän välisen 

hiilidioksidivuon. NEE mitattiin käyttäen läpinäkyvää mittauskammiota (A = 298,5 

cm2, V = 2985 cm3) ja kannettavaa kaasuanalysaattoria (LI-850), joka rekisteröi 

kammion CO2 konsentraation sekunnin välein noin kahden minuutin ajan (kuva 

5.). Kammiossa ei ollut tuuletinta, mutta kammioilma kiersi kammion ja 

kaasuanalysaattorin välillä sekoittaen ilmaa. 
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Laskin hiilidioksidivuon sen konsentraation lineaarisesta muutoksesta 

aikayksikköä kohti ja korjasin sen käytetyn mittauskammion tilavuuden ja pohjan 

pinta-alan, ilman lämpötilan ja ilmanpaineen mukaan: 

𝐹 =  ×  

 × × 
×         (2) 

Missä: 

F (mol m-2 s-1) on ilmakehän ja ekosysteemin välinen hiilidioksiditase,  

Vk on kammion tilavuus, 

Ak on kammion pohjan pinta-ala,  

p on ilmanpaine, 

 on CO2 konsentraation lineaarinen muutos aikayksikkö kohti,  

R on kaasuvakio,  

T on ilman lämpötila.   

Laskemalla: 

𝑁𝐸𝐸 = 𝐹 × 60 × 60,         (3) 

Kuva 5. Vasemmalla CO2-vuomittauksissa käytetty kammio. Oikealla maakaira, jota 
käytettiin turveprofiilien ottamiseen. Kuvat Emilia Tuomaala. 
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Raportoin NEE-arvot tuntia kohti (mol m-2 h-1). Tässä tutkielmassa negatiivinen 

NEE tarkoittaa ekosysteemin sitovan hiilidioksidia ja positiivinen tarkoittaa 

ekosysteemistä vapautuvan hiilidioksidia. 

 

2.4 Turvenäytteet huokosvesianalyysejä varten 

Keräsin huokosvettä turvenäytteistä huokosveden metaanikonsentraation 

analysoimiseksi. Keräsin turvenäytteitä mittauspisteistä V2, RR3, RS3, RS4 ja 

SV3. Turvenäytteitä varten otin turveprofiilit käyttäen noin 30 cm pituista 

maakairaa (halkaisija n. 7 cm) (kuva 5.).  

Keräsin yhteensä kymmenen turvenäytettä ottamalla jokaisesta turveprofiilista 1–

3 näytettä noin 10 cm välein. Jokaista turvenäytettä varten irrotin noin 5 ml 

turvesedimenttiä pinseteillä ja siirsin lasisiin 20 ml koeputkiin. Näytteet säilöttiin 

lisäämällä 10 ml natriumhydroksidia (2,5 %), jonka jälkeen koeputket sinetöitiin 

ja varastoitiin 4 °C lämpötilassa laboratorioanalyyseihin saakka. 

Kairausprofiileista kerättiin myös turvenäytteet kuivapainon ja vesipitoisuuden 

määrittämistä varten. 

Mittasin kairauskohdista myös vedenpinnan tason suhteessa suon pintaan. 

Tarvittaessa kaivoin kairausreikää syvemmäksi ja veden tasaannuttua mittasin 

vedenpinnan etäisyyden suonpinnasta.  

 

2.5 Liuenneen metaanin laboratorioanalyysit 

Määritin metaanipitoisuudet suolatuista turvenäytteistä headspace-tekniikalla. 

Sekoitin näytteet ravistelijassa, jonka jälkeen ruiskutin niihin 3 ml suolaliuosta 

sinetin läpi samanaikaisesti poistaen 3 ml kaasufaasia. Analysoin CH4 

pitoisuudet kaasufaasissa kaasukromatografisesti (SRI 8610C 

kaasukromatografi). Kalibrointia varten analysoin kuusi standardinäytettä ennen 

varsinaisia näytteitä ja kolme niiden jälkeen. Kromatogrammin perusteella 

määritettiin CH4-pitoisuudet kaasunäytteistä, joiden perusteella laskin näytteiden 

sisältämän metaanipitoisuuden huokosveden massaa kohti käyttäen kaavaa: 

𝑐 =
×

× × ×
× 10        (4) 
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Missä: 

c on metaanin huokosvesikonsentraatio (nmol/g), 

ck kromatogrammista laskettu CH4 osuus (%) injektoidusta kaasunäytteestä, 

Vt on näytepullon koko ”headspacein” tilavuus, eli tilavuus joka pulloon jäi 

näytteen ja NaOH:in lisäämisen jälkeen, 

Vg on näytteestä kerätyn kaasufaasin tilavuus, 

mw on näytteen sisältämän veden massa, 

R on yleinen kaasuvakio, 

T on lämpötila Kelvineinä.  

 
2.6 Tilastollinen analyysi 

Testasin NEE-havaintojen normaalijakautuneisuutta Shapiro-Wilksin testillä ja 

varianssien homogeenisyyttä Levenen testillä. Vertailin mitattuja 

hiilidioksidivirtoja eri päivien välillä, koska halusin selvittää, tuleeko aineisto 

myöhemmissä tilastoanalyyseissä jaotella päivien mukaan. Vertailun tein kahden 

otoksen t-testillä, jonka mukaan tilastollisesti merkitsevää eroa eri päivien 

keskiarvoissa ei ollut ja tämän perusteella en jakanut aineistoa myöhemmissä 

analyyseissä eri päiviin. Erot lämpötilassa ja säteilyssä voisivat johtaa päivien 

väliseen eroon. 

Yksisuuntaisella varianssianalyysilla (ANOVA) selvitin eroavatko eri 

mikrohabitaattien CO2 vuot toisistaan ja Tukey post-hoc testillä tein pareittaisen 

vertailun. Pareittaisella vertailulla pystyin tarkemmin tutkimaan mikrohabitaattien 

välisiä eroja niiden keskiarvoissa, sekä tarkastelemaan, mitkä mikrohabitaatit 

eroavat merkitsevästi toisistaan.  

NEE:n ja eri ympäristötekijöiden (PAR-säteily, lämpötila, vihreän 

prosenttipeittävyys) välisiä korrelaatioita testasin ensin Spearmanin 

järjestyskorrelaatiolla, jonka valitsin, koska ympäristöaineistot eivät olleet 

normaalijakautuneita. PAR-säteilymittauksia oli saatavilla tunnin välein, joten 

vertailua varten pyöristin mittausajankohdat lähimpään tuntiin. 

Korrelaatiotestausten jälkeen päädyin tutkimaan NEE:n ja vihreän kasvillisuuden 

prosenttipeittävyyden välistä riippuvuutta lineaarisella regressioanalyysillä. 
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Aineisto PAR-säteilyn ja ilman lämpötilan osalta ei täyttänyt lineaarisen 

regressiomallin vaatimuksia, eikä niiden perusteella siksi voinut tehdä monen 

muuttujan regressiomallia.     

Huokosveden metaanipitoisuusaineiston pienen otoskoon vuoksi vertailin 

aineistoa mikrohabitaattien sijasta palsojen (V, RR) ja rimpipainanteiden (RS, 

SV) välillä sekä putkilokasvivaltaisten mikrohabitaattien (V, SV) ja 

rahkasammalvaltaisten mikrohabitaattien (RS, RR) välillä. Testasin CH4-

konsentraatioiden normaalijakautuneisuutta Shapiro-Wilksin testillä ja 

varianssien homogeenisyyttä Levenen testillä, joiden perusteella päädyin 

vertailemaan aineistoa järjestyssummatestillä. Lisäksi vertasin CH4-pitoisuuksia 

vedenpinnantasoon.  

Kaikki tilastoanalyysit ja kuvaajat tehtiin R:llä (versio 4.1.3).  

 

2.7 Kirjallisuusanalyysi 

Mittausten ja kerättyjen näytteiden lisäksi perehdyin aiempiin tutkimuksiin, joiden 

perusteella pyrin selvittämään, millaisia muutoksia Stordalenin palsasuon 

habitaateissa ja niiden esiintyvyyksissä tulee ilmastonmuutoksen seurauksena 

tapahtumaan, sekä miten nämä muutokset mahdollisesti vaikuttavat alueen 

hiilidioksidi- ja metaanivirtoihin.  

Jaoin kirjallisuusanalyysin tarkastelun kahteen osaan, joista ensimmäisessä 

keskityin yleisemmin ilmastonmuutoksen aiheuttamiin takaisinkytkentöihin 

pohjoisilla soilla ja toisessa osassa tarkastelin pohjoisilla soilla ja erityisesti 

Stordalenissa tapahtuvia habitaattimuutoksia ja niiden vaikutuksia CO2- ja CH4-

virtoiihin. 

Kirjallisuusanalyysia varten valitsin 32 vertaisarvioituja tutkimuksia, jotka 

käsittelivät: 

1) pohjoisten soiden hiilidioksidi- ja metaanivirtoja, 

2) nykyisen ilmastonmuutoksen vaikutuksia pohjoisten soiden habitaatteihin 

ja hiilivirtoihin, 

3) aiempien ilmastovaihteluiden vaikutuksia pohjoisten soiden habitaatteihin 

ja hiilivirtoihin.  
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3 Tulokset 
 
 

Sääolosuhteet vaihtelivat päivien välillä. Ensimmäisenä päivänä sää oli pilvinen 

ja sateinen ja mittausaikojen keskilämpötila oli 4,85 °C, kun taas toinen päivä oli 

aurinkoinen ja mittaushetkien keskilämpötila oli 7,25 °C (kuva 6.). 

Fotosynteettisesti aktiivinen säteily vaihteli päivien välillä. Ensimmäisenä päivänä 

mittausajankohtien PAR-säteilyn keskiarvo oli 59,6 ± 5,5 Wm-2 ja toisena päivänä 

134,2 ± 21,8 Wm-2 (kuva 6.). 

 
Kuva 6. Mittauspäivien PAR-säteily ja ilman lämpötila. Lämpötila-aineisto: Lundin ja 
Rinne 2022, säteilyaineisto: Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI). 
 
 
 
3.1 Kasvillisuus 

J-mittauspisteissä kasvoi pääasiassa jäkälää, jonka lisäksi jonkin verran varpuja 

(kuva 7.). J3 ja J4 pisteissä oli myös hieman ruskorahkasammalta, kun taas J1 

ja J2 karhunsammalta ja kynsisammalta. V-mittauspisteissä kasvillisuus oli 

pääasiassa varpuja, joista ikivihreitä olivat Andromeda polifolia ja Empetrum 

hermaphodorium sekä kesävihantoja Rubus chamaemorus, Betula nana ja 

Vaccinium uliginosum. Lisäksi mittauspisteissä kasvoi hieman kynsisammalta, 

karhunsammalta ja jäkälää. RR-mikrohabitaattien pääasiallinen kasvillisuus oli 
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ruskorahkasammal, jonka lisäksi niillä kasvoi varpuja. RS-mikrohabitaatit olivat 

selvästi rahkasammalvaltaisia. RS1 ja RS2 mittauspisteissä lajiksi tunnistettiin S. 

balticum, RS3, RS4 ja RS5 pisteissä kasvoi sen lisäksi muita kosteiden 

habitaattien rahkasammallajeja, joita ei tunnistettu tarkemmin (tästä eteenpäin 

Sphagnum/rahkasammal). SV-mikrohabitaateissa kasvoi tupasvillaa 

(Eriophorum vaginatum), rahkasammaleita sekä varpuja.  

  

Kuva 7. Kasvillisuuden peittävyys eri mikrohabitaattien mittauspisteissä.  
 

Vihreän kasvillisuuden peittävyysprosentti vaihteli mikrohabitaattien välillä 

(taulukko 1.). RR ja RS mikrohabitaateissa fotosynteettisen kasvillisuuden osuus 

oli suurinta (RR = 82 ± 9 % ja RS = 96 ± 3 %), johtuen rahkasammaleen 

runsaudesta. J-mikrohabitaateissa osuus oli kaikkein pienin (12 ± 3 %) ja V- ja 

SV-alueilla keskimääräistä (V = 50 ± 10 % ja SV = 56 ± 24 %). Hajonta oli suurinta 

SV-mikrohabitaateissa, johtuen rahkasammaleen peittävyyden vaihtelusta eri 

mittauspisteiden välillä.  
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Taulukko 1. Mikrohabitaattien kasvillisuus, NEE, vihreän kasvillisuuden prosenttiosuus 
pinta-alasta, vedenpinnantaso sekä turvenäytteiden vesipitoisuus.  

 

3.2 Ekosysteemin hiilidioksidin nettovaihto 

Ensimmäisenä mittauspäivänä NEE:n keskiarvo oli 0,20 ± 0,34 molCO2 m-2h-1 ja 

toisena päivänä 0,03 ± 0,29 molCO2 m-2h-1, mutta päivien väliset erot eivät olleet 

tilastollisesti merkitseviä (kuva 8.). 

Mikrohabitaattien välinen NEE:n vaihtelu oli merkitsevää (p < 0,0001) (kuva 9.). 

Rahkasammal- ja ruskorahkasammalmikrohabitaattien NEE oli keskimäärin 

negatiivinen ja muiden positiivinen (RR = -0,05 ± 0,16 molCO2 m-2h-1, RS = -0,34 

± 0,09 molCO2 m-2h-1). 

Mikro-
habitaatti 

Lajisto 
NEE 

(mol CO2 
m-2h-1) 

Vihreä 
kasvillisuus 

(%) 

Veden-pinta 
suhteessa 

maanpinnan 
tasoon (cm) 

Turpeen 
vesi-

pitoisuus 
(%) 

V 

E. hermaphororoditum 

Polytrichum sp. 

R. chamaemorus 

V. uliginosum 

A. polifolia 

B. nana 

Jäkälä 

0,44  
± 0,25 

50 ± 10 -19 
523  

± 209 

J 

Jäkälä 

R. chamaemorus 

E. hermaphororoditum 

S. fuscum 

A. polifolia 

0,31 
± 0,16 

12 ± 3 Ei tiedossa 
Ei  

tiedossa 

RR 

S. fuscum 

R. chamaemorus 

E. hermaphororoditum 

A. polifolia 

-0,05 
± 0,16 

82 ± 9 -30 
603  
± 89 

SV 

E. vaginatum 

Sphagnum sp. 

E. hermaphororoditum 

A. polifolia 

0,24 
± 0,10 

56 ± 24 -5 
615  

± 157 

RS 

Sphagnum sp. 

E. vaginatum 

E. hermaphororoditum 

A. polifolia 

-0,34 
± 0,09 

96 ± 3 -5 
1459  
± 310 
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Kuva 8. Mitatut NEE-arvot eri mikrohabitaateissa eri päivinä. Jokainen piste edustaa yhtä 
mittaustulosta. Ensimmäisen päivän (sateinen) NEE oli keskimäärin 0,20 ± 0,34 mol CO2 
m-2h-1 ja toisena päivänä 0,03 ± 0,29 mol CO2 m-2h-1. Päivien väliset erot eivät olleet 
tilastollisesti merkitseviä (p = 0,2). 
 
 

 
Kuva 9. NEE eri habitaateissa. Mikrohabitaatit vasemmalta oikealle: varvut (V), jäkälä 
(J), ruskorahkasammal (RR), suovilla (SV) ja rahkasammal (RS). Hakasulut osoittavat 
ne mikrohabitaatit, joiden välillä oli pareittaisen vertailun mukaan tilastollisesti merkitsevä 
ero NEE-arvoissa ja tähtien määrät ilmaisevat p-arvoa (yksi tähti: p < 0,05; kaksi tähteä: 
p < 0,005; kolme tähteä: p < 0,0005; neljä tähteä: p < 0,00005).  
 

Kaikissa RS-mittauspisteissä mitatut NEE arvot olivat negatiivisia ja hajonta 

pisteiden välillä oli vähäistä. RR-mikrohabitaateissa NEE sai positiivisia arvoja 

ensimmäisenä ja negatiivisia toisena päivänä, muissa mikrohabitaateissa kaikki 
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mittaukset saivat positiivisia arvoja (V = 0,44 ± 0,25 molCO2 m-2h-1, J = 0,31 ± 

0,16 molCO2 m-2h-1, SV = 0,24 ± 0,10 molCO2 m-2h-1). Pareittaisessa vertailussa 

erityisesti RS erottui joukosta, sillä se erosi kaikista muista paitsi RR-

mikrohabitaatista merkitsevästi. Lisäksi RR ja V sekä RR ja J väliset erot olivat 

merkitseviä, mutta V, J ja SV välillä ei ollut merkitsevää vaihtelua.  

Ekosysteemin hiilidioksidin nettovaihdolla ja vihreän kasvillisuuden osuudella oli 

selkeä negatiivinen korrelaatio (rho = -0,77, p < 0,00005), eli yhteyttävän 

kasvillisuuden osuuden kasvaminen johti suurempaan nettovuohon 

ekosysteemiin (negatiivinen NEE). Lineaarisen regressiomallin mukaan 

yhteyttävän kasvillisuuden osuus selitti noin puolet (R2 = 0,51) ekosysteemin 

hiilidioksidin nettovaihdosta (p < 0,0005) (kuva 10.). Tämän aineiston perusteella 

NEE ja PAR-säteily eivät merkitsevästi korreloineen keskenään. Myöskään ilman 

lämpötilan ja NEE välillä ei ollut merkitsevää korrelaatiota. 

 

Kuva 10. NEE-tulosten ja vihreän kasvillisuuden prosenttipeittävyyden välinen 
lineaarinen regressio (p < 0,0005). 
 
 
3.3 Liuenneen metaanin konsentraatio 

Liuenneen metaanin konsentraatiot vaihtelivat välillä 17–294 nmol l-1, lukuun 

ottamatta yksittäistä suovillamikrohabitaatista kerättyä näytettä, jonka CH4-

konsentraatio oli 17492 nmol l-1. Poikkeama luultavasti johtui näytteeseen 

sattuneesta metaanikuplasta, ja en huomioinut tulosta tilastollisissa testeissä.  
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Vertailin liuenneen metaanin pitoisuutta huokosvedessä palsojen (V ja RR) ja 

rimpipainanteiden (SV ja RS) välillä, joista palsakummut olivat selvästi kuivempia 

kuin rimpipainanteet. Ero näiden kahden ryhmän välillä oli pieni eikä se ollut 

merkitsevä (p = 0,7), palsojen keskiarvo oli 92,5 ± 61,3 nmol l-1 ja 

rimpipainanteiden 109,3 ± 127,4 nmol l-1. Vedenpinnantason ja 

metaanikonsentraation välinen korrelaatio ei myöskään ollut merkitsevä (p = 0,8). 

Vertailin metaanikonsentraatioita myös kasvillisuuden perusteella 

rahkasammalvaltaisten (RR ja RS) ja putkilokasvivaltaisten habitaattien välillä (V 

ja SV) (kuva 11.). Putkilokasvivaltaisten mikrohabitaattien huokosveden 

metaanikonsentraatiot (182,9 ± 116,4 nmol l-1) olivat suurempia kuin 

sammalvaltaisten (58,5 ± 35,4 nmol l-1), mutta eron merkitsevyys oli heikko (p < 

0,1).  

 

 

Kuva 11. Maaperän huokosveden liuenneen metaanin konsentraatiot 
putkilokasvivaltaisten (V ja SV) ja rahkasammalvaltaisten mikrohabitaattien (RR ja RS) 
välillä. Putkilokasvivaltaisista habitaateista kerätyn huokosveden metaanikonsentraatio 
oli keskimäärin suurempi kuin rahkasammalvaltaisten mikrohabitaattien, mutta eron 
merkitsevyys oli heikko (p = 0,09). 

 
 

4 Tulosten tarkastelu 
 

Tässä työssä selvitin ekosysteemin hiilidioksidin nettovaihdon vaihtelua 

Stordalenin palsasuon eri mikrohabitaateissa ja tilastollisten analyysien avulla 

tutkin, mitkä tekijät selittävät vaihtelua. Lisäksi mittaisin myös huokosveden 

metaanikonsentraatioiden vaihtelua eri habitaattien välillä. Lähtöoletuksena oli, 
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että kosteammissa mikrohabitaateissa ekosysteemin sitoutuu enemmän 

hiilidioksidia kuin kuivemmissa mikrohabitaateissa. Samoin, että vihreän 

kasvillisuuden peittävyys korreloi positiivisesti ekosysteemiin sitoutuvan 

hiilidioksidin kanssa ja että metaanikonsentraatiot ovat suuremmat 

kosteammissa rimpihabitaateissa kuin kuivemmissa palsahabitaateissa. 

 
4.1 Ekosysteemin hiilidioksidin nettovaihto 

 
4.1.1 Vaihtelu eri mikrohabitaateissa 

Aiemmissa tutkimuksissa kasvillisuuden, ravinteisuuden ja kosteusolosuhteiden 

on osoitettu selvästi määrittävän ekosysteemin hiilidioksidin nettovaihtoa. Märät 

aapasuot sitovat tyypillisesti nettona enemmän hiilidioksidia, kuin kuivat aapasuot 

tai keidassuot. Stordalenin palsasuolla aiemmin tehdyt tutkimukset ovat samassa 

linjassa näiden havaintojen kanssa (esim. Johansson ym., 2006). Varner ym., 

(2021) tekemän tutkimuksen mukaan Stordalenin palsa-, keidassuo- ja 

aapasuohabitaatit toimivat kaikki hiilidioksidinieluina vuositasolla tarkasteltuna, 

kun taas avovesialueet toimivat hiilidioksidilähteinä. Heidän raportoimansa NEE 

oli kaikkein suurin aapasuohabitaateissa (-0,06 molC m-2d-1), noin 

kaksinkertainen keidassuohabitaatteihin verrattuna (-0,03 molC m-2d-1), kun taas 

palsahabitaattien NEE oli lähempänä nollaa (-0,007 molC m-2d-1) ja 

avovesialueiden NEE oli selvästi positiivinen (0,08 molC m-2d-1).  

Vaikka aiemmissa tutkimuksissa vedenpinnankorkeuden on havaittu olevan 

tärkeä NEE:tä määrittävä tekijä, ei tässä tutkimuksessa yhteyttä käytetyn 

aineiston perusteella löytynyt. Mikrohabitaateista hiilidioksidinieluja olivat 

laakiopalsojen ruskorahkasammalmikrohabitaatti (RR) sekä rimpipainanteiden 

rahkasammalmikrohabitaatti (RS), kun taas lähteitä olivat palsojen jäkälä- ja 

varvikkomikrohabitaatit (J ja V) sekä rimpipainanteiden suovillamikrohabitaatti 

(SV).  

Hiilidioksidivoita näyttikin selittävän parhaiten kasvillisuus. Yleisesti 

sarakasvillisuus yhteyttää muita suokasvityyppejä tehokkaammin ja 

ruohovartisten kasvien runsauden on havaittu olevan yhteydessä suurempaan 

ekosysteemin hiilidioksidin nettonieluun (Leppälä ym., 2008; Juutinen ym., 2022). 

Tässä tutkimuksessa sen sijaan rahkasammalilla näytti olevan ratkaiseva 
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merkitys. Ruohovartisia kasveja kasvoi pääasiassa suovillamikrohabitaateissa 

(SV), joiden NEE oli muihin mikrohabitaatteihin verrattuna keskitasoa. 

Mittausajankohtana kasvukausi oli kuitenkin jo lopussa, ja suovillat olivat osin 

lakastuneita, mikä selittää poikkeavia tuloksia. Rahkasammalten ja muiden 

ikivihreiden kasvien kasvukausi on pidempi kuin kesävihantojen kasvien, mikä 

selittänee tuloksia rahkasammalten ja ruskorahkasammalten osalta. Tätä tukee 

myös vihreän kasvillisuuden prosenttipeittävyyden ja CO2-virtojen vertailu, josta 

havaittiin vihreän peittävyyden kasvun johtavan NEE:n pienenemiseen. 

Yhteyttävän kasvillisuuden osuus näyttäisi selittävän NEE:tä erityisesti RR- ja 

RS-mikrohabitaattien osalta, sekä niiden pienempää (negatiivista) NEE:tä 

verrattuna suovillamikrohabitaattiin. Toisaalta jäkälä- ja 

varvikkomikrohabitaattien NEE oli keskenään samaa tasoa, eikä niiden välillä 

ollut merkitsevää eroa, vaikka vihreän kasvillisuuden prosenttipeittävyydet 

poikkesivatkin selvästi toisistaan.  

4.1.2 PAR-säteilyn ja ilman lämpötilan vaikutus 

PAR-säteily ja ilman lämpötila eivät kumpikaan merkitsevästi korreloineet NEE-

vuomittausten kanssa, mutta tämä johtuu hyvin luultavasti lyhyestä 

mittausjaksosta ja pienestä aineistosta. Aiemmissa tutkimuksissa fotosynteesin 

on havaittu kasvavan PAR-säteilyn lisääntyessä (Acosta ym., 2017), kun taas 

lämpötilan vaikutukset NEE:hen riippuvat selvemmin muista ympäristötekijöistä, 

kuten kosteusolosuhteista. Ilman lämpötila vaikuttaa lyhyen aikavälin 

ekosysteemin CO2 nettovaihtoon sekä positiivisesti että negatiivisesti. 

Lämpötilan nousu tehostaa yhteyttämistä ja kasvattaa siten kasvien 

hiilensidontaa, mutta se tehostaa myös sekä kasvien, että ekosysteemin 

respiraatiota, jonka seurauksena hiiltä vapautuu ekosysteemistä enemmän 

ilmakehään. Esimerkiksi Kanadan Albertassa tehdyn tutkimuksen mukaan 

lämpimimpien ja kuivempien olosuhteiden havaittiin kasvattavan respiraatiota 

kaksi kertaa enemmän kuin fotosynteesiä (Cai ym., 2010). Kuivumisen vaikutus 

tulosten kannalta on ollut luultavasti merkittävä, sillä Suomessa tehdyn 

tutkimuksen mukaan lämpötilan nousu ei yksistään aiheuttanut merkitseviä 

muutoksia CO2 vaihtoon, mutta vedenpinnan laskun ja lämpötilan yhteisvaikutus 

kasvatti ekosysteemin respiraatiota (Laine ym., 2019).  
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4.2 Huokosveden metaanikonsentraatio 

Hypoteesista poiketen huokosveden metaanikonsentraatiot eivät merkitsevästi 

eronneet päähabitaattien (laakiopalsa vs. rimpipainanne) välillä, eikä 

vedenpinnankorkeus selittänyt eroja konsentraatioissa. Sen sijaan 

rahkasammalvaltaisten habitaattien huokosveden metaanikonsentraatioiden 

havaittiin olevan matalampia kuin putkilokasvivaltaisten habitaattien, mutta 

tilastollisesti erojen merkitsevyys oli heikko. Metaanikonsentraatiot laskettiin 

näytteiden sisältämää veden massaa kohti, joka luultavasti vaikutti tuloksiin. 

Rahkasammalilla on hyvä vedenpidätyskyky ja erityisesti RS-mikrohabitaateissa 

turpeen vesipitoisuudet olivatkin suuria. Toisaalta yksittäisten näytteiden 

perusteella suovillahabitaatin metaanikonsentraatiot olivat kaikkein suurimmat, 

vaikka turpeen vesipitoisuus oli samaa tasoa ruskorahkasammalmikrohabitaatin 

kanssa.  

Yleisesti korkea vedenpinnantaso on yhteydessä suurempiin metaanipäästöihin, 

mutta päästöt ja huokosveden metaanikonsentraatio eivät välttämättä korreloi 

positiivisesti keskenään (White ym., 2008). 

 

4.3 Ilmastonmuutoksen aiheuttamat takaisinkytkennät 

Ilmastonmuutos vaikuttaa suoekosysteemeihin useilla tavoilla, ja erityisesti tämä 

näkyy Arktisilla alueilla. Muutokset pohjoisen suoekosysteemeissä voivat 

käynnistää takaisinkytkentämekanismeja, jotka voivat hillitä ilmastonmuutosta 

(negatiiviset takaisinkytkennät) (Taylor ym., 2019) tai kiihdyttää sitä (positiiviset 

takaisinkytkennät) (Schuur ym., 2015). Takaisinkytkentöjen suuntien ja 

suuruuksien arvioiminen on hankalaa, sillä takaisinkytkentämekanismeja 

säätelevät useat eri autogeeniset (sisäiset) ja allogeeniset (ulkoiset) ajavat 

tekijät, jotka ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja muodostavat siten 

monimutkaisen takaisinkytkentöjen verkoston (Charman, 2002). Autogeeniset 

tekijät ovat ekosysteemissä itsessään tapahtuvia prosesseja, kuten turpeen 

muodostuminen, kasvillisuus ja umpeenkasvu. Allogeeniset tekijät puolestaan 

vaikuttavat ekosysteemiin sen ulkopuolelta. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi 

lämpötila ja muut ilmastotekijät sekä metsäpalot. Ekosysteemin vasteet 
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ilmastonmuutokselle voivat lisäksi vaihdella alueittain tai jopa saman alueen 

sisällä.   

Ilmastonmuutoksen seurauksena lämpötila arktisilla alueilla on noussut 3,1 °C 

vuosien 1971–2019 välisenä aikana ja vuosisadan loppuun mennessä nousun 

odotetaan olevan 3,3–10,0 °C (AMAP, 2021). Lämpötilan nousu pidentää 

kasvukautta ja siten se voi lisätä kasvien hiilensidontaa (Gallego-Sala ym., 2018; 

Juselius ym., 2022), mutta lämpötilan vaikutus riippuu paljon myös muista 

ympäristötekijöistä, erityisesti kosteusolosuhteista. Lämpötilan nousu vaikuttaa 

myös orgaanisen aineksen hajoamiseen. Maaperän lämpeneminen aktivoi 

mikrobitoimintaa ja lisää siten orgaanisen aineksen hajotusta ja hiilidioksidin ja 

metaanin muodostumista (Stres ym., 2008; Song ym., 2021). 

Lämpötilavaihtelulla on lisäksi useita epäsuoria vaikutuksia hiilenkiertoon, sillä se 

vaikuttaa soiden kosteusolosuhteisiin (Zhang ym., 2018a), kasvillisuuteen 

(Holmes ym., 2022; Magnan ym., 2022) ja aktiivikerroksen paksuuteen sekä 

ikiroudan sulamiseen (Åkerman ja Johansson, 2008). 

Arktisten soiden on todettu viime vuosisatojen aikajänteellä reagoineen ilmaston 

muutokseen vaihtelevasti (Zhang ym., 2022). Soiden kosteusolosuhteet voivat 

muuttua joko kuivempaan tai kosteampaan suuntaan ilmastonmuutoksen 

seurauksena, ja merkkejä molemmista vasteista on jo nähtävissä.  Arktisilla 

alueilla sadannan määrä kasvoi 9 % vuosien 1971 ja 2019 välillä ja kasvu oli 

suurinta kylmimpinä kuukausina (AMAP, 2021). Sadanta tulee yhä lisääntymään 

lämpötilan noustessa ja tämä tulee todennäköisesti näkymään erityisesti 

pohjoisella pallonpuoliskolla (McCrystall ym., 2021). Ikirouta-alueilla myös 

ikiroudan sulaminen voi johtaa kosteuden lisääntymiseen (Hugelius ym., 2020). 

Kosteammat olosuhteet voivat lisätä hiilen akkumuloitumista, mutta 

samanaikaisesti myös anaerobista hajoamista ja metaanipäästöjen määrää. 

Vedenpinnan nousun on huomattu vaikuttavan nettotuotantoon eri habitaateissa 

eri tavoin ja myös kasviryhmien väliset vasteet voivat vaihdella (Weltzin ym., 

2000).  

Ilmastonmuutoksen aiheuttaman sadannan kasvun ja ikiroudan sulamisen vuoksi 

suoekosysteemit voivat muuttua kosteammiksi, mutta myös kuivemmat 

olosuhteet ovat mahdollisia, sillä lämpötilan nousu tulee lisäämään 

kokonaishaihduntaa (Helbig ym., 2020). Kokonaishaihdunnalla tarkoitetaan 
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veden siirtymistä maa-alueelta ilmakehään ja siihen sisältyy kasvien 

haihduttaminen eli transpiraatio sekä veden haihtumien maaperästä. 

Lämpenemisen tehostama kasvien tuotanto voi myös aiheuttaa kuivumista, kun 

turvekerroksen paksuus kasvaa nostaen suon pintaa korkeammalle 

vedenpinnasta (Magnan ym., 2022). Soiden kuivuminen lisää hapen määrää 

maaperässä, ja voi näin ollen lisätä aerobista hajoamista ja 

ekosysteemirespiraatiota. Kuivumisen on myös havaittu heikentävän 

perustuotantoa (Helfter ym., 2015). Kuivumisella voi joissain tapauksissa olla 

myös päinvastaisia seurauksia, sillä aapasuon rahkoittuminen keidassuoksi voi 

kuivumisesta huolimatta lisätä hiilen akkumuloitumista (Magnan ym., 2022).  

Ikiroutasoiden hydrologiset olosuhteet ovat vahvasti kytköksissä 

ikiroutadynamiikkaan. Ilmastonmuutoksen seurauksena ikiroudan lämpötila on 

noussut 2–3 °C, aktiivikerroksen syvyys on kasvanut ja ikiroudan sulamisesta on 

merkkejä ympäri Arktista (AMAP, 2021). Ikiroutaan on varastoitunut huomattavia 

määriä orgaanista hiiltä, jonka pelätään vapautuvan metaanina ja hiilidioksidina 

ilmakehään vanhojen turvekerrosten sulaessa ja mahdollistaessa niissä jälleen 

hajotustoiminnan. Lisäksi sulamisen yhteydessä voi vapautua vanhaa metaania 

ja hiilidioksidia sekä muita orgaanisia yhdisteitä, jotka ovat jääneet loukkuun, kun 

ikirouta on muodostunut (Li ym., 2020). 

 

4.4 Tulevaisuudennäkymät 

Aiempia ilmastovaihteluita ja niiden vaikutuksia tutkimalla voidaan saada joitain 

viitteitä nykyisen ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Pohjoisilla soille on kertynyt 

turvetta ja hiiltä pääasiassa viimeisimmän jääkauden jälkeen. Hiilen akkumulaatio 

oli suurimmillaan Holoseenin alussa, jolloin lämpimät kesät tehostivat kasvien 

hiilensidontaa ja kylmät talvet hidastivat hajoamista (Yu ym., 2010). Myös 

viimeaikainen lämpeneminen on lisännyt hiilen akkumulaatiota viime 

vuosikymmeninä (Zhang ym., 2018a). Havainnot kuitenkin vaihtelevat eri soiden 

välillä ja merkkejä on myös päinvastaisesta vaikutuksesta, sillä lämpenemisen 

aiheuttama kuivuminen voi heikentää soiden hiilinieluja (Zhang ym., 2020). Myös 

paleoekologisissa tutkimuksissa on havaittu pohjoisten aapasoiden hiilen 
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akkumulaation heikenneen keski-Holoseenin lämpimien ja kuivien ajanjaksojen 

aikana (Mathijssen ym., 2014).  

Aiempien ilmasto- ja lämpötilavaihteluiden aiheuttamat vasteet hiilen 

akkumulaatiossa ja säteilypakotteessa eivät ole myöskään aina olleet selkeitä tai 

johdonmukaisia, vaan ne näyttäisivät riippuvan myös muista tekijöistä, jotka 

voivat vaihdella eri soiden välillä (Zhang ym., 2018b). Esimerkiksi Kaamasessa 

autogeeniseen sukkessioon liittyvät kasvillisuusmuutokset vaikuttivat hiilen 

akkumuloitumiseen ja säteilypakotteeseen Holoseenin ilmastovaihteluita ja 

lämpimiä jaksoja selkeämmin (Piilo ym., 2020).  

Paleoekologisella tutkimuksella on selvitetty myös ikiroudan aiheuttamia 

muutoksia soiden habitaateissa ja tästä seuranneita vasteita näiden 

säteilypakotteessa myöhäisen Holoseenin aikana. Yleisesti ikiroudan 

muodostuminen aiheuttaa suonpinnan kohoamista, jonka seurauksena 

olosuhteet muuttuvat kuivemmiksi (Seppälä, 2011). Esimerkiksi Luoteis-

Venäjällä sijaitsevassa Seidassa ikiroudan muodostumisen seurauksena 

aapasuot alkoivat kehittyä kuivemmiksi ikiroutakeidassoiksi ja paikoin paljaiksi 

turvepinnoiksi ennen uuden kasviyhteisön muodostumista (Väliranta ym., 2021). 

Nämä habitaattimuutokset vaikuttivat myös CO2- ja CH4-voihin ja 

säteilypakotteeseen. Ennen ikiroudan muodostumista Seidan aapasuon 

säteilypakote oli pitkällä aikavälillä negatiivinen, mutta ikiroudan kehittyminen ja 

suon pinnan kohoaminen ja kuivuminen johtivat CO2 päästöjen kasvuun, samalla 

kun paljaiden turvepintojen muodostuminen aiheutti tuotannon heikkenemistä. 

Huolimatta samalla pienenevistä metaanipäästöistä tämä kehitys aapasuosta 

ikiroutakeidassuoksi ja paljaiksi turvepinnoiksi käänsi Seidassa säteilypakotteen 

lopulta negatiivisesta positiiviseksi noin 2000 vuotta sitten (Väliranta ym., 2021). 

Nykyisen ilmastonmuutoksen aiheuttama ikiroudan sulaminen tulee luultavasti 

monilla alueilla näkymään kosteampien aapasoiden muodostumisena ja 

paljaiden turvepintojen vähenemisenä, johtaen lisääntyviin CH4 päästöihin ja CO2 

nielun kasvamiseen.   

On arvioitu, että globaali 2 °C lämpeneminen voisi johtaa ikiroutasoiden 

vähenemiseen puoleen verrattuna esiteolliseen aikaan ja lämpenemisen 

noustessa +6 °C lähes kaikki soiden ikiroudasta häviäisi (Hugelius ym., 2020). 

Suomen kumpupalsoista noin 60–70 % on jo sulanut tai pahoin heikentynyt. 
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Laakiopalsat puolestaan kestävät lämpenemistä paremmin, mutta niidenkin 

sulamisarvio on 10–30 % (Ruuhijärvi ym., 2022). Kumpupalsojen on arveltu 

romahtavan vuosisadan puolivälissä ja laakiopalsojen vuosisadan lopulla 

(Ruuhijärvi ym., 2022).  

Aktiivikerroksen lämpenemisen ja paksuuntumisen on ennustettu ainakin aluksi 

lisäävän CO2 päästöjä (Hugelius ym., 2020), mutta ikirouta voi sulaa myös 

nopeasti romahtamalla (Swindles ym., 2015). Lisäksi sulamisen jatkuessa myös 

alueen vedenpinnantasolla on ratkaiseva merkitys päästöihin. Sulamisen 

jälkeisiin kosteusolosuhteisiin voi vaikuttaa sadanta, kokonaishaihdunta, 

sulamisnopeus, ikiroudan ja sen sisältämän jään määrä, alueen topografia sekä 

muut valuntaan vaikuttavat tekijät. Märemmissä, hapettomissa olosuhteissa 

ikiroudasta vapautunut orgaaninen aines ei näyttäisi välttämättä johtavan 

lisääntyneisiin hiilipäästöihin (Estop-Aragonés ym., 2018), vaan päinvastoin suon 

hiilinielu voi jälleen vahvistua, kun uutta turvetta alkaa muodostua (Hugelius ym., 

2020). Korkea vedenpinta ja mahdollisten termokarstien muodostuminen tulevat 

ainakin aluksi kuitenkin aiheuttamaan metaanipäästöjen kasvua. Lisääntyneet 

metaanipäästöt voivat väliaikaisesti muuttaa alueen ilmastovaikutuksen 

positiiviseksi ennen kuin metaanin lähteet heikkenevät ja hiilidioksidin sidonta 

kasvaa (Hugelius ym., 2020).  

Stordalenissa on jo käynnissä muutos, jossa suon habitaatit ja niiden suhteelliset 

osuudet ovat muuttumassa, sillä ikiroudan sulamisen vuoksi palsakumpujen 

kuivat habitaatit ovat alkaneet korvautua aapasoille tyypillisillä kosteammilla 

habitaateilla (Varner ym., 2021). Tämä näkyy myös kasvillisuudessa, sillä 

vuosina 1970 ja 2000 otetut ilmakuvat osoittavat, että ruohovartisen 

kasvillisuuden kasvuala kasvoi 46,5 % (Malmer ym., 2005). Habitaattimuutosten 

seurauksena alueen hiilinielu on hieman kasvanut lisääntyneet 

hiilidioksidinsidonnan vuoksi, mutta samalla myös CH4 päästöt ovat lisääntyneet. 

Lisääntynyt hiilensidonta ei ole sadan vuoden aikajaksolle laskettaessa pystynyt 

kumoamaan CH4 aiheuttamaa positiivista takaisinkytkentää ja alueen 

lämmityspotentiaali on muuttunut aiemmasta hieman negatiivisesta vahvasti 

positiiviseksi. Kun Stordalenin habitaattien ilmastovaikutusta tarkastellaan CO2-

ekvivalentteina, palsa- ja keidassuohabitaatit toimivat heikkoina hiilinieluina, kun 
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taas metaanipäästöjen vuoksi aapasuohabitaatit ovat hiilen nettolähteitä (Holmes 

ym., 2022). 

Toisaalta Stordalenista on myös toisenlaisia havaintoja, sillä paleoekologisen 

tutkimuksen perusteella osassa sen habitaateista on havaittu myös kuivumista 

1900-luvun puolivälistä lähtien, luultavasti johtuen lisääntyneestä 

kokonaishaihdunnasta (Sim ym., 2021). Myös perustuotannon lisääntyminen on 

voinut edesauttaa kuivumista, sillä samoihin aikoihin alueella alkoi tapahtua 

ombrotrofikaatiota, kun alueen kasvillisuus alkoi vaihtua sarakasvillisuudesta 

rahkasammalvaltaiseksi. Kuivumisen yhteydessä myös varvikkokasvillisuuden 

määrä on lisääntynyt (Gałka ym., 2017). Ikiroudan sulamien yhdistettynä kuiviin 

olosuhteisiin voi mahdollistaa aerobisen hajoamisen ja hiilidioksidipäästöjen 

kasvun (Voigt ym., 2017).  

Kokonaisuutena tarkasteltuna Stordalenin suolla ikiroudan sulaminen näyttäisi 

johtavan kohti ikiroudattomia aapasuohabitaatteja, joissa vedenpinnantaso on 

lähellä suon pintaa. Hugelius ym. (2020) mallinnuksen mukaan ikiroudan 

alkaessa sulaa ja aktiivikerroksen paksuuntuessa suot muuttuvat CO2-nieluista 

CO2-päästölähteiksi. Sulamisen yhä jatkuessa soiden pinta laskee ja painuu 

lopulta lähelle vedenpinnan tasoa, jolloin CO2:n sidonta jälleen vahvistuu, mutta 

kasvavat CH4-päästöt kääntävät säteilypakotteen positiiviseksi. Tällä hetkellä 

Stordalenissa on nähtävillä molempia sulamisvaiheita. Hugelius ym. (2020) 

esittämästä skenaariosta poiketen alueen sulamassa olevat palsat eivät ole 

ainakaan toistaiseksi muuttuneet CO2-päästölähteiksi, mutta täysin sulaneet 

painanteet kuitenkin mukailevat heidän mallinsa seuraavaa vaihetta, eli 

positiivista säteilypakotetta lisääntyneiden metaanipäästöjen vuoksi. Hugelius 

ym. (2020) mukaan tämä vaihe kestää yhdestä kolmeen vuosisataa, jonka 

jälkeen CH4 päästölähteet lopulta heikkenevät ja CO2 sidonta voimistuu, jonka 

seurauksena uutta turvetta alkaa jälleen muodostua ja säteilypakote kääntyy taas 

negatiiviseksi. Deng ym., (2014) arvion mukaan metaanin lyhyemmän 

puoliintumisajan vuoksi Stordalenin säteilypakote kääntyisi positiivisesta 

negatiiviseksi 120 vuoden päästä, mikäli päästöt pysyvät tasaisena. 
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4.5 Tutkimuksen virhelähteet 

Yksittäiset kammiomittaukset antavat tietoa ainoastaan sen hetkisestä CO2-

vaihdosta ekosysteemin ja ilmakehän välillä, ja samalla alueella tehdyt mittaukset 

voivat vaihdella huomattavasti lyhyelläkin aikavälillä esimerkiksi pilvisyyden 

mukaan. Tämän vuoksi mittauksia tehdään yleensä toistuvasti pidemmän 

ajanjakson, esimerkiksi kahden kasvukauden ajan, jolloin ympäristötekijöiden 

vaihtelu saadaan analysoitua ja mallitettua. Lyhyen mittausjakson vuoksi en 

pystynyt tässä tutkimuksessa luotettavasti tutkimaan PAR-säteilyn ja ilman 

lämpötilan vaikutuksia ekosysteemin hiilidioksidin nettovaihtoon. PAR-säteily ja 

lämpötila olivat selvästi jakautuneet päivien välillä, eikä aineistoja sen vuoksi 

voinut luotettavasti mallintaa. Myös pieni otoskoko lisäsi virhelähteiden 

mahdollisuutta ja tulokset voivat olla satunnaisvaihteluiden aiheuttamia. Tämän 

tutkielman osana tehdyt mittaukset koostuivat kahden päivän aikana tehdyistä 

muutamista toistoista, jonka vuoksi tuloksiin liittyvät epävarmuustekijät ovat 

suurempia, eikä niiden perusteella voi tehdä johtopäätöksiä ekosysteemin 

hiilidioksidin nettovaihdosta pidemmällä aikavälillä.  

Myös kammiomittausmenetelmä aiheuttaa jo itsessään virhelähteitä. Olosuhteet 

kammion sisällä eivät täysin vastaa sen ulkopuolella olevia olosuhteita 

ilmanpaineen tai sääolosuhteiden osalta, jonka lisäksi kammioon kertyvä 

vesihöyry voi vaikuttaa mittaustuloksiin.  

Erityisesti metaanin huokosvesinäytteiden otanta oli hyvin pientä, eikä sen vuoksi 

esimerkiksi syvyyden vaikutusta pystytty huomioimaan. Samasta näyteprofiilista 

otettujen huokosvesinäytteiden kesken oli kuitenkin paikoin suurtakin vaihtelua 

niiden metaanikonsentraatioissa. Pieni otoskoko myös lisää tulosten 

satunnaisuuden mahdollisuutta, jonka lisäksi otoskoko vaikeutti aineiston 

tilastollista tarkastelua, vaikuttaen siten myös tuloksiin. Suurempi otoskoko olisi 

mahdollistanut konsentraatioiden vertailun eri mikrohabitaattien välillä. Myös 

näytteiden käsittelyssä ja analysoinnissa inhimilliset virheet ovat aina mahdollisia 

ja voivat aiheuttaa epätarkkuutta. Lisäksi käytetty kromatogrammi oli 

manuaalinen, eli kaasunäyte syötettiin siihen käsin mittaruiskulla, lisäten tulosten 

epävarmuutta.   
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5 Johtopäätökset 
 

Tämän työn tarkoituksena oli tutkia Stordalenin palsasuon ekosysteemin 

hiilidioksidin nettovaihtoa eri mikrohabitaateissa sekä pohtia aiempien 

tutkimusten perusteella, miten ilmastonmuutos vaikuttaa alueen habitaatteihin ja 

siten hiilenkiertoon. Tutkielman empiiristä osuutta varten mittasin eri 

mikrohabitaattien hiilidioksidin nettovaihtoa, sekä analysoin liuenneen metaanin 

konsentraatioita. Lisäksi arvioin eri ilmasto- ja ympäristötekijöiden vaikutusta 

saatuihin tuloksiin. Käytännönosuuden tarkoituksena oli syventää ymmärrystä 

vastaavien tutkimusten menetelmiin, sekä selventää eri tekijöiden vaikutusta 

ikiroutasoiden hiilenkiertoon.  

Metaanin huokosvesikonsentraatiot eivät merkitsevästi vaihdelleet eri 

habitaateissa. Vuomittaukset puolestaan osoittivat NEE:n vaihtelevan eri 

mikrohabitaattien välillä. Rahkasammal- ja ruskorahkasammalmikrohabitaatit 

olivat hiilidioksidin nettonieluja ja jäkälä-, varvikko- ja suovillamikrohabitaatit olivat 

nettolähteitä. Tulosten vertaaminen aiempiin tutkimuksiin on hankalaa, johtuen 

lyhyestä ja kasvukauden loppuun sijoittuvasta mittausjaksosta. Yleisesti 

hiilidioksidin nettosidonnan on kuitenkin havaittu olevan suurinta kosteammissa 

ja ravinteikkaimmissa habitaateissa. Tämän tutkimuksen tuloksia selitti kuitenkin 

parhaiten vihreän kasvillisuuden prosenttipeittävyys, joka oli kummassakin 

rahkasammalhabitaatissa kaikkein suurin. Rahkasammalten kasvukausi jatkuu 

myös pidempään kuin esimerkiksi suovillojen, joiden osalta erityisesti mittausten 

sijoittuminen syyskuulle luultavasti vaikutti tuloksiin. Vahvuutena aiempiin 

tutkimuksiin verrattuna on puolestaan tarkemmin rajatut mikrohabitaatit. 

Esimerkiksi Johansson ym. (2006) tekemien habitaattiluokittelujen mukaan 

tämän tutkimuksen jäkälä, varvikko ja ruskorahkasammalmikrohabitaatit olisi 

laskettu kuuluvaksi samaan ryhmään, vaikka erityisesti RR-mikrohabitaateissa 

NEE selkeästi poikkesi kahdesta muusta.  

Tutkielman kirjallisuusosuuden tarkoituksena oli selvittää, miten Stordalenin 

palsasuon habitaatit ovat jo muuttuneet ilmastonmuutoksen seurauksena, sekä 

miten ne tulevat todennäköisimmin vielä muuttumaan, ja miten nämä muutokset 

vaikuttavat alueen CO2- ja CH4-virtoihin. Tätä varten perehdyin tutkimuksiin, jotka 

käsittelivät nykyisen ilmastonmuutoksen sekä aiempien ilmastovaihteluiden 
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vaikutuksia pohjoisten soiden habitaatteihin ja hiilivirtoihin. Huomioin erityisesti 

Stordalenissa tehtyjä aiempia tutkimuksia, jotka käsittelivät alueella tapahtuvaa 

habitaattien ja niiden runsauksien muutosta. 

Kirjallisuusosuuden perusteella johtopäätökseni on, että Stordalenissa habitaatit 

olisivat lämpötilannousun ja ombrotrofikaation vuoksi kehittymässä paikoitellen 

kuivemmiksi, mutta ikiroudan sulamisen aiheuttama maanpinnan romahtaminen 

on kuitenkin johtanut kosteampien rimpipainateiden yleistymiseen. Ikiroudan 

sulaminen alueella on kiihtynyt 2000-luvulla, ja sulamisen yhä jatkuessa tulevat 

myös kosteammat habitaatit yleistymään yhä enemmän. Alueella palsat ovat 

pääasiassa laakiopalsoja, jotka kestävät ilmaston lämpenemistä kumpupalsoja 

paremmin. Ilmaston lämmitessä nekin voivat sulaa muuttaen Stordalenin 

tavalliseksi ikiroudattomaksi aapasuoksi. Habitaattimuutosten laajuus riippuu 

kuitenkin siitä, kuinka paljon ilmastonmuutosta saadaan hillittyä. 

Stordalenissa jo tapahtuneet habitaattimuutokset ovat lisänneet alueen 

hiilensidontaa, mutta samalla myös metaanipäästöjen määrää. Tämän 

seurauksena suon säteilypakote on kääntynyt negatiivisesta positiiviseksi ja 

habitaattimuutosten jatkuessa tämä positiivinen vaikutus tulee todennäköisesti 

kasvamaan vielä lisää. Pidemmällä, yli sadan vuoden aikajänteellä, metaanin 

vaikutus kuitenkin heikkenee. Myös metaanipäästölähteet voivat alkaa ehtyä, 

jolloin lisääntynyt hiilidioksidin sidonta palauttaa ilmastovaikutuksen jälleen 

viilentäväksi.  
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