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Pärjänsuo sijaitsee Pudasjärven kaupungista 35 km pohjoiseen Livojoen ja Kivarijoen välissä pitkänkapean 

Rasvavaaran länsipuolella. Pärjänsuo on luonnontilansa menettänyt (0/5) muuttumasuo, joka on ojitettu koko 

alaltaan ja varsin tehokkaasti laajalti ympäristöstäänkin. Suoaluetta kiertää maantie. Keskelle suota on 

vedetty pohjois-eteläsuuntainen oja, ns. isokanava, johon kaikki sivuojat laskevat ruotomaisen viistosti. 

Tämän pääkanavan vedet laskevat suon eteläosassa virtaavaan Kivarijokeen, joka on suoristettu ojaksi 

Pärjänsuon reunatiestä aina joen alkulähteelle, Latvajärven rannalle saakka.  

 

Ilmakuvatulkinnan mukaan runsasrimpisen Pärjänsuon suotyyppiyhdistymä on ollut todennäköisesti rimpistä 

aapasuota. Jo heikko metsittyminenkin kertoo suon märkyydestä. Huomiota herättävää on puuston 

hieskoivuvaltaisuus. Mutkarunkoinen, matalahko koivu kasvaa harvakseen monin paikoin ainoana puulajina 

tai se kasvaa vähemmistönä männyn seurassa. Myös kuusta esiintyy paikoittain.  Koivun seurana kasvaa 

yleisesti vaivaiskoivua, juolukkaa ja suokukkaa. Tupasvilla- ja tupasluikkatuppaita on mätäsväleissä, 

märemmissä ojissa myös suursaroja. Pohjakerroksen muodostavat mättäitä muodostavat rahkasammallajit 

sekä räme- ja korvenkarhunsammal. Karhunsammalmatto on paikoin lähes yhtenäinen. Kuivemmilla 

kohdilla esiintyy jo turvekangasta seinäsammalineen. Yleisimmät alkuperäiset suotyypit ovat lyhyiden suolle 

tienvarsilta tehtyjen pistojen perusteella todennäköisesti saraneva-, luhtaneva-, sarakorpi- ja luhtanevakorpi- 

sekä sararämemuuttumia ja rimpinevamuuttumia, mahdollisesti jossain päin koivulettomuuttumaakin. 

Asutuksethan pyrittiin sijoittamaan reheville soille. 

 

Pärjänsuo on sodanjälkeinen suuri asutusalue, jonne jo vuoden 1936 asutuslain mukaan perustettiin Livon 

kylään kuuluva, tuolloin laajin yhtenäinen asutusalue. Vanhempaa asujaimistoa edustaa suon itäpuolella 

sijaitseva Lintuperä (Historian…27.10.2011). Asutuksia ja raivattuja peltoja on suonreunan ja tien kupeessa 

pitkin matkaa. Monet pelloista on jätetty jo metsittymään, mutta elinvoimaiset maatilat, pienet ja hyvin 

hoidetut talot ja pihamaat kertovat Pärjänsuolla ja Lintuperällä olevan vielä elämää. Nykyisin kylän 75 tilasta 

31 % on vakituisessa asuinkäytössä (Pudasjärven…27.10.2011). Ankeasta maisemastaan huolimatta suo 

tarjoaa paikallisille asukkaille poronhoito-, metsästys- ja retkeilymaastoja. Suolta löytyy myös marjoja. 

Inventointiajankohtana ainakin juolukkasato oli hyvä. Pärjänsuon eteläpuolella runsaan 2 km:n päässä 

sijaitsee Ohtosensuon suojeluohjelma-alue. Pärjänsuon lounaispuolella sijaitsevan Ylä-Koirasuon 

turvetuotantohanke on lausuntokierroksella (Pudasjärven…27.10.2011). 
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