
Pudasjärvi, Teerisuo-Nappisuo-Ahvensuo

Pudasjärven Puhoksen itäpuolella sijaitsee laaja erilaisten aapasoiden kokonaisuus. 

Teerisuo on luoteesta kaakkoon viettävä kapea aapasuo, jonka länsipäässä karureunaisella suolla 
Pikku Teeriahon eteläpuolella esiintyy yllättävästi pohjavesipurkausta. Kyse on ilmeisestä 
perkolaatioilmiöstä. Ainakin kolmen hehtaarin alueella kasvaa lettorikkoa lähdevaikutteisella 
mesotrofisella saranevalla, joka on jo miltei koivulettoa. Liereäsaraa ja pohjannurmikkaa sekä 
luhtalajeja, kuten suovehkaa, paikalla kasvaa myös, mutta sammalistosta puuttuvat tunnusomaiset 
koivulettolajit. Lettorikkoalueen luoteisosassa aukeaa pintaan pienehkö huurresammallähde. 
Pohjavesivaikutteisen osan kaakkoispuolella Teerisuon vietto jyrkkenee, ja sillä kohdin sijaitsee 
eritasoisten rimpien ja niiden välisten purojen luonnehtima lettonevaosa.  Hyvin ruohoinen 
kasvillisuus jatkuu edelleen kaakon suuntaan. Itäisimmässä päässä pohjoiseen menevän metsätien 
tuntumassa Teerisuo on karumpaa saranevaa ja -rämettä. 

Teerisuolle lounaasta laskeva Kalliomaansuo on myös kiintoisa kasvipeitteeltään. Salmivaaran alla 
on kapea lähteisyyttä ilmentävä suonreunus vaatelaine sammalineen. Keskustassa suo karuuntuu 
mutta on silti mesotrofista kalvakkanevaa, jolla kasvaa kymmenittäin suopunakämmeköitä. 
Sararämeet kattavat suota reunoilla ja Teerisuon puoleisella osalla.

Pyöriälehdon itäpuoleinen osa Puntarisuota on erinomainen näyte luhtaista ja mättäistä sararämettä. 
Ravinteisuus lähenee monin paikoin jo keskiravinteisuuden ylärajaa. Kuvio jatkuu Karsikkojokeen 
asti, ja jokivarressa samantyyppistä suota esiintyy laajemmaltikin. 

Vesiniitynsuon - Nappisuon alue liittyy olennaisesti Teerisuon alueeseen. Yleiskuva on karuhko. 
Niukkaa lähteisyyttä esiintyy esimerkiksi Vesiniitynsuon koillisreunalla.

Metsätien itäpuolella aukeaa laaja Ahvensuo. Saranevat peittävät suurta osaa suoaltaasta, mutta 
rimpisyyttäkin on etenkin itäosissa. Sekä vähä- että keskiravinteisia aloja esiintyy. Suolla on paljon 
luonnonmukaista reunustaa, joissa  esimerkiksi eteläisimmän lahdekkeen eteläreunassa näyttävää 
kangas-, metsäkorte- ja muurainkorpea on säästynyt.  Korvuanjoki polveilee Ahvensuon itäosan 
läpi. Korvuanjoen itäpuolella suo on läntistä Ahvensuota hiukan kuivempaa saranevaa, ja 
eteläosassa on laajoja sararämeitä. 

Ahvensuohon kuuluu myös pohjoinen Patalikonsuo, jossa karujen rimpi- ja saranevojen lisäksi on 
muusta Ahvensuon alueesta poiketen laajoja lyhytkortisia ja rahkaisiakin osia.

Ahvensuon rimpisillä osilla on merkitystä lintusoina. Maisemallisesti Ahvensuo on laajuutensa ja 
osin myös reunametsiensä ja Korvuanjoen reunapuuston ansiosta suokokonaisuuden vaikuttavin 
osa. Kaakkoispuoliselta vaaralta koko Ahvensuo aukeaa maisemassa upeasti. Myös muissa osissa 
on huomattavia maisema-arvoja, kuten Salmivaaralta Kalliomaanalussuolle ja Teerisuolle avautuva 
maisema todistaa.

Teerisuon - Nappisuon - Ahvensuon kokonaisuus sijaitsee alueella, jossa Kainuusta tuleva 
vaarajakso väliaikaisesti lähes katkeaa noustakseen vähän pohjoisempana uudelleen kohti Syötteen 
vaaroja. 


