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RAHKASAMMAL 

Rahkasammallajeja on Suomessa 42. Rahkasammalille ominaista on varresta lähtevät haarakimput ja lehtien 
rahkasolukko, jonka lomassa sijaitsevat verkkomaisesti viherhiukkaselliset solut. [1] Rahkasammalilla on kyky imeä ja 
varastoida vettä rahkasoluihinsa. Ne voivatkin imeä noin 20–25 kertaa kuivapainonsa verran vettä. Rahkasammalet 
leviävät kasvullisesti ja itiöiden avulla. Rahkasammalta kasvaa koko maassa, pääasiassa soilla. [2] 
 
Rahkasammalen yläosa kasvaa vuodessa pituutta noin 0,5–1,5 cm. Maatuessaan rahkasammalet muodostavat turvetta. 
Soilla on tyypillisesti noin 15–30 cm elävä rahkasammalkerros, jonka alapuolella rahkasammal maatuu turpeeksi muiden 
suon kasvilajien kanssa. Suomessa kasvatuskokeissa rahkasammalen kasvun on havaittu olevan noin 0,5–7,5 tn/ha 
vuodessa. Metlan mukaan rahkasammaleen vuotuinen biomassan tuotto voi olla vähintään yhtä suuri kuin ojitetun suon 
puuston maanpäällinen vuotuinen biomassatuotos.[3] 
 
Rahkasammal on uusiutuvaa ja kierrätettävää. Sillä on myös homehtumiselta suojaavia ominaisuuksia. Sitä voidaan 
korjata suon pinnasta noin 30 vuoden välein, eikä korjuu aiheuta merkittäviä ongelmia ympäristölle. Rahkasammalta on 
myös perinteisesti vuosisatojen ajan käytetty säilöntään ja lääkkeeksi mm. estämään tulehduksia. Rahkasammalesta 
eristettäville osille saattaa tutkimuksissa löytyä uusia teollisia hyödyntämismahdollisuuksia mm. 
antioksidanttisovellutuksista. [3] Rahkasammalta on käytetty runsaasti myös muihin tarkoituksiin, esimerkiksi eläinten 
kuivikkeeksi [2]. 
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Rahkasammalen käyttö 
 
Sammal on yksi vanhimmista rakennusmateriaaleista. Se oli yleisin eristemateriaali hirsirakentamisessa 1930-luvulle 

saakka. [4] Sitä käytettiin mm. liitosten tiivistämisessä sekä täytepohjissa lämmöneristeenä. Sammalella tiivistäen 

hirsirakenteiden suurehkotkin välykset saatiin täytettyä ja rakennuksesta sopivan tiivis ja riittävän lämmin. Ylä- ja 

alapohjien eristeenä on perinteisesti käytetty sammalta tai sammalsuolta nostettua maa-ainesta, sammalturvepehkua. 

Turvepehkulle on vanhemmissa rakennusoppaissa annettu lämmönläpäisevyyskerroin 0,07 W/m2K.  

1900-luvun alussa sahateollisuuden kehittymisen myötä sahanpuru ja kutterinlastu nousivat suosituiksi 

eristemateriaaleiksi, mutta sammaltäytteen käyttö eristeenä jatkui tästäkin huolimatta vielä varsin pitkään. 

Jälleenrakennuskauden pientaloissa sammaleriste oli tavallinen ylä- ja alapohjissa, paikoin sammalta on käytetty myös 

rankarakenteisissa seinissä. Myös esimerkiksi perustuskivien välejä ja lattialautojen rakoja on tilkitty sammalella. 

Sammalta on käytetty myös savirappauslaastissa sidoskuituna. Jalostettuja eristetuotteitakin sammalesta on kehitelty. 

Esim. 1920-luvulla Ruotsissa kehitettiin metalliverkkovahvisteinen rahkasammaleristelevy, jossa sidosaineena käytettiin 

asfalttia. [2] 

Rahkasammalen rakennustekniset ominaisuudet 

Rahkasammaleen mainitaan suuren vedenimukykynsä vuoksi olevan sammaleista huonosti seinän tilkintään sopivaa. Sitä 
kuitenkin käytettiin tilkkeenäkin yleisesti, mikä ainakin osittain johtui sen helposta saatavuudesta. Rahkasammal haurastuu 
ja murenee muita sammalia herkemmin kuivuttuaan, myös siksi se soveltuu paremmin täytepohjien eristeeksi kuin 
tilkemateriaaliksi. [2] 
 
Suolta nostettu rahkasammal tulee valuttaa ja kuivata ennen käyttöä. Sitä kuivattiin heinien tapaan kasoissa. 
Tilkemateriaalina käytettynä sammal saa rakennusvaiheessa olla hieman kosteaa, tämä helpottaa asennustyötä. 
Täytteenä käytetyn sammaleen tulee olla aivan kuivaa. Suosammalien kasvualustat ovat happamia, mikä osaltaan estää 
haitallisten mikrobien kasvua sammalissa. Maanpäällinen kasvusto onkin luonnostaan usein lähes steriiliä. [2] Sammal on 
turvallista käsitellä eikä siitä irtoa haitallisia aineita. Elinkaarensa lopuksi sammal voidaan hävittää kompostoimalla tai 
maahan levittämällä. [4] 
 
Rahkasammalen alueellinen saatavuus 
 
Metsäkeskuksen metsävaratietojen mukaan Pohjois-Pohjanmaalla yksityismetsissä on arviolta noin 8 500 ha 
rahkasammalen nostoon soveltuvaa suota. Alueeseen on luettu mukaan metsätalousmaan kitu- ja joutomaan suot, joiden 
vesitaloutta on muutettu ojituksilla ja joilla karuuden takia esiintyy todennäköisesti rahkasammalta. Lisäksi valinnan 
kriteerinä on enintään 100 metrin etäisyys rekalla kesäaikaan ajettavasta tiestä. Jos mukaan otetaan myös ojittamattomat 
suot, jotka eivät kuulu suojelun piiriin, on potentiaalista rahkasammalen keruualuetta arviolta 33 000 ha. Suurin osa 
keruualueista sijoittuu Oulun pohjoispuolelle, erityisesti Koillismaalle. [5] 
 
Rahkasammalen saatavuus ja sijaintitietoja on katsottavissa Metsäkeskuksen PaiBiRa -hankkeessa tuottamasta 
rahkasammalen tarinakartasta. 
https://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=e572bf8d4a244525a28a79a59a9b4e68 
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