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The largest continuous peatland in southern Ostrobothnia was once 
located on either side of the Ri ve r Ky rönjoki at Alajoki , in th e rnuni c ipality 
or Ilrnaj oki . Since the 17th century, however, it has been burnbeaten and 
clea red as aI'abl e l and . With th e excepti on of a few patches 01' SphagnLlIl1 
peat at slightl y higher elevati ons, alrnost th e entire area is now cultivated. 
Due to the regu lar sp rin g floods of th c Kyrönjoki , a large nurnber of the 
fjelds c leared on peat have graduall y been covered wi th gy ttj a. 

The peat depos it overl ain by gyttja i s described on th e basi s or co rin g data 
and profil es . The ex tent and current stage of the peal deposils in th e area is 
es tab li shed w ith peat assess rn ent , drift -geo l og i ca l rn appin g and 
ae rogeoph ys ica l rn aps. The peatl anu of Alajoki started to deve lop at 38 rn 
a.s. 1. about 3900 years ago. The conditi ons under which th e peatl and was 
forrned and its develop rn ent fro rn tall-sedge fen into an ornbrotrophi c 
Sp hagn um bog are di scussed. 
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I1lll aj oe n kunn assa A laj oe ll a Kyrö nj oe n kUlll llla ll akin pu o le ll a o n 
a iko i naan s ij a i nnut E te lä-Po h janlll aan suurin yhte näine n suoalue,jota a le tti in 
kydö ttää ja raiva ta pe ll o ik s i 1600- lu vulta läht ien. Ny kyis in a lue o n lähes 
kokonaa n pe ltoa. Suosta on jä lj e ll ä va in Illuuta llla hi e lll an korkea llllll a ll a 
s ij a itseva rahkaturvea lue . A luee ll e o n tyy pilli stä, e ttä Kyrö nj ok i tul vii 
kevä is in , j ote n suuri osa turvepo hja is is ta pe ll o ista o n ai koj e n kulu essa 
peittynyt li ejuke rro kse n a ll e. 

A laj oe n s uoa lu e o n sy nt y nyt noi n 3 900 vu o tla s it te n en ti se ll e 
Ille re npohj a ll e, j oka ny kyää n sijait see 38 Ill :n kork eudessa Illere npinn as ta. 
Tutkillluksessa o n hava inn o lli ste ttu ka irauk sin j a profiil ei n li ejunal a ista 
tur ve ke rros ta . Turve in ve nt o innin , Ill aape rä ka rto itu kse n j a ae rogeof y
s ik aa li sten karttoj e n a vull a pystytää n karto itta lll aan a luee n turve ke r
ros tullli en laaj uuttaj a nykytil aa. Li säksi o n selostettu suoa lueen syntyolosuh
te ita j a kehitystä sara nevas ta o lllbrotro fi seksi rahk as uo ks i. 
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Kyrönj oki , IIlll aj o ki 
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Alajoen muinaincn suoaluc IImajocn kunnassa 

JOHDANTO 

Tässä tutkimuksessa selvitetään Kyrönjoen 
molemmilla puolilla sijainneiden laajojen suoalu
eiden kehitys , muutoksetja nykyinen tila Ilmajoen 
kunnassa Alajoen alueella. Tutkimuksessa on käy
tetty apuna alueella tehtyä maaperäkartoitusta , 
aerogeofysiikan tuloksia sekä suokairauksia. Li
säksi selostetaan alueella tehtyjä aikaisempia 
tutkimuksia ja verrataan niiden tuloksia uusiin 
havaintoihin. Alajoen suoalueesta on mainintoja 
historiankirjoissajo 1600-luvulta lähtien. Kansiku
vassa on maantieteellinen kartta Ilmajoen alueesta 

vuodelta 1679. Suoviljelysyhdistys julkaisi vuon
na 1904 alueesta hyvälaatuisen kartan. 

Tutkimuksessa ei kartoiteta koko Alajoen turve
aluetta vaan selvitetään sen syntyä, kehitystä ja 
ominaisuuksia muutamin esimerkein , jotka ovat 
eri tutkimuksissa tulleet esille . Turvekerroksen 
nykyisen paksuuden ja laajuuden tarkka kartoitus 
vaatisi huomattavia resursseja. Tulvaliejun alaisen 
turvekerroksen tutkiminen on teknisesti hankalaa, 
koska kuivunut lieju- ja turvekerros on erittäin 
työlästä ja raskasta kairata. 

TUTKIMUSALUEEN YLEISPIIRTEET 

Kyrönjoen valuma-alue käsittää noin 4 920 km 2, 

josta luonnollisia järviä on vähemmän kuin 1 %. 
Valuma-alueen maksimipituus on noin 200 km, 
mutta itse Kyrönjoki on vain 125 km pitkä. Siihen 
yhtyvät Kauhajoki , Jalasjoki ja Seinäjoki (kuva I). 
Kyrönjoen vietto on melko pieni , 0 ,31 m/km , kun 
taas siihen yhtyvän Seinäjoen vietto on esimerkiksi 
1,4 m/km. Mansikkaniemen (1985) tutkimuksen 
kohteena oli tulvatasanko , jonka pituus Nikkolasta 
Hanhikoskelle on 34 km,ja sen vietto on vain 0,041 
m/km eli 1,4 m. Siksi vedet virtaavat alueella hyvin 
hitaasti . 

Maankohoaminen Pohjanmaan rannikkoalueel
la on keskimäärin 8,5 mm vuodessa , mutta se pie
nenee sisämaahan päin mentäessä 7 ,5 mm:iin vuo
dessa (Suutarinen 1984). Tämä hidastaa pitkällä 
aikavälillä Kyrönjoen virtausnopeuttaja vaatii jat-

kuvia vesistönrakennustöitä pitämään tulvahuiput 
kurissa (Biladethin 1983). 

Tlmasto on pysynyt Kyrönjoen alueella pääpiir
teissään ennallaan vertailuvuosina 1940 - 1959 ja 
1964 - 1983 . Voimakkaasta metsänojituksesta 
huolimatta vuosittaiset tulvahuiput eivät oie yleis
tyneet Pohjanmaalla , jos tarkastellaan jokisuiden 
vesimääriä. Valuma-alueen sisällä tilanne vaihte
lee kuitenkin suuresti. Säännöstelyaltaiden ylä
puolella metsänojitukset ovat lisänneet ylivirtaa
mia. Keväinen tulvahuippu ajoittuu Kyrönjoella 
yleensä huhti-toukokuun vaihteeseen. Keskivirtaa
ma on vaihdellut tällöin välillä 139 - 497 m3/s. 
Ojituksenjälkeen ovat heinä-syyskuun suurimmat 
ylivirtaamat kasvaneet lievästi (Mansikkaniemi ja 
Kotilainen 1986) . 
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Tapia Toil'(JIlell 

Ku va I . Ky rö nj oen va luma-a luc. Alajoen tul va ta sanko o n lllerkitty ras tc rilla . 

Fig. I . Th e calchmelll area oI Kyrönjoki. The jlood basin oIAlajoki is marked >vilh screen. 
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Alajoen muinaine n s uoa lue Ilmajoen kunnassa 

SOIDEN KÄ YTÖN HISTORIAA ALAJOELLA 

Kydönpoltto käynnistyi Etelä-Pohjanmaalla 
1640-1uvulla, ja 1 650-luvulla se tunnettiin kaikissa 
Etelä-Pohjanmaan suomalaispitäjissä. Kydönpolt
to on vielä suuremmassa määrin ryöstöviljelyä kuin 
sen syrjäyttämä kaskenpoltto. Kaskenpoltto perus
tuu pintakasvilJisuuden palamisesta muodostunee
seen tuhkaan, kun taas kydönpoltto tuhoaa turve- ja 
mutakerroksen,joka ei yhdessä sukupolvessa luon
taisestijuurikaan uudistu. (Turunen 1985). Kydön
poltossa pyritään poistamaan erityisesti heikosti 
maatunutja niukkaravinteinen pintarahkaturve. Pin
tarahkaturve poltetaan suon pinnan kuokkimisenja 
kuivattamisen jälkeen tarvittaessa jopa useita ker
toja peräkkäin. 

Kydönpolttoa harjoittivat erityisesti pikkutilal
liset, joilJa oli varsinaista peltomaata vähän. Erityi
sen suuren merkityksen kytöäminen sai IlmajoelJa 
ja LapualJa, joissa asusti paljon pikkutilallisia. 
Näissä pitäjissä oli myös paljon kydötyskelpoista 
suota. Vuonna 1704 kytömaiden osuus viljasados
ta oli Ilmajoella 23 % ja KauhajoelJa jopa 35 %. 

Soiden nopea loppuunpolttaminen lienee eräs 
syy siihen, että suoviljely taantui Pohjanmaalla 
1700-1uvun alkupuolella. Vuosisadan 10pulJa työ 
virisi uudelleen . Etelä-Pohjanmaalla yleistyi sa
manaikaisesti suomaiden saveaminen. Vuonna 1786 
aloitettiin Ruotsi-Suomen siihen mennessä suurin 
kuivatushanke, kun Alajoen soita alettiin voima-

peräisesti kuivattaa. Vuodesta 1751 vuoteen 1805 
Suur-Tlmajoen viljelyala kasvoi viisinkertaiseksi. 
Kyrönjoen kummaUakin puoleUa sijaitsevat Alajoen 
laskuojat C'sotaojat") valmistuivat heinäkuun lop
puun 1803 mennessä. Ilmajoen viljelysala kasvoi 
vuosina 1805 - 1875 noin 900 hehtaarista 12 600 
hehtaariin . (Turunen 1985). Kuvassa 2 on osa
pienennös 1 : 20 OOO-mittakaavaisesta pitäjänkar
tasta 2222 05 vuodelta 1847. Siinä on kuvattu 
Alajoen aluettakohdasta,jossa nykyisin on museo
sauna (katso kuva 7). Kartassa suurin osa alueesta 
on vielä kuvattu samaUa ruskehtavalla värillä, joka 
kuvaa suota, suoniittyä taijoutomaata. Varsinaisia 
peltoja latoineen on vielä melko vähän. Kuvassa 3 
on vastaava pienennös pitäjänkartasta 2222 02 
vuodelta 1847. Siinä on kuvattu Jäpinnevan alue 
Kyrönjoelta luoteeseen (katso kuvat 10 ja 11 ). 
Alue on oUut täUöin lähes kokonaan suota tai 
suoniittyä melkein Kyrönjokeen asti. 

Ennen kuivatusta ja kydötystä osa Alajoen suo
alueesta on todennäköisesti ollut sara- tai luhtane
vaaja osa rahkasuota; rahka- ja Iyhytkorsinevaaja 
paikoin keidasrämettä. Saraneva-alue on todennä
köisesti oUut lähempänä jokiuomaa ja rahkaiset 
al ueet hieman kauempanaja korkeammalla. U seim
mat rahkasammalet, erityisesti Sphagnumfuscum , 
ruskorahkasammal, ei vät siedä j atku vaa pi tkäaikais
ta tulvaveden alla oloa. Kydötys- ja ojitusalueet 

Ku va 2 . Pitäj ä nkartan 1 : 20 OOO-mittakaava ine n pi e ne nnös vuode lta 1847 Alajoe n aluees ta, j ossa nyky is in on mu seosauna. 
Fig . 2. Th e reduced 1 : 20000 pa rish map j ro /11 Ih e year 1847 depicling Ihe area oI A/ajoki n ear Ih e reslOred a /l eien! sauna. 
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Tapio Toi\'onen 

ovat lu o nta ises ti keskittyneet a luks i sara is ill e a lu 
e ill e, joide n v ilj av uu s inde ks i o n o llu t suu rempi j a 
sa to pare mpi kuin ra hka is ill a a lue i ll a (He ikura ine n 
1980). Vähite lle n pe lto maan ta rve on kasvanut j a 
o n s iirrytty a i na karummille alue ill e . 

Al aj oe n suoa lu een kydötykses tä j a rahkas uo n 
otta mi se ta v ilj e lyksee n o n ke rrottu yks ity isko h
ta ises ti s uov ilj e lysy hdi sty kse n v uos ikirj assa 
(Malmberg 1905) . 

Vi i meisiksi kos ke matto m i ksi suoa l ue i ks i ovat 

j ääneet 40 m :n korkeuskäyrän y läpuo le lla o levat 
paksuturpe ise t rahka neva-alueet, j o ide n re unoj a j a 
os in kes ku stoj akin o n ote ttu viljelykseen vie lä 1980-
lu vun lo pussa . Pe ll oks i ra ivaami sen syy t ovat tä l
lö in o ll eet kuite nkin e ne mm än maa ta lo uspoliitti s ia 
kuin ta rve saada li sää hyvälaatui sta turvepeltoa. 
O sa uudes ta pe ltoa luees ta onkinj ää ny t käy ttämät
tö mänä kesanno lle. T äs tä o n ku vaava es ime rkki 
Jäpinnevan pohj o ispu o le ll a s ij a itseva Mannil an
neva . 

Ku va 3. P iläj änka rl a n 1 : 20 OOO-mill a kaavainc n pie ne nnös Jäp inncva n a luees la 
vlI odc ll a 1847. 
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A lajoe n muinainen suoalue lI majoen kUllllassa 

ALAJOEN SUOALUE 1900-LUVUN ALUSSA 

Aiajul SlIjakSi 
IImajoen pitlljlssl / 

/ . 

~._~ ,~~. ./d'" 
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Ku va 4 . Alajoen s uoa lue vuosisadan a lussa (M a ll11berg 1905). 

SELI TTS, 

a V1lJele.iUlIl rultuoo. 

~Vlljelt7 .. bk_O. 

D Vilj.1t7 .a.I&RI. 

2 km 
===:::::1:==:1' 

Fig. 4. Th e mire urea of Alajoki i/1 th e beg il1/1in g ofthis century (Malmberg 1905). Viljelel11älÖn ra hkasuo = u/lculti va ted 
Sphag /1um bog, viljelty ra hkas uo = cultivated Sphag/lum bog. vilje lty mutasuo = cultivated Carex mire. 

II 



Gcologian tlltkimllskcskll s, TUlkimu sraporui - Geologiccil S/lrl'ev oJ Fill/cllld, Report oJ llI l'es Tiga lioll 137. 1997 

Tapio Toi"ol1ell 

Suoviljelysyhdistys on tämän vuosisadan alussa 
laatinut Alajoen suoalueelta tarkan kartan ,ja s iinä 
on eroteltu viljelemätön rahkasuo, viljelty rahka
suo ja vi Ijelty mutasuo el i sarasuo (kuva 4). Kartas
ta nähdään, että Jäpinnevan rahkaturvealue on täl
löin ollut nykyistä huomattavasti laajempi. Alueel
la on nykyisin noin 0,5 m turvetta, mutta tällöin 
turvepaksuus on ollut 1 - 2 m. 
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Alajoen alueelta on laadittu 1904 myös suopro
fiili (kuva 5) , joka näkyy kuvassa 4 pi steestä A 
pisteeseen B. Se on halkileikkaus koko tulvatasan
gosta. Kuvan 5 mutaturve on nykykielellä saratur
vetta,ja sen paksuus on tuolloin ollut 1- 2 m. Kuvaan 
4 on merkitty numeroilla r - V II näytepaikat,joista on 
tutkittu turpeen sisältämät kasvinjäännökset, sie
menetja sarojen pähkylät erittäin tarkasti lajeittain 
pinnasta pohjaan asti (Lindberg 1905), Tämän tut
kimuksen perusteella on todettu , että Alajoen alu
eella on merestä kohoavalle Litorinasavelle kehit
tynyt rantakasvillisuutta. Vähitellen vesikasvien 
s ijaan on ilmestynyt suokasvilli suutta , joka peitti 
laaj at pinnat. Pääas ialli s impia lajeja olivat 
Equisetum, Ca rex, Menyanthes, Comarum, Iris ja 
Cicuta. Rahkasammalist a ensil11mäisiä olivat 
Sphagnum sqarrosum, S. riparium ja S. obustum. 
Tämän kerroksen päällä on paksuhko kerros S. 
angustifoliumin jäännöksistä koostuvaa turvetta , 
joka I11UUttUU pintaa kohti S. fuscum turpeeksi. 

' i5, 

c 
G .. I , 

Sivulla 21 kuvassa 14, joka on osa 1 : 20000-
mi ttakaavaisesta maaperäkartasta numero 222202, 
vastaava Jäpinnevan alue nähdään maaperäkartoi
tuksen kriteerein kuvattuna. Turvekerros on ohen
tunut vajaassa sadassa vuodessa viljelyn vuoksi 
noin metrillä ja paikoin ylikin. Monin paikoin 
turve on kulunut kokonaan pois. Nykyisen 
museosaunan kohdalla Alajoella turvekerros on 
myös ohentunut lähes l11etrillä 1,5 m:stä noin 0,4 -
0,9 m:iin , samalla kun tulva lieju on peittänyt suu
ren os an alueesta (kuva 7). 
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Geo log ian IUlkimu skeskus, Tutkimu srapOrlli - Geologica l SurveY oI Finland, Report of Inves ligcl/ion / 37, 1997 

Alaj oen muinaine n s lI oalue Ilmaj oe n kunn assa 

LIEJUNALAISET TURVEKERROSTUMA T 

Maankohoami sen vuoksi tulvat ovat olleet on
gelmana Etelä-Pohjanmaallaja Kyrönjokilaaksossa 
useita satoja vuosia . Kevättulvien aikana jokea 
ympäröiville alaville maille on kerrostunut run
saasti hienojakoista ainesta, jonka raekoostumus 
vaihtelee 0,006:n ja 0,02 mm:n välillä. Kerrostu
minen on ollut normaalina tulvavuotena noin 10 
000 kg/ha ja suurtulvan aikana jopa 60 000 kg/ha. 
(Mansikkaniemi 1985 ja 1991). 

Alajoelta onkin löytynyt useita liejun- ja hiesun
alaisia kantokerroksia, joiden alapuolella on turve
kerros , jonka alareuna on saven päälJä noin 3,2 m:n 
syvyydessä. Turpeen alaraja on noin 36,3 m meren
pinnan yläpuolella. Mansikkaniemen tutkimukses
sa on (1991) runsaan puolen metrin paksuisen tur
vekerroksen alaosan iäksi määritetty 3690 ± 100 
vuotta BP ja yläosan 3540 ± 80 vuotta BP. Tämän 
kerroksen yläpuolella on useita kantokerroksia ja 
ohuita turvekerroksia , joiden iät vaihtelevat 
radiohiilivuosien 2100 ± 90ja 2420 ± 90 välillä. 
Kerrokset ovat Alajoella museosaunan länsipuolella 
noin 38 metrin korkeudessa merenpinnasta eli lä
hellä nykyisen reunavallin takaisen peltopinnan 
tasoa (kuva 6). Tänä aikanajoen rannalla on kasva
nut tiheä metsä. Run saat 2000 vuotta sitten ilmasto 

' .. d.____-----
L_---'J 

~2"70! 60 BP 

on muuttunut epäsuotuisammaksi ja joki on alka
nut uudelleen tulvia. Tulvat ovat tuhonneet puut, ja 
kantokerrokset ovatjääneet tulvakerrostumien alle. 
Myös arkeologisissa löydöissä on kyseisenä aika
na selvä väheneminen . 

Kyrönjoen normaali pinta on nykyisin Alajoen 
kohdalla noin 34 m:n korkeudessa merenpinnasta,ja 
jokea reunustavien rantavallien keskikorkeus on noin 
40 m merenpinnasta. Rantavallien takaisen peltota
sangon korkeus on noin 38 m merenpinnan yläpuolel
la. Pinnan korkeus vaihtelee kuitenkin paikallisesti 
runsaat puoli metriä. Suurtulvan aikana (1984) tulva
veden korkeus oli pelloillajopa 3 m. Veden pinta voi 
siis nousta noin 41 m:n korkeuteen merenpinnasta. 

Soiden kydöttäminen ja raivaaminen pelloiksi 
on lisännyt alueen tulvaherkkyyttä, koska maan 
pinta on tällöin laskenut jopa useita metrejä. Kun 
Alajoen alue on ollut vielä kokonaan luonnontilas
sa, on turvepaksuus ainakin paikallisesti ollut vä
hintään 2 - 3 m, kun taas nyt se on 0- I m. Suurtulvan 
aikana vesi pääsee nyt levittäytymään helposti laajal
le peltoalueelle. Geologian tutkimuskeskuksen ai
neistossa 30 - 40 m:n korkeudessa merenpinnan 
yläpuolella sijaitsevien tutkittujen soiden turpeen 
keskipaksuus Etelä-Pohjanmaalla on 2,0 m. 
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Ku va 6. Ma ns ik ka ni c me n ( \99 \ ) IUlkimuksessa löydelyl 1 iejunalai sel lUr ve- j a kantoke rroslumal Kyrö njoen ra nlava ll ie n 
lähe ll ä. Ti llage layer = vilje lykerros, raol rell1aillS = juurie n j ää nte itä, sill = siltli , sill cmd peal layers = s iltti - j a 
tur ve ke rroksia, Il1'ig = va rpu ,s lump = ka nlo, p ecH = turve , lilll oni le = limo niini , c1a\' = sa vi j a carhonlayer = hi ilike rros. 
Fig. 6. Cross-seclicm of a na tu ral Ilood bank al Alaj oki on Ih e ri ver Kyrönj oki (Mall sikka nielll i / 99 1). 
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Geolog ian tutkil11u skes ku s, Tutkil11usraportti - Geolog ical Survey oI Finlond, Report of Investigation 137, 1997 

Tapio Toivonen 

KAIRAUKSET ALAJOELLA VUONNA 1990 

Jotta voitiin havainnollistaa tulvakerrostumien 
alaista turvekerrosta , tehti in kesällä 1990 Alajoelle 
lähelle museosaunaa Kyrönjoen kummallekin puo
lelle tutkimuslinja (kuva 7),jotka tutkittiinja vaait
tiin normaalin turveinventoinnin perustein (Lap
palainen, Sten ja Häikiö 1984), Kummaltakin tut
kimuslinjalta otettiin näytesarja laboratoriotutki
muksia varten pisteistä A 300 ja B 600 (ku va 8), 
Pisteestä A 300 otettiin lisäksi turvekerroksen ala
ja yläreunasta näytteet radiohiiliajoitusta varten, 
Ojan penkasta otetussa valokuvassa näkyy selvästi 
noin 90 cm paksu tulvaliejun alapuolinen turveker
ros lähellä pistettä A 300 (kuva 9), 

Tutkimuslinjojen alueella turpeista on saraval
taisia 96 % ja rahkavaltaisia 4 %. Koko turvemää
rästä on rahkasaraturvetta 73 %, saraturvetta 20 %, 
sararahkaturvetta 4 % ja ruskosammalsaraturvetta 
2 %. Kortteen jäännöksiä lisätekijänä sisältäviä 
turpeita on 38 %, järviruo'onjäännöksiä sisältäviä 
turpeita 16 % ja puun jäännöksiä sisältäviä 3 %. 

Tutkimuslinjoilla turve on hyvin saravaltaistaja 
maatumisasteeltaan H4 -7 . Keskimaatuneisuus on 

2432000 

"'./ 
'Mm 

L 

6,1. Kortteen ja järviruo ' on jäännökset ovat vallit
sevia lisätekijöitä (kuva 10). 

Pisteestä A 300 (z = 38,0 m) on otettu tilavuus
tarkka näytesarja laboratoriotutkimuksia varten 
(taulukko 1).75 cm paksun turvekerroksen yläpuo
lella on hiesuista tulvaliejua 70 cm. Radiohiiliajoi
tuksessa pohjaturpeen (140 - 145 cm) iäksi on 
saatu 3610 ± 30 vuotta BP (Su-1985) ja kalibroi
duksi iäksi 3920 - 3860 vuotta. Liejunalaisen tur
peen pintakerroksen (70 - 73 cm) ikä on 3060± 50 
vuotta BP (Su-1973) ja kaI ibroitu ikä 3350 - 3210 
vuotta. Soistuminen on alkanut Alajoella tällä koh
dalla runsaat 3900 vuotta sitten. Pohjaturpeen ikä 
on lähes sama kuin Mansikkaniemen (1991) 
tutkimuskohteessa vastaavalla korkeudella . 

Litorinameren korkein ranta on määritetty Ete
lä-Pohjanmaalle noin 90 - 100 m:n korkeuteen 
merenpinnasta (Eronenja Haila 1990, Hyyppä 1964 
ja 1966, Glückert 1989), ja sen ikä on noin 7000 
14C-vuotta. 40 m:n korkeuskäyrä vastaa Litori
nameren rantaa noin 4000 vuotta BP (Mansikka
niemi 1991) . A1ahärmän Kalliojärvellä on Lito-

O,5Lj/Ct 

a t 

j ! ! ! ! 5?0l1 
DEDlDGIAN ruY~' "US'fS.US 
lUR vETUTKI"UICSET 1990 

Ku va 7 . Al ajoe n tutkil11u s linj a t ku va llun a I : 2 0 OOO- mitta kaava isee n l11 aape räk a rttaan 222205. Merkkie n se lit y kse t liitte issä I j a 2. 

Fig. 7. The in vestiga tion sites oI Alajok i depicted as lines ol1the mop oI Quaternary deposits 2222 05, seale I : 20000. See Appendix 1 {Illd 2. 
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Geologian tutkimu skcskus. Tutkimu sraport ti - Geological SlIrvev 0/ Fil/lt/I/d. Repo,., o( II/ vestigation 137. 1997 

Alajocn muinainen suoa lue Ilm ajoen kunnassa 

Ku va 8. Turve näy tteiden ottoa tutkimuslinjan pisteestä A 300. 
Fig. 8. PeCII salllpling 01/ the il/vestigation site A 300. 

Ku va 9 . Tul va liejun a lapuo lelJa s ijaitseva noin 90 cm paksu turve kerros lähe lJä tutkimu s linjan pistettä A 300. 
Fig. 9. Near the in vestigation si te A 300 a mud laver stratijied during the/lood is covering the pecll deposit. " '''ich averages 
about 90 ein in thickness. 
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Geologian tutkillluskeskus . Tutkilllusraportti - Ceological Survey oJ Fil1lal1d. Report oJ In ves tiga tiol1 137, 1997 

Tapio Toil'onen 

rinameren ranta radiohiiliajoitettu 36,2 m:n kor
keudessa 3370 ± 90 vuotta BP vanhak~i (Glückert, 
Rantala ja Ristaniemi 1993) . 

Pisteen A 300 ylimmmässä näytteessä on runsaasti 
lehtipuun jäännöksiä, todennäköisesti leppää. Seu
raava näyte on hyvin kuiva, ja sen alaosassa on 

kortteen (Equisetum) jäännöksiä. Kolmannessa näyt
teessä on runsaasti raatteen (Menyanthes) siemeniäja 
kortteen jäännöksiä. Maatumisaste on H3 - 4. Nel
jännen näytteen yläpää on maatumisasteeltaan H4 
ja alapää HS - 6. Alaosassa on raatteen siemeniäja 
järviruo'on (Phragmites) jäännöksiä. Viides näyte 
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Ku va 10. A- ja B- tutkilllu s linj oj e n Ill aatuneisu us- ja turvelajiprofiilit. 

Fig. 10. The hUl17iJication and peat types in verlica l sectiol1s aJ the transects A and B. For key symbols and Abbreviations. see Appendix 2. 
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Geologian tutkimu skesku s, TUlkimu srapOrlli - Geological Survey of Finland, Reporl of' Investigatirm 137, 1997 

Taulukko I. Laboraloriomäärityslen lul oksel Alajoella. 
Table I . ResLtlts (~f laboralory delerminalioll sfrom Alajoki. 

Tulki - Syvyys Turve- M aa lu - pH Ves ip il 
mus- cm laji mi s- märkä -
pisle as te pai -

nosla 
Stud.\' Deplh Pecil Deg ree p H Waler 
site cm type ofhumifi- CO lllenl 

ca l ;ol7 % 

A 300 0-70 
70 - 80 LSC 7 4,7 80,6 

80 - 100 EQC 5 4 ,8 80,8 
100 - 120 EQC 4 4,9 85 ,0 
120 - 140 EQC 5 5,2 83,0 
130 - 144 PR EQC 6 5,4 79,3 

B 600 25 - 45 C 6 4,9 64,0 
35 - 55 EQC 5 4,9 84,5 
55 - 75 EQSC 5 5,0 87 , I 
75 - 95 EQC 5 5, I 86 ,0 

95 - 115 EQC 6 5,3 86 , I 

on hieman maatuneempi , ja siinä on saran lisäksi 
kortteenjajärviruo'onjäännöksiä. Jokaisen näytteen 
tuhkapitoisuus on yli 10 %. Tämä johtuu siitä, että 
alue on ollut usein tulvien peitossa. Tulvien mukana 
ei oIe kuitenkaan tullut kerralla kovin runs aast i mi
neraalimaa-ainesta, koska liejuraitoja ei näyuei ssä 
oIe havaittu. Turve on li säksi puristunut voimak
kaasti. Pisteessä A 600 on otettu turpeen alapuolelta 
näytteet tuhka- ja rikkimäärityksiä varten. Syvyy
dessä 310 - 340 cm on tuhkapitoisuus 91 ,9 % ja 
rikkipitoisuus 0,05 % kuivapainostaja syvyydessä 
400 - 450 cm tuhkapitoisuus on 95, I % ja rikkipi
toisuus 0 ,28 %. Kerrostumaa kutsutaan maaperä
kartoituksessa liejuksi,jos sen humuspitoisuus on yli 
6 % kuiva-aineesta, eli tuhkapitoi suus on alle 94 % 
(Haavisto 1983). 

Kyrönjoen länsipuolen tutkimuslinjan pisteestä 
B 600 on otettu näytesarja, ja sen turve on lähes 
samanlaista kuin pisteessä A 300. Ainoa merkittävä 
ero on siinä, että turpeen päällä liejukerros on selvästi 

Alajoen muin a inen suoa lu e Ilmaj oen kunn assa 

Kuiva- Tuhka- TeholJinen Rikki -
a inel- pitoi - lä mpöarvo MJ /kg pi!. 

ta suu s kuiva 50 % :n kuiva-
kg/m "' % turve kosleu s pain. 

Dry bulk Ash Ne r ca lorijie va lue Sulphur 
densil}' contell' MJ/k g drv peal/50 % conlent 

kg/1I1 3 % mois/ure % 

84,7 
12,4 18.9 8,2 0,37 

188 10,3 19,2 8,4 0,42 
137 11 ,0 19,4 8,5 0,53 
164 29,6 15,0 6.3 0,47 
190 45 ,5 10,7 4, 1 0,32 

322 48,8 10.2 3,9 0, 15 
150 6,6 19,8 8,7 0.34 
125 8,2 19.8 8.7 0,48 
137 18,8 16,7 7, I 0,60 
137 27.0 15,2 6.4 0,56 

ohuempi ja se puuttuu lähi stöltä paikoin kokonaan. 
Suo on aikoinaan yli 3000 vuotta sitten ulottunut 
hyvin lähelle joen rantaa, ja joen penkat ovat olleet 
olennaisesti mata lammatkuin nykyään . Nykyisin pen
kat ovat korkeat osittain ihmisen ja osittain luonnon 
oman aikaansaannoksen vuoksi. Tulva-aikana pen
kereille on kerrostunut karkeampaa ainesta ja hie
noaines on kulkeutunut kauemmaks i s ivuille. Tämä 
näkyy maaperäkartas sa liejuisena hienohietaker
rokse na (LjHHT) joen reunoilla. 

Turvenäytteiden keskimääräinen kuiva-ainemää
rä eli tiheys on erittäin suuri , 172 kg/m3

. Osaksi 
tämäjohtuu hyvin suuresta tuhkapitoisuudesta (21,8 
%), osaksi turpeen kokoonpuristumisesta viljelyn 
ja tulvakerroksen vuoksi. Vaikka tuhkapitoisuus 
on suuri , turpeessa ei näy selviä tulvi s ta johtuvia 
liejuraitoja, vaan turvekerros on tutkimuslinjoilla 
melko homogeeninen. Luonnontilaisella suolla 
maatumisasteeltaan H5 olevan saraturpeen tiheys 
on noin 91 kg/m 3 (Mäkilä 1994). 

TUL VIEN AIHEUTT AMA SEDIMENT AA TIO 

Mansikkaniemi on tutkinut Kyrönjoen tulvien 
aiheuttamaa sedimentaatiota vuosina 1983 ja 1984 
(Mansikkaniemi 1985). Mansikkaniemen tutkimus
alue oli noin 30 km pitkäja 1 - 6 km leveä. Vuoden 
1984 keväällä pelloilla oli vettäjopa 3 m:n paksuu
delta. Tällöin veden pinta ulottui Nikkolan kohdal
la korkeuteen 40,66 m merenpinnasta. Sedimentaa-

tiota tutkittiin 150 näytteenottolevyn avulla. Kerros
tuminen vaihteli muutamasta grammasta aina 6 
000 grammaan/m2, eli 60000 kg/ha. Sedimentaatio 
oli sitä suurempaa, mitä enemmän vettä peltojen 
päällä oli. Yli 2 m:n tulva-alueella kerrostuminen 
vaihteli yleisesti 20000 - 50 000 kg/ha. 
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Geo log ia n IUlkimuskeskus , TUlkimu srapOrll i - Ceological Surl'ev (!( Finland, Report oJ Invesliglllioll 137, 1997 

Tapio Toivonell 

TURVETUTKIMUKSET ALUEEN SOILLA 

Geologian tutkimu skesku s tutki Ilmajoen turve
varojen inventoinnin yhteydessä vuosina 1993 j a 
1994 myös ne Alajoenjäljellä olevat suoalueet, jotka 
olivat peruskartoilta havaittavi ssa (Toivonen 1995). 
Kuvassa 11 on alueen nykyi sin laajimman suon, 
Jäpinnevan, tutkimuslinj asto ja turpeen paksuu s
käyrät. Kyrönjoe n tulvat eivät oie koskaan laaja lti 
ylittäneet korkeutta 40,0 m merenpinnasta, koska 
Jäpinnevalla tehdyssä turvetutkimuksessa ei pohja
turpeessa oIe silmin hava ittav ia liej ui sia tul varaitoja. 

Jäpinnevalla pohjaturve koostuu kohtal a ise n hy
vin maatuneesta sara- ja ra hkasaraturpeesta , jossa 
li sätekijänä on hyvin yleisesti kortteenjäännöksiä. 
Puun jäännökset yleistyvät 40,5 m :n korkeudessa 
merenpinnan yläpuolella. Site n suon sy ntyajan-

JAP NNEVA J l/"lAJOK I Kl . 2222 02 
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kohtana on alueella ollut luhtanevaa tai ruohoista 
saranevaa (kuvat 12 j a 13). Sarakerroksen päällä on 
paksuhko (l ,5 - 2 m) heikosti maatunut rahkaturve
kerros, joka koostuu suureksi osaksi Acutifolia-ryh
män rahkasammalien jäännöksistä. Rahkaturve si
joittuu 42 m :n korkeu skäyrän yläpuolelle, eikä täll ä 
korkeudella oIe ollut koskaan suuria tulvia, koska 
Acutifolia-ryhmän rahkasamm alenSphagnumjuscu
min kasvupaikka on ai na mätäspinnoilla. 

Kyrönjoen itäpuolella ovat Nikkolannevaja Nik
kolankonto, ja niillä kerrosjärjes ty s on samanlai
nen kuin Jäpinnevalla . Soide n pohja on noin 40,0 
l11 :n korkeudessa ja pinta run saat pari metriä 
korkeammalla. Pohjaturve on kohtalaisesti maatu
nutta saraturvetta , jossa on run saas ti kortteen ja 

1411 
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11 

500m 
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GEOLOGI4N TUTKIMUSI<ESKUS 

Ku va I I . J äpi nn cvan IUl ki mus l injaslo, lurpee n m aal linci s uli s ja paksliu s . M e rkki e n se i il y kse l ova l I iilleessä 2. 
Fig. 11. The invesliglllioll siles, degree oJhulI1ijicolion e//ld depl/i oJ peollayers inlhe Jäpin ll el'CI mire. For key 
symbols and abbrevialions, see Appendix 2. 
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Ku va 12. Jüpinnevan A-selkülinjan maatuneisuu s- ja lurvelajiprofiili. Merkk ien se litys liittcessü 2. 
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Gcolog ian tutkimu skesku s, Tutki l11usraportti - Geu!ux;c,,! S"rVey uI F;I/!C/I1</, RefJurf uI /1/ ve, r;XUl;ul/ 137, /997 

A lajoen l11uinainc n s uoalue lImajoen kunnassa 

järviruo ' onjäännöksiä. Pintaosassaon turvehauto
jen välissä jäljellä paksuhko, heikosti maatunut 
pintarahkakerros , joka koostuu suureksi osaksi 
Acutifolia-ryhmän rahkasammalien jäännöksistä . 

Suurin osa näiden soiden pintarahkasta on nos
tettu vuosisadan alussa palatllrpeena turvepehkuksi, 

ja jäljelle on jäänyt laaja turvehauta-alue, joka on 
nyttemmin mets ittynyt. So iden reunaosia on otettu 
tehokkaasti viljel ykseen ai na viime vuosikymme
nen loppupuolelle asti. Vielä tämän vuosisadan 
ensimmäisellä vuosikymmenellä Nikkolanneva oli 
luonnontilaista rahkanevaa (Huokuna 1994). 

MAAPERÄKARTTA TURPEEN ILMENTÄJÄNÄ 

Alajoen alueella (kl. 2222 02 , 05) on tehty vuon
na 1990 maaperäkartoitll s, jossa mittakaava oli I : 
20000. Tällöin tulivatesiin myös tulvakerrostumien 
alaiset turvekerrostumat, jotka ovat vieläkin huo
mattavan laajoja. Ilman kartoitusta niitä on vaikea 
havaita. Kartoituksessakin osa niistäjää huomioimat
ta, koska kartoitussyvyys on 1,0 m, ja osa turveker
roksista onjopa yli 3 m:n paksuisen lieju- , hiesu- ja 
sav ikerroksen aHa. Liejunalainen turvekerro stuma 
on maaperäkartassa kuvattu kakso ismaalajina esi
merkiksi merkinnällä 0 ,5 Lj/Ct. Tämä merkintä 
tarkoittaa, että alueella on pinnassa keskimää rin 
0 ,5 m paksu liejukerros, jonka alla on saraturvetta 
(Ct) vähintään 1,0 m:n syvyyteen asti. Jos turpeen 

päällä on alle 0,4 m paksu liejukerros, se merkitään 
neliösy mbolin sisäll ä olevalla Lj-merkillä. Samoin 
merkitään alle 0,4 m paks 1I turvekerros mineraali 
maan päällä. Kuvassa 14 on maaperäkartan (2222 
02) pienennös Jäpinnevan alueelta. 

I : 400 OOO-mittakaavaisella maaperäkartalla 
vuodelta L 953 (Mölder 1953) on lähes koko Alajo
en alue kuvattu vielä turpeena (kuva 15). Suoalu
een pinta-alaksi on tällöin arvioitll karttalehtiseli
tyksessä 6 300 ha (Mölder ja Salmi 1954). Alajoen 
alue on siten ollut aikoinaan Etelä-Pohjanmaan 
suurin yhtenäinen suoalue, ja sen kokonaispinta
ala on todennäköi ses ti ollut yli 10000 ha. 

Ku va 14. Jäpinncvan alue 1 : 20 OOO-mittakaavai sessa l11aaperäkartassa 2222 02. Merk kie n selitys 
liitteessä I. 
Fig. / 4. The Jäpilllleva area ill a / : 20000 sca!e lIIap oIQuarert/ary deposits 2222 02. See Appe/ldix 1. 
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Kli va 15 . I : 400 OOO-m ittakaa va isen maape räka rtan Sliu rellllOS Kyrönjoell a illee it a Illll ajoe lta (Mölde r 1953). Slioalueet on kuv a ttll ruskea ll a, 
mo ree nialuee t s ini se ll ä ja hienojakoiset maa lajit vihreä llä ja keltaisel la. 
Fig. 15. Th e en largenillg of a I : 400000 seale lIIap ofQua rem a ry deposirsfrom rhe Kyrönjoki (II/d IImajoki area (M ölder 1953). Mires have 
been depicred ill broll'lI , rifl areas ill blue and fille soifrypes in green and yello l .... 

MATALALENTOMITTAUSTENKÄYTTÖ TURVEKERROKSEN PAKSUUDEN 
ARVIOINNISSA 

Aerogeofys ikaali sten lentomittausten avulla teh
dyistä gammasäteilykartoista voidaan kosteat alu
eet erottaa melko hyvin , jos turvekerroksen päällä 
ei oie juuri lainkaan tulvaliejua tai kerros on hyvin 
ohut (alle 20 cm). Gammasäteily vaimenee edetes
sään väliaineessa, joka turpeessa on vesi. Vai
meneminen johtuu vä li aineessa tapahtuvasta ab
sorptiosta. Hyviä gammasäteilyn lähteitä ovat sel
lai set kivi- ja maalaj it, joissa 011 run saas ti kaliumi a, 
uraania tai toriumia. Yli 0,6 m paksusta turveker
roksesta gammasäteily ei enää juuri mene läpi 
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(Virtanenj a Vir011l11äki 1985 , Virtanen 1990). Si
ten paksuturpei set alueet kuvastuvat gal11l11asätei
Iykartoissa säteilYl11inil11einä. GTK:ssa käytässä 
olevalla gal11l11aspektrometrillä l11itataan 120 kana
vaa 0,5 - 3,0 MeV energia-alueeLla. Eri kanavia 
yhdistelel11ällä l11uodostetaan ns . säteilyikkunoita, 
joita nimitetään totaali- , kaliul11- , uraani- ja to
ri ul11ikku noiksi. 

Virtasen ja Vironl11äen (1985) mukaan parhaan 
kuvan turpeen paksuudesta antaa kaliumsäteily
kartta, sillä lentomittauskartat yleistävät tuloksia 
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Ku va 16. Acrogco fys ikaalinen lotaa li säleil ykartl a Jäpinnc van alucclta . 
Fig. 16. Aerogeophn ica / galllllla ra diat ion lIIap Oll til e JäpinneFa a rea. 

varsinkin topografialtaan vaihtelevalla alueella, 
koska mittausväli on 200 m. Tällöin kaikkia pieniä 
yksityiskohtia ei saada esiin. Totaalisäteilykartta 
ei juuri erota turvepaksuuksia, vaan alue jää sam an 
käyrän sisään, jos turvetta on noin puoli metriä tai 
enemmän. 

Kyrönjokilaakso ja erityisesti Alajoen ympäris
tö on gammasäteilykarttojen kannalta mielenkiin
toinen alue, koska peltoalueiden ohuita turveker
roksia on muuten vaikea havainnolJistaa ja rajata. 
Kuvassa 16 on Jäpinnevan alueen gammasätei
lykartta (totaalisäteily). Sinisellä käyrällä merki
tyn alueen (8 ,0) sisäpuolella on turvetta, mutta 
paksuuseroja ei voi havaita. 

Kaliumsäteilykartasta voidaan kuvankäsittelyllä 
myös erottaa karkeasti turpeen paksuuksia (kuva 
17) . Tumman vihreällä värillä kuvatulla alueella 
Jäpinnevalla turvekerros on selvästi yli metrin 
paksuinen ja vaalean vihreällä värillä kuvatulla 
alueella yli puoli metriä (0,5 - 1,5 m) . Keltaisella 
alueella turvetta on yleensä 0, 1- 0,5 m. Turvepak
suuksia voi verrata Jäpinnevan alueelta tehtyyn 

suokarttaan, joka laadittiin turveinventoinnin yh
teydessä (kuva 11). Kuvankäsittelyohjelmalla voi
daan perustulostusta käsitelJä siten, että haluttu 
ominaisuus saadaan paremmin esille. 

Ae1'ogeofysikaalisista gamma- ja kaliumsäteily
ka1'toista on apua e1'ityisesti silJoin, kun alueella on 
runsaasti sellaisia ohutturpeisia suoalueita, joiden 
turvepaksuus on alle puoli met1'iä. TälJaisia ovat 
usein tu1'vepellot ja tasaiset soistuneet mo1'eeni
alueet,joistajälkimmäiset on peruskartalJa yleensä 
merkitty suoksi, vaikka turvetta on alle puoli met
riä. Säteilykartat eivät paljasta turvekerrosta,jos se 
on paksun peittävän lieju- tai savikerroksen alla. 
Myöskään turveteollisuuden kannalta tärkeän yli 
1,5 tai 2,0 m syvän alueen erottamisessa ei gamma
kartoista oie apua, vaan näiden tietojen saaminen 
vaatii edelleen kairauksen suolla . 

Alajoen alueen tulvaliejun alaiset turvekerrostu
mat tulee ottaa e1'ityisesti huomioon teitä ym. 1'a
kennettaessa , koska turve käyttäytyy paineen tai 
kosteuden muuttuessa eri tavalJa kuin ympäröivät 
mineraalimaakerrokset. 
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Ku va 17. Ae rogeofys ik aa lin en ka lillm säte il ykarua Jäp,nnevan a luee lt a. 
Fig. 17. Aerogeophvsica l potass iL/11I radia tion map on th e Jäp illn eva a rea. 

YHTEENVETO 

Alajoen suojakso on ollut aikoinaan 1600-luvul
la ennen kydöttämistäja pelloiksi raivaamista laa
jin yhtenäinen suoalue Etelä-Pohjanmaalla. Suo
alueen käytöstä on runsaasti kirjallisia mainintoja 
eri vuosisadoilta. Aluetta voidaan pitää hyvänä 
esimerkkinä, miten merkittävästi soita on pitkäai
kaisesti hyödynnetty. Nykyisin suoalueesta ei oie 
enää kovin paljon maan päällä havaittavissa, mutta 
aluetta geologisesti kartoitettaessa on turvealue 
osoittautunut vieläkin melko laajaksi , joskin ohuek
si ja usein tulvaliejun hautaamaksi. 

Kydönpoltto käynnistyi Etelä-Pohjanmaalla 
1640-1 uvu Ila, ja 1650-1u vulla se tunnettiin kaikissa 
Etelä-Pohjanmaan suomalaispitäjissä. Vuonna 1786 
aloitettiin Ruotsi-Suomen siihen mennessä suurin 
kui vatushanke, kun Alajoen soita aletti i n voi mape
räisesti kuivattaa. Vuodesta 1751 vuoteen 1805 
Suur-Ilmajoen viljelyala kasvoi S-kertaiseksi. 11-
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majoen viljelysala kasvoi vuosina 1805 - 1875 
noin 900 hehtaarista 12600 hehtaariin. 

Suoviljelysyhdistys laati tämän vuosisadan alussa 
alueelta tarkan kartan, ja siinä on eroteltu viljele
mätön rahkasuo, viljelty rahkasuo ja viljelty muta
suo eli sarasuo (kuva 4). Jäpinnevan rahkaturve
a lue on tällöin ollut nykyistä huomattavasti laa
jempi . Alueella on nykyisin noin 0 ,5 m turvetta, 
mutta turvepaksuus on ollut I - 2 m. Turvekerros 
on ohentunut vajaassa sadassa vuodessa viljelyn 
vuoksi noin metrillä ja paikoin ylikin. Monin pai
koin turve on myös kulunut kokonaan pois. 

Alajoen alueelta on laadittu 1904 myös suopro
fiili (kuva 5), joka näkyy kuvassa 4 pisteestä A 
pisteeseen B, Se on halkileikkaus koko tulvatasan
gosta. Alajoen alueella merestä kohoavan Litori
nasaven päälle on kehittynyt rantakasvillisuutta. 
Vähitellen vesikasvien sijaan ilmestyi suokasvil-
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lisuutta, joka peitti laajat pinnat. 
Maankohoamisen vuoksi tulvat ovat olleet on

gelmana Etelä-Pohjanmaallaja Kyrönjokilaaksossa 
useita satoja vuosia. Kevättulvien aikana jokea 
ympäröiville alaville maille on kerrostunut run
saasti hienojakoista ainesta. Alajoelta onkin löyty
nyt useita liejun ja hiesunalaisia kantokerroksia, 
joiden alapuolella on ollut vielä turvekerros, jonka 
alareuna on noin 3,2 m:n syvyydessä . Turpeen 
alaraja on noin 36,3 m merenpinnan yläpuolella. 

Jotta voitiin havainnollistaa tulvakerrostumien 
alaista turvekerrosta, tehtiin kesällä 1990 Alajoelle 
lähelle museosaunaa Kyrönjoen kummallekin puo
lelle tutkimuslinja (kuva 7) , jotka tutkittiinja vaait
tiin normaalin turveinventoinnin perustein. Pis
teessä A 300 (z = 38,0 m) 75 cm paksun turveker
roksen yläpuolella on hiesuista tulvaliejua 70 cm. 
Turpeesta on tehty radiohiiliajoituksia, ja niiden 
perusteella soistuminen on alkanut Alajoella tällä 
kohdalla runsaat 3900 vuotta sitten. 

Geologian tutkimuskeskus tutki Ilmajoen turve
varojen inventoinnin yhteydessä myös ne Alajoen 
jäljellä olevat suoalueet vuosina 1993 ja 1994, 
jotka ovat peruskartoilla havaittavissa. Alueen laa
jimmalla nykyisellä suolla, Jäpinnevalla, Kyrön
joen tulvat eivät oIe koskaan laajalti ylittäneet 
korkeutta 40,0 m merenpinnasta, koska suolla teh
dyssä turvetutkimuksessa ei pohjaturpeessa oIe sil
min havaittavia liejuisia tulvaraitoja. 

Alajoen alueella on tehty vuonna 1990 maaperä
kartoitus , jossa mittakaava oli I : 20 000. Tällöin 

tulivat esiin myös tulvakerrostumien alaiset turve
kerrostumat,jotka ovat vieläkin huomattavan laajo
ja. Ilman kartoitusta niitä on vaikea havaita. 
Kartoituksessakin osa niistä jää huomioimatta, 
koska kartoitussyvyys on 1,0 m, ja osa turve
kerroksista on jopa yli 3 m:n paksuisen lieju- ja 
hiesukerroksen alla. 

I : 400 OOO-mittakaavaisella maaperäkartalla 
vuodelta 1953 on lähes koko Alajoen alue kuvattu 
vielä turpeena (kuva 15). Suoalueen pinta-alaksi on 
tällöin arvioitu 6 300 ha. Tämän Etelä-Pohjanmaan 
suurimman yhtenäisen suoalueen kokonaispinta
ala on alun perin todennäköisesti ollut yli 10000 ha. 

Aerogeofysikaalisten lentomittausten avulla on 
tehty gammasäteilykarttoja,ja niistä voidaan erot
taa kosteat alueet melko hyvin, jos turvekerroksen 
päällä ei oie juuri lainkaan tulvaliejua, tai kerros 
on hyvin ohut (alle 20 cm) . Totaalisäteilykartta ei 
juuri erota turvepaksuuksia, vaan koko alue jää 
saman käyrän sisään, jos turvetta on noin puoli 
metriä tai enemmän . Kaliumsäteilykartasta voi
daan kuvankäsittelyllä myös erottaa karkeasti tur
peen paksuuksia. Aerogeofysikaalisista gamma
ja kaliumsäteilykartoista on apua erityisesti sil
loin , kun alueella on runsaasti ohutturpeisia 
suoalueita, joiden turvepaksuus on alle puoli met
riä. Tällaisia ovat usein turvepellotja tasaiset sois
tuneet moreenialueet, joista jälkimmäiset on pe
ruskartalla yleensä merkitty suoksi, vaikka turvet
ta on alle puoli metriä. 

SUMMARY 

In the 17th century, before being burnbeaten and 
cleared for arable land, the Alajoki mire chain was 
the largest continuous peatland in southern Ostro
bothnia. There have been numerous references down 
the centuries to the exploitation of this peatland , 
which is a good example of the long-term use of 
mires . At present, very little of the peatland can be 
seen on the surface. However, geological mapping 
has revealed that, although shallow and buried 
under flood gyttja, the peatland still covers a large 
area. 

Burnbeating was first used in southern Ostro
bothnia in the 1640s, and in the 1650s it was 
practised in every Finnish municipality in southern 
Ostrobothnia. In 1786, work started on draining the 
mires at Alajoki as part of the most extensive 
drainage project ever launched in S weden-Finland. 
Between 1751 and 1805, the cultivated land area in 
Suur-Ilmajoki grew fivefold, and between 1805 
and 1875 the cultivated area in Ilmajoki increased 
from about 900 ha to 12 600 ha. 

An accurate map of the area compiled by the 
Association for Peatland Cultivation at the begin
ning of the present century shows areas of unculti
vated Sphagnum bog, cultivated Sphagnum bog 
and cultivated minerogenic peatland (Fig. 4) . The 
map also shows that theSphagnum bog of Jäpinne
va was considerably larger then than it is today , and 
that in the area where the peat was then 1-2 m thick 
it is now only about 0.5 m. Within less than a 
century , cultivation has reduced the thickness of 
the peat layer by 1 m, and, in places , by even more . 
At many sites , the peat has been eroded away 
al together. 

In 1904, a mire profile, a cross-section through 
the entire flood plain, was compiled for the Alajoki 
area (Fig . 5) . It is shown in Fig . 4 from point A to 
point B. At Alajoki , littoral vegetation developed 
on the Littorina clay emerging from the sea. Later, 
aquatic plants were gradually replaced by palustri
ne vegetation, which covered large expanses. 

Owing to uplift, floods have caused problems in 
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southern Ostrobothnia and in the Kyrönjoki river 
valley for centuries . Duri ng the spring floods , abun
dant fine-grained sediment deposits on the adja
cent low-Iying terrain, Several stump horizons co
vered with gyttja and silt have been found at Ala
joki underlain by a pe at layer with its lower edge at 
a depth of about 3.2 m at 36.3 m a,s.1. 

The pe at deposit beneath the flood sediment was 
investigated in summer 1990 along two survey 
lines on either side of the Kyrönjoki near the 
museum sauna at Alajoki (Fig. 7). The lines were 
studied and levelled as in conventional peat assess
ments . At point A 300 (z = 38.0 m) the 75-cm-thick 
peat layer is overlain by 70 cm of silty flood 
sediment. According to radiocarbon dating, the age 
of the basal peat is 3610 ± 30 yr B P (Su-1985) and 
that of the surficial part of the pe at underlain by 
gyttja sediment 3060± 50 yr SP (Su-1973). Accor
dingly, paludification started at Alajoki at this site 
about 3900 years ago. 

During the assessment of peat reSOLll'Ces at IIma
joki, the Geological Survey ofFinland investigated 
the mires still existing and marked on basic maps in 
1993 and 1994. In the largest true mire area, Jäpin
neva, the Kyrönjoki floods have never exceeded an 
elevation of 40,0 m a,s.l., to any marked extent at 
least, because there are no elear silty flood bands in 
the basal peat. 

Mapping of Quaternary deposi ts in the Alajoki 
area at 1 : 20 000 scale in 1990 revealed the 
existence of fairly large pe at layers overlain by 

flood sediment. Without mapping , they are hard to 
see, and even with mapping are not fully visible, as 
the surveying depth is only 1.0 m and so me of the 
peat layers are covered with gyttja and silt sedi
ments over 3 m thick , 

On a map of Quaternary deposits at I : 400 000 
scale from 1948 almost the entire Alajoki area is 
marked as pe at (Fig. 15), The surface area of the 
peatland was then estimated to be 6 300 ha. The 
original total area of this largest continuous peat
land in southern Ostrobothnia probably exceeded 
10000 ha . 

Aerogeophysical gamma radiation maps permit 
wetlands to be distinguished fairly accurately, pro
vided that the peat layer is not overlain by flood 
sediment or, if it is, the layer is very shallow (Iess 
than 20 cm). Peat thickness is poorly visible on the 
map oftotal radiation , because ifthe peat layers are 
about 0 .5 m or more thick, the entire area lies 
within the same contour. Potassium radiation data 
give the best estimates of peat depth. With the aid 
of image processing, the depths of peat deposits 
can be roughly estimated from potassium radiation 
maps. Aerogeophysical gamma and potassium ra
diation maps are useful , especially for areas with 
abundant peatlands where the peat deposits are less 
than 0 .5 thick. These are usually fields cleared on 
peat and flat-lyin g paludified moraine areas , of 
which the latter are often marked on basic maps as 
mires even though their peat cover is less than 0 ,5 
m thick . 
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S rMr 

Mr 

HMr 

1fj;) 
~ 

I Ki lo 

r Sr 

I Hk 

Ht 

e?3 
HHt 

Hs 

S a 

LjS a 

Lj 

C t S t 

Ka 

~ 
IID jHHtj 

jMmj Tä 

Moreenikerrostumat 
Till deposits 

M •• I.jil 
RT·luoklius 
RT classilicauon 

soramoreent 
gravelly lill 
hiekkamoreeOl 
sandy till 
hlenoaioekslnen 
moreeol 
fine -gra med 1111 

Grain-size classification 
GEO·luokitus 
GEO clasSilication 

soramoreeni 
gravelly till 
hlekkamoreenl 
sandy till 
sihllmoreeni 
silly till 

moreenlmuodostuma: morame· 
reunamoreem IR-I. drumlltßl. kumpu- end moralne IR-I, drumlin, hummocky 
kennä IKM. koostumus selvlllämänäl ym. moraine IKM. composiuon undelinedl etc. 
plent reunamoreent small end ffior81ne 

Karkearakeiset kerrost umat 
kerrostuman päalaJlle rp mm 
> 1000 lohkareet 
1000 - 60 isO! kivet 

Coarse-grained deposits 
maln fraction 01 deposit rp mm 

boulders lohkareet boulders 
blQ Slones klvet slOnes 

60-2 plenet ktvel . so ra 
small stones, gravel 

sora 
gravel 

2.0-0.2 

0.2-0.06 

hIBkka 
sand 

karkea hleta 
coarser hne sand 

jäällkkojokJmuodosluffia: harju. delta. 
reunamuo dOSlUma IR-I. mar9maahnen 
muodostuma IM-) ym .. kuvlOeronelu 
muodoSlUman kooslUmuksen mukalseslI, 
rallakuvaus: kOOSlUmus selvHlämäna 

karkea · la kesklhiekka 
coarse and medium sand 

htenohtekka 
fine sand 

glaslOfluvtal formation ' esker. delta, 
Ice'margmal formatton (R -). extramarginal 
formalIon (M -) elC., pattern accordmg 10 

~~~~~;:::~~ ; ~~deef1n~attern 

Hienorakeisel kerrostumat Fine-grained deposits 

0.06-0.02 

0.02-0.002 

hleno hiela 
Imer fme sand 

hlesu 
Sill 

yll 30 % alneksesta savi 
alle 0.002 clav 
more than 30 % 01 ma· 
terral liner than 0.002 
humuspliolSUUS 2-6 % osolletaan 
hsatunnuksella LI 

~~~~i:S~~~l 
keskl' ja h,enosiltll 
medium and fme sill 

savI 
clav 

humus content 2-6 % shoWII by 
additIOnal symbol LI 

Eloperäiset kerrostum.t 

Iteju, humuspliOlsUUS yh 6 % 

Org.nie deposits 

gynja, humus conlenl more Ihan 6 % 

saralurve, rahka lUrve Carex peal, Sphagnum peal 

Maal.jikerrosten kuv.us Oepietion 01 soi l layers 

kalllo". lonka paälla alle 1.0 m·n bedrock covered bV surticral deposlts 
maakerros. yleensa moreenla less Ihan \,0 m thlck, gene rally 1111 

ptnlamaa 0.4 m saraturveHa, 0,4 m of Carex peal 
pohjamaa savea overlYlOg clay 

Ohul pelltävä kerf OS I 
Ivleens; alle 0.4 ml 
Ihm covering layer 
Igenerally less than 
0,4 ml 

rahkaturvel1a 
Sphagnum peat 
htenoa hielaa 
hnef fine sand I 

rahkaturvel1a 
Sphagnum peat 
karkeaasllilla 
coarse sill 

multamaa humuspllolSUUS 20%-40%; 
fäYlemaa 

mould. humus content 20- 40 %, 
fill material 

Maaperäkartassa I : 20 000 käytettyjell merkkiell se i itykset. 
Legend of rhe map of Quarernary deposirs in I : 20000 satle. 
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SUOKARTTA MIRE MAP SYMBOLS 

fr Suon ja mineraalimaan raja 

0 
Keskimaaralnen maatuneisuus 

Limit between peatland Pelto Field 6 ,0 Average humilica tion 
and mineral soil .... . Heikosti maatuneen rahka-

3114 valtaisen pintakerrOksen / koke 

(!:."> 
Epämäiiräinen rantaviiva l::l Lohkare Boulder 

turvekerrostuman paksuus dm 
Indefinite shore line ~ Tie Road Slightly humilied Sphagnum 

,r! 
Joki River 

Rautatie Railway 
predominant surface layer / -- entire peat layer in dm 

Järvi tai lampi Lake or pond P3 . Hajapiste Scattered point 

CJ Syvyyskäyrä 
Puro ja oja sekä veden Mire depth contour Turvekerrostuman paksuus dm virtaussuunta x 

Stream. ditch /'0) 22 Thickness 01 peat in dm 
Korkeuskäyrä 

and flow direction Regular contour ® Naytepiste 
Sampling point 

PROFliLIT PROFILES 

Turvelajit Peat types 

L:J S Rahkaturve U ER Tupasvilla t=J SP Jarvikaisla 
Sphagnum peat Eriophorum Scirpus 

m e Saraturve 
~ 

TR Tupasluikka 
~ 

PR Järviruoko 
Ca rex peat Trichophorum Phragmites 

EJ B Ruskosammalturve Q SH Suoleväkkö r=;] MN Raate 
Brya les peat Scheuchzeria Menyanthes 

[] es Sararahkaturve U ML Siniheinä /:~~~ N Varpuaines 
Carex-Sphagnum peat Molinia / /// // Dwarf shrub 

m se Rahkasaraturve ~ 
EQ Korte D L Puuaines 

Sphagnum-Carex peat Equisetum Wood 

m Be Ruskosammalsaraturve 
Bryales-Carex peat 

Pehjamaalajit Bettem seils 

~ 
LO Lohkareita D HK Hiekka 

~ SA Savi 
Boulders Sand Clay 

U MR Moreeni HT Hieta Q USA Liejusavi 
~ Till _ .. - Fine sand + + Gyttja clay 

[I] SR So ra BJ HS Hiesu [2J KA Kallio 
• .• 0 '· 

Gravel 
._ . 

Silt Rock .0· .•. 

Liejut Gyttjas 

SAU Savilieju KDU Karkeadetrituslieju LEU Levalieju CJ . . Clay gyttja ~ Coarse detritus gyttja m Aigal gyttja 

~ 
JAMU Jarvimuta titij PIU Piilevalieju 

Lake mud Diatom gyttja 

~ HDU Hienodetrituslieju &I PIMA Piimaa 
Fine detritus gyttja Diatomite 

Muita symboleja Liekeisuus 
Other symbols Snags 

0 Hiilikerros Lieko-osumien maara 
Coallayer 0-1 / 1-2 m :n syvyydessa 

3/ 2 

0 Saostuma Amount of snags 

Precipitate per 10 soundings at depth 
o f 0-1 m and 1-2 m 

Rekurenssipinta 
Recurrence stJrface 

~ Veden pinta Surface of water 

Kartoi ssa ja pokkileikkauskuvi o issa käytettyj e n merkki e n selite. 
Symbols used on mire maps wut cross-section s . 

~ 
KAU Kalkkilieju 

- -- Calcareous gyttja 

~ 
SMU Simpukkamaa 

Shell gravel 

Turpeen maatuneisuus 
Peat humificatien 

[[IJ H1-3 

DID Hf. 

[[IIIl]] H5-10 
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