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Euran kunnan alueella tutkittiin Geologian tutkimuskeskuksen toimesta
vuosina 1978, 1979, 1982, 1983, 1986 ja 1988 28 suota yhteispinta-alal-
taan 2 264 ha . Yli 90 % kunnan koko suoalasta on tutkittu. Tutkituissa
soissa on turvetta yhteensä 48,4 milj . suo-m3 . Soiden keskisyvyys on
2,1 m, josta heikosti maatuneen pintarahkan osuus on 1,1 m . Turpeen
keskimaatuneisuus on 4,5 . Yli 2 m syvän alueen pinta-ala on 1 045 haja
turvemäärä 36,3 milj. suo-m3 .

i
Turpeista on rahkavaltaisia 72 %, ja loput 28 % ovat saravaltaisia . Suuri
osa soista on ojitettu. Yleisin suotyyppi on rahkaräme .

Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 2,6 % kuivapainosta, vesipi-
toisuus märkäpainosta on 92,5 %, kuiva-aineen määrä 63 kg/suo-m 3 ja
rikkipitoisuus 0,11 % kuivapainosta . Kuivan turpeen tehollinen lämpöar-
vo on 19,9 MJ/kg .

Tutkituista soista soveltuu 20 turvetuotantoon, näistä 9 ennen energiatur-
peen nostoa kasvuturvetuotantoon ja seitsemän pelkästään kasvuturve-
tuotantoon. Turvetuotantoon soveltuvien alueiden kokonaispinta-ala on
896 ha. Energiaturvetuotantoon soveltuvan alueen pinta-ala on 659 ha.
Käyttökelpoiset energiaturvevarat tällä alueella ovat 6,7 milj . suo-d ja
energiasisältö 50 % :n kosteudessa 2,8 milj . MWh. Kasvuturpeeksi
soveltuvien alueiden pinta-ala on 801 ha ja käyttökelpoinen turvemäärä
16,2 milj . suo-m3 .
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The Geological Survey of Finland studied peat reserves in the
municipality of Eura in 1978, 1979, 1982, 1983, 1986 and 1988 .
Twenty-eight mires covering a total of 2 264 hectares were studied .

The mires studied contain a total of 48 .4 million n? of peat in situ . The
mean depth of the mires is 2 .1 m, including the poorly humified
Sphagnum predominant surface layer, which averages 1 .1 m in
thickness . The mean humification degree (H) of the peat is 4 .5 . The area
deeper than 2 m covers 1 045 ha and contains 75 % of the total peat
quantity (36 .3 million n?).

Seventy-two per cent of the peat is Sphagnum predominant, and the
remaining 28 % Carex predominant. The majority of the mires are
drained. The most common site type is a Sphagnum fuscum pine bog .

The average ash content of peat is 2 .6 % of dry weight, the water
content 92.5 % of wet weight, the dry bulk density 63 kg per TO in situ
and the sulphur content 0 .11 % of dry weight . The effective calorific
value of the dry peat is 19 .9 MJ/kg .

Twenty of the investigated mires are suitable for peat production ; 9 of
them are suitable for horticultural peat production before fuel peat
production and seven only for horticultural peat production . The total
area suitable for peat production is 896 ha . The total area suitable for
fuel peat production is 659 ha . The available amount of peat is 6 .7
million m3 in situ and the energy content at 50 % moisture content
2.8 million MWh. The area suitable for horticultural peat is 801 ha and
the available amount of the peat is 16 .2 million d in situ .
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Geologian tutkimuskeskus on tehnyt maape-
räkartoitukseen ja valtakunnan turvevarojen
kokonaisinventointiin sekä kasvuturvetutkimuk-
siin liittyviä turvetutkimuksia Euran kunnan
alueella vuosina 1978, 1979, 1982, 1983, 1986
ja 1988 . Kenttätutkimuksista on vastannut
tutkija Helmer Tuittila lukuun ottamatta He-
vossuota (28), jonka tutkimisesta vastasi
geologi Carl-Göran Stan. Kaikkiaan Eurassa
on tutkittu 28 suota yhteispinta-alaltaan 2 264
ha (kuva 1). Tämä raportti on laadittu edellä
mainittujen kenttätutkimusten tuloksista .

Osaksi Euran, mutta suurimmaksi osaksi
Laitilan puolelle sijoittuvista soista on tutkittu
Kiimaronsuo, Kirvessuo, Kortesuo ja Liesrah-
ka. Kolmesta viimeksi mainitusta on tietoja

Kenttätutkimukset suoritettiin siten, että
tutkittaville soille laadittiin linjaverkosto, joka
koostuu suon hallitsevan osan poikki vedetystä
selkälinjasta ja sitä vastaan kohtisuoraan
sijoittuvista poikkilinjoista (Lappalainen, St6n
ja Häikiö 1984) . Tutkimuspisteet ovat linjoilla
100 m :n välein. Useimmat tutkimuslinjat vaait-
tiin suon pinnan kaltevuussuhteiden selvit-
tämiseksi . Osa pienialaisista soista tutkittiin
hajapistein .

Tutkimuspisteillä määritettiin suotyyppi,
suon pinnan vetisyys 5-asteikolla (kuiva,
normaali, vetinen, hyllyvä ja rimpinen), mät-
täisyys 10 % :eina tasopinnasta ja mättäiden
keskimääräinen korkeus . Lisäksi määritettiin

JOHDANTO

TUTKIMUSMENETELMÄT

Kenttätutkimukset
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Laitilan turvetutkimusraportissa (Tuittila
1981) . Näiden soiden tutkittu kokonaispinta-ala
on 880 ha .

Tutkitut suot kattavat yli 90 % Euran koko
3 030 hain suoalasta (Lappalainen ja Häikiö
1985) . Lähes kaikki kunnan alueella olevat
20 ha ja sitä suuremmat yhtenäiset suoalueet
on tutkittu .

Tässä tutkimustuloksia esittelevässä rapor-
tissa on lyhyet suoselostukset kaikista Eurassa
tutkituista soista sekä kuntakohtainen tulosten
tarkasteluosa. Yksityiskohtaisemmat suoselos-
tukset, jotka sisältävät suokartan, mahdolliset
poikkileikkauskuvat ja laboratorioanalyysien
tulokset, on tilattavissa GTK :n Etelä-Suomen
aluetoimistosta . Esimerkki suokartasta on
kuvassa 2 ja poikkileikkauskuvasta kuvassa 3 .

puustonpuulajisuhteet, tiheysluokka, mahdolli-
set hakkuut ja kehitysluokka .

Kairauksintutkittiinkerrostumanrakenne 10
cm :n tarkkuudella. Pääturvelajien ja mah-
dollisten lisätekijöiden suhteelliset osuudet
määritettiin 6-asteikolla, turpeen maatuneisuus
von Postin 10-asteikolla, kosteus 5-asteikolla
sekä kuituisuus asteikolla 0 - 6 . Lisäksi ero-
tettiin mahdolliset liejukerrostumat ja määritet-
tiin pohjamaan laatu .

Suossa olevan lahoamattoman puuaineksen
(liekojen) määrän arvioimiseksi kunkin tutki-
muspisteen ympäristö pliktattiin 2 m :n syvyy-
teen asti kymmenessä eri kohdassa .
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Kuva 1 . Eurassa tutkitut suot .

1 . Laustinrahka 11 . Joutsuo 21 . Vahasensuo
2. Isosuo 12 . Lasorahka 22 . Salasuo
3. Peltomaansuo 13 . Hongistonsuo 23 . Isosuo

4 . Suomenperänsuo 14. Liessuo 24. Saranpäänsuo
5 . Lahdensuo 15. Anttilansuo 25. Väsönsuo
6 . Nannensuo 16 . Vänninrahka 26. Eurassuo
7 . Keltsuo 17 . Särkijärvensuo 27. Hyväsuo
8 . Heitränsuo 18 . Palmasuo 28 . Hevossuo
9 . Vuohensuo 19 . Omasuo
10. Kohomussuo 20 . Ympyriäisensuo
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Kuva 2. Esimerkki suokartasta . Merkkien selite liitteessä 2 .
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Joistakin soista, jotka soveltuvat kenttätutki-
musten perusteella turvetuotantoon, otettiin
suon koosta riippuen 1 - 9 näytesarjaa labora-
toriotutkimuksia varten . Näytteistä määritettiin
laboratoriossa pH-arvo, vesipitoisuus paino-

Turvemäärät, maatuneisuudetsekäturvelaji-
en ja turvetekijöiden osuudet on laskettu ns .
vyöhykelaskutapaa käyttäen (Hänninen, Toivo-
nen ja Grundström 1983) . Siinä jokainen
suokartalle piirretyn kahden vierekkäisen
syvyyskäyrän tai syvyyskäyrän ja suon reunan
välinen alue on oma syvyysvyöhykkeensä (0,3
- 0,9 m, 1,0 - 1,9 m jne .) . Jokaiselta syvyys-
vyöhykkeeltä lasketaan erikseen turvemäärä,
jotka yhdistämällä saadaan suon kokonaistur-
vemäärä selville . Maatuneisuudet sekä turvela-
jien ja turvetekijöiden määrät ja suhteet laske-
taan turvemäärillä painottaen .

Todetut lieko-osumat on laskettu erikseen
0 - 1 ja 1 - 2 m :n välisissä syvyyskerroksissa
kantopitoisuusprosentteina turvemäärästä .
Prosenttiluvut on laskettu soveltaen ns . Pavlo-
vin menetelmää, jossa kantopitoisuus on jaettu
viiteen eri ryhmään : liekoja on erittäin vähän
(alle 1 %), vähän (1,0 - 1,9 %), kohtalaisesti
(2,0 - 2,9 %) runsaasti (3,0 - 3,9 %) ja erit-
täin runsaasti (yli 4 %) .

Soiden soveltuvuus energiaturvetuotantoon
riippuu mm . turvelajikoostumuksesta, maatu-
misasteesta ja tuhkapitoisuudesta . Rahkatur-
peen (S) katsotaan soveltuvan energiaturpeeksi,
jos sen maatumisaste on korkeampi kuin H4,
kun taas saravaltainen (C) turve sopii ener-
giaturpeeksi heikomminkin maatuneena . Toisi-
naan käytetään myös H4 maatunutta rahkaval-
taistapintaturvettaheikkolaatuisenaenergiatur-
peena jyrsinmenetelmällä tuotettuna .

Laboratoriotutkimukset

AINEISTON K…SITTELY JA TULOSTEET

prosentteina (105ƒ C :ssa kuivaamalla), tuhka-
pitoisuus prosentteina (815 „ 25ƒ C :ssa
hehkutettuna) kuivapainosta sekä valituista
näytteistä lämpöarvo . Osasta tilavuustarkkoja
näytteitä määritettiin lisäksi kuiva-aineen
määrä (kg/suo-m3) .

Suota on suositeltu energiaturvetuotantoon,
mikäli siltä löytyy vähintään noin 10 ha yh-
tenäistä turvelajin ja maatumisasteen puolesta
tuotantoon soveltuvaa yli 1 '/2 tai 2 m syvää
aluetta. Paksu pintarahka on usein este palatur-
vetuotannon aloittamiselle . Ohutta pintarahkaa
ei kuitenkaan ole vähennetty käyttökelpoista
turvemäärää laskettaessa, koska se voidaan
tuottaa heikkolaatuisena energiaturpeena, jos
suo otetaan turvetuotantoon . Tuotantoalueen
tulee olla lisäksi ilman suuria pumppaustoi-
menpiteitä kuivattavissa. Asutuksen keskellä
sijaitsevia soita ja vesistöihin rajoittuvia pieni-
kokoisia soita ei ole suositeltu turvetuotantoon .

Käyttökelpoisen turpeen määrää laskettaessa
on keskisyvyydestä vähennetty tilanteesta
riippuen noin 0,5 m, joka vastaa suon pohjalle
jäävää, yleensä vaikeasti hyödynnettävää, run-
sastuhkaista kerrosta. Vain ne suot ovat muka-
na turvetuotantoon soveltuvien alueiden koko-
naismäärässä, joista suoselostuksissa on ilmoi-
tettu käyttökelpoinen pinta-ala .

Arvioitaessa turpeen kelpoisuutta polttoai-
neeksi on nojauduttu polttoturpeen laatuohjei-
siin (liite 1) . Käyttökelpoisen turpeen ener-
giasisältö on laskettu sekä täysin kuivalle
turpeelle että käyttökosteudessa (50 %) oleval-
le turpeelle . Jos suolta ei ole otettu laborato-
rionäytteitä, on energiasisällön arvioimisessa
käytetty Mäkilän (1994) esittämää menetelmää .



Hyvälaatuisen (1 .1k) kasvuturpeen laatuvaa-
timukset ovat melko tiukat. Siihen soveltuu
vain H1 - 3 maatunut rahkaturve, josta valta-
osa kuuluu Acutifolia-ryhmään . Arvioitaessa
suon soveltuvuutta kasvuturvetuotantoon on
arviointiperusteena pidetty Turveteollisuuslii-
ton kasvuturvestandardia (1980) .

Kasvuturvetuotantoon soveltuvan alueen
pinta-ala on ilmoitettu vain sellaisten soiden
kohdalla, missä on vähintään noin 10 ha yli
0,6 m paksu Hl - 3 maatunut pintarahkaker-
ros, josta osa kuuluu Acutifolia-ryhmään .
Ainakin osa tästä turpeesta soveltuu 1 . luokan
kasvuturpeeksi . Pelkästään tai valtaosin Cuspi-
data- ja Palustria-ryhmiin kuuluva pintarahka-
kerros soveltuu yleensä 2 . luokan kasvutur-
peeksi tai kuiviketurpeeksi . Ympyriäisensuolta
(20), Isosuolta (23) ja Eurassuolta (26) on
tutkittu pintarahkasta eri rahkasammalryhmien
osuudet . Pintarahkan H1 - 3 ja H4 maatuneen
turpeen määrät on laskettu erillisellä kasvutur-
veohjelmalla .

Jokaisesta tutkitusta suosta on tässä rapor-
tissa olevan suppean selostuksen lisäksi laadit-
tu yksityiskohtainen tutkimusselostus, jossa on
tiedot suon sijainnista, ympäristöstä, suotyy-
peistä, ojitustilanteesta, laskusuhteista, turve-
määristä, turvelajeista, maatumisasteesta, lie-

1 1

koisuudesta, laboratoriotuloksistasekäsoveltu-
vuudesta turvetuotantoon .

Yksityiskohtaiseen tutkimusselostukseen
liittyy suokartta, johon on merkitty tutkimus-
linjat, tutkimus- ja syvyydenmittauspisteet,
pisteiden syvyydet sekä turpeen keskimää-
räinen maatumisaste pisteellä . Suokartassa on
lisäksi turvekerrostuman paksuutta osoittavat
syvyyskäyrät (kuva 2) .

Turvekerrostuman rakenteen selventämiseksi
on vaaituista linjoista laadittu poikkileikkaus-
profiileita, joihin maatuneisuudet, turvelajit ja
pohjamaalajit on merkitty symbolein . Niihin
on lisäksi merkitty lyhentein suotyypit sekä
lieko-osumien määrät (kuva 3) .

Edellä mainittujen perustulostusten lisäksi
GTK:n turvetutkimuksista on laadittu atk-
ohjelmia, joilla saadaan monipuolinen kuva
suosta tai halutusta tutkimusalueesta . Tulosteet
ovat tasokarttoja ja listauksia tai näiden yhdis-
telmiä. Tällaisia ovat esimerkiksi kartat, joilla
tutkimuspisteittäin voidaan esittää mm . suo-
tyyppi, liekoisuus, suon pinnan korkeus,
pohjamaalaji, liejukerroksen paksuus, tietoja
puustosta, suon pinnan mättäisyys ja vetisyys .
Yhdelle tutkimuspisteelle voidaan piirtää
kerralla kaksi edellä mainittua tietoa .



12

Laustinrahka (kl . 1133 08) sijaitsee Mynä-
mäen vastaisella rajalla noin 30 km Euran
keskustasta etelään . Suo rajoittuu mäkiseen ja
kallioiseen moreenimaastoon . Pohjois- ja itä-
puolelle ulottuu metsäautotien pää . Suolla on
42 tutkimuspistettä . Kokonaispinta-ala on
162 ha, yli 1 m syvän alueen 123 ha ja yli 2 m
syvän 94 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 57 -
59 m, ja pinta on melko tasainen . Laustin-
rahkan koillisosa ja itäreuna on ojitettu. Muu
osa on tutkimushetkellä (1978) ollut luonnonti-
lassa. Suon pohjoispäästä on laskuoja Vuota-
vanojan kautta Koskeljärveen . Kaakkoiskul-
masta on yhteys Korpiojaan, joka laskee
Laajokeen .

Laustinrahkan keskiosassa on silmäkenevaa
ja keidasrämettä sekä paikoin lyhytkorsinevaa .

Isosuo (kl . 1133 08) sijaitsee noin 27 km
Euran keskustasta etelään . Suo rajoittuu suu-
rimmaksi osaksi kallioiseen ja mäkiseen mo-
reenimaastoon . Pohjois- ja itäreunassa on
paikoin peltoa . Itäreunaa sivuaa paikallistie, ja
eteläpuolella kulkee metsäautotie . Suolla on 90
tutkimuspistettä. Kokonaispinta-ala on 281 ha,
yli 1 m syvän alueen 231 ha ja yli 2 m syvän
184 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 47 -
52 m, ja pinta on tasainen . Isosuon reunoilla
on ojitusta . Suurin osa suosta on luonnontilas-
sa. Länsiosassa on vetinen allikkoalue . Poh-
jois- ja itäosasta vedet virtaavat Maurunojaa ja
Alhonojaa myöten Hinnerjokeen. Länsipäästä
lähtee Vuotavanoja Koskeljärveen .

Isosuon itä- ja länsiosassa on keidasrämettä
ja silmäkenevaa . Näitä ympäröivät rahkaräme-
ja isovarpurämealueet . Suon keskellä on sa-
raneva-kalvakkanevajuotti . Reunoilla on var-
sinaista sararämettä, tupasvillarämettä sekä
turvekankaita. Kaakkoisreunassa on vanha
pienialainen turpeennostoalue . Turvekerrostu-

TUTKITUT SUOT

1 . Laustinrahka

2. Isosuo

Lounaislahdeke on lyhytkorsi- ja kalvak-
kanevaa. Kohosuo-osaa ympäröivä nevalaide
on kalvakkanevaa ja saranevaa sekä paikoin
nevakorpea . Koillisosan ojitusalueella on
isovarpu- ja rahkarämemuuttumaa . Turveker-
rostuman keskimaatuneisuus on 4,4 . Yleisim-
mät pohjamaalajit ovat savi ja moreeni .

Turpeista on rahkavaltaisia 64 % ja saraval-
taisia 36 % . Pääturvelajeittain jakaantuma on
S 57 %, CS 7 %, C 21 % ja SC 15 % . Tupas-
villaa lisätekijänä sisältäviä turpeita on 13 %,
puun jäännöksiä sisältäviä turpeita 14 % ja
varpujen jäännöksiä sisältäviä 10 % .

Turvetuotantoa heikentäviä tekijöitä ovat
pintarahkan maatumisastevaihtelut j a saralaikut
kalvakkaneva-alueilla . Pintakerros ei yleensä
sovellu 1 . luokan kasvuturpeeksi, ja ener-
giaturpeena se on myös heikkolaatuista . Suota
ei suositella turvetuotantoon .

man keskimaatuneisuus on 4,4. Yleisimmät
pohjamaalajit ovat savi, hiekka ja moreeni .
Liejua on suon pohjalla laajalla alueella vaihte-
levan paksuinen kerros .

Turpeista on rahkavaltaisia 56 % ja saraval-
taisia 44 % . Pääturvelajeittain jakaantuma on
S 50 %, CS 6 %, C 36 % ja SC 8 % . Tupas-
villaa lisätekijänä sisältäviä turpeita on 8 %,
puun jäännöksiä sisältäviä turpeita 6 % ja
varpujen jäännöksiä sisältäviä 12 % .

Isosuon yli 2 m syvän 180 ha alueen paksu
heikosti (H1 - 3) maatunut pintarahka soveltuu
varauksin kasvuturvetuotantoon . Haittana ovat
suolla olevat allikot ja eteläreunassa sijaitseva
Suolammi . Koska rahkasammallajien suhteel-
lista osuuta ei ole tutkittu, 1 . luokan kasvutur-
peen suhteellisen määrän tarkka arviointi on
mahdotonta, mutta ainakin osa pintarahkasta
kuuluu tähän luokkaan . Tämän kerroksen ala-
puolella on paikoin H4 maatunutta rahkaval-
taista turvetta ja saravaltaista turvetta, jota on
mahdollista käyttää pintarahkan noston jälkeen
energiaturpeena . Isosuo kuuluu Satakunnan
seutukaavaliiton soidensuojelukohteisiin .



Peltomaansuo (kl . 1133 08) sijaitsee noin
27 km Euran keskustasta etelään. Suo rajoittuu
lännessä ja etelässä turvepohjaisiin peltoihin ja
muualla kallioiseen ja mäkiseen moreenimaas-
toon. Etelä- ja länsipuolella kulkee paikallistie
ja pohjoispuolelle ulottuu metsäautotien pää .
Suolla on 18 tutkimuspistettä. Kokonaispinta-
ala on 49 ha, yli 1 m syvän alueen 30 ha ja yli
2 m syvän 12 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 46 -
47 m, ja pinta viettää pohjoiseen. Peltomaan-
suo on kokonaan ojitettu . Suon poikki kulkee
laskuoja Isonevalta pohjoiseen (Alhonoja)
Latvajärveen, josta on yhteys Koskeljärveen .

Peltomaansuon keskiosassa on tupasvilla- ja
isovarpurämeojikkoa . Reunaosissa on varsi-

Suomenperänsuo (kl. 1133 08) sijaitsee
Koskeljärven eteläpäässä noin 31 km Euran
keskustasta etelään . Suo rajoittuu pohjoisessa
paikoin Koskeljärveen, lännessä harjuun ja
muualla kallioisiin moreenimäkiin . Suon
länsipuolelle ulottuu kylätie. Suo on tutkittu
hajapistein, ja sillä on 5 tutkimuspistettä .
Kokonaispinta-ala on 59 ha, yli 1 m syvän
alueen 41 ha ja yli 2 m syvän 28 ha .

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 41 -
46 m, ja pinta viettää pohjoiseen . Suomen-
peränsuo on osittain ojitettu . Vedet laskevat
ojia myöten läheiseen Koskeljärveen .

3 . Peltomaansuo

4 . Suomenperänsuo
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naista sararäme-, korpiräme- ja varsinaista
korpiojikkoa . Turvekerrostuman keskimaa-
tuneisuus on 5,5 . Yleisimmät pohjamaalajit
ovat savi (72 %) ja hiekka. Liejua on suon
pohjalla laajalla alueella vaihtelevan paksuinen
kerros .

Turpeista on rahkavaltaisia 36 % ja saraval-
taisia 64 % . Pääturvelajeittain jakaantuma on
S 23 %, CS 13 %, C 51 % ja SC 13 % . Tu-
pasvillaa lisätekijänä sisältäviä turpeita on
23 % , puun jäännöksiä sisältäviä turpeita 15
ja varpujen jäännöksiä sisältäviä 3 % .

Peltomaansuon yli 2 m syvä 12 hain alue
soveltuu energiaturvetuotantoon .

Suomenperänsuon keskiosassa on lyhytkor-
sinevaa ja reunemmalla rahkarämettä . Paikoin
on lisäksi tupasvillarämeojikkoa . Turveker-
rostuman keskimaatuneisuus on 4,7 . Yleisim-
mät pohjamaalajit ovat savi ja moreeni . Liejua
on suon pohjalla ohut kerros .

Turpeista on rahkavaltaisia 73 % ja saraval-
taisia 27 % . Pääturvelajeittain jakaantuma on
S 73 % ja C 27 % . Tupasvillaa lisätekijänä
sisältäviä turpeita on 43 %, puun jäännöksiä
sisältäviä turpeita 24 % ja varpujen jäännöksiä
sisältäviä 7 % .

Rajoittuminen Koskeljärveen estää suon
käytön turvetuotantoon .
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Lahdensuo (kl . 1133 08) sijaitsee noin
27 km Euran keskustasta etelään . Suo rajoittuu
lännessä ja pohjoisessa lyhyellä matkalla
Koskeljärveen ja muualla kallioiseen moreeni-
maastoon. Suon koillispuolelle noin 600 m :n
etäisyydelle ulottuu metsäautotien pää . Suolla
on 17 tutkimuspistettä . Kokonaispinta-ala on
52 ha, yli 1 m syvän alueen 29 ha ja yli 2 m
syvän 18 ha .

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 41 -
45 m, ja pinta viettää suon keskeltä länteen ja
pohjoiseen. Lahdensuo on suurimmaksi osaksi
luonnontilainen . Vain reunoilla on pari ojaa .
Vedet laskevat suon länsi- ja pohjoispäästä
Koskeljärveen .

Lahdensuon pohjoislahdeke on luhtanevaa .
Keskellä on lyhytkorsinevaa ja keidasrämettä .
Länsiosassa on isovarpu-, rahka- ja tupasvilla-

Nannensuo (kl . 1133 05) sijaitsee noin
28 km Euran keskustasta etelään . Suo rajoittuu
pohjoispäästä peltoihin ja muualla kallioiseen
jamäkiseenmoreenimaastoon . Suonitäpuolitse
kulkee paikallistie . Suolla on 14 tutkimuspis-
tettä. Kokonaispinta-ala on 44 ha, yli 1 m
syvän alueen 33 ha ja yli 2 m syvän 24 ha .

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 44 -
47 m, ja pinta viettää pohjoiseen . Nannensuon
pohjoispää ja reunaosat on ojitettu . Vedet
virtaavat pohjoispäästä lähtevän laskuojan
kautta läheiseen Vaaljärveen, ja siitä edelleen
Vaaljoen, Hinnerjoen ja Lapinjoen kautta
Pohj anlahteen .

Nannensuon keskiosa on keidasrämettä . Pai-
koin on myös lyhytkorsineva-alueita . Reunem-
malla on rahkarämettä ja isovarpurämeojikkoa .
Reunaosissa ovat kangaskorpi ja varsinainen

5 . Lahdensuo

6 . Nannensuo

rämettä . Reunoilla on nevakorpea ja varsinais-
ta korpea . Turvekerrostuman keskimaatunei-
suus on 5,8 . Yleisimmät pohjamaalajit ovat
savi ja moreeni . Liejua on suon pohjalla lähes
joka pisteellä paikoin yli metrin paksuisena
kerroksena .

Lahdensuon turpeista on rahkavaltaisia
83 % ja saravaltaisia 17 % . Pääturvelajeittain
jakaantuma on S 70 %, CS 13 %, C 16 % ja
SC 1 % . Tupasvillaa lisätekijänä sisältäviä
turpeita on 26 %, puun jäännöksiä sisältäviä
turpeita 29 % ja varpujen jäännöksiä sisältäviä
1 % .

Turvetuotantoa haittaavia tekijöitä ovat
vaihtelevan paksuinen pintarahkakerros, joka
todennäköisesti ei sovellu hyvin 1 . luokan
kasvuturpeeksi ja suon rajoittuminen Koskel-
järveen. Aluetta ei suositella turvetuotantoon .

korpi yleisiä (ojikot ja muuttumat) . Poh-
joisosassa on kasvuturpeennostoalue . Turve-
kerrostuman keskimaatuneisuus on 4,6 . Ylei-
simmät pohjamaalajit ovat savi ja hiekka .

Turpeista on rahkavaltaisia 59 % ja saraval-
taisia 41 % . Pääturvelajeittain jakaantuma on
S 57 %, CS 2 % ja C 23 % ja SC 18 % . Tu-
pasvillaa lisätekijänä sisältäviä turpeita on
18 % , puun jäännöksiä sisältäviä turpeita 25 %
ja varpujen jäännöksiä sisältäviä 1 % .

Suon yli 2 m syvän 24 ha alueen heikosti
maatunut pintarahkakerros soveltuu varauksin
kasvuturvetuotantoon . Koska rahkasammal-
lajien suhteita ei ole tutkittu, jää 1 . ja 2 .
luokan kasvuturpeen osuus epäselväksi . Pinta-
rahkan käytön jälkeen hyvin maatunut pohja-
kerros on mahdollista hyödyntää energiatur-
peena .



Keltsuo (kl . 1133 05) sijaitsee noin 30 km
Euran keskustasta etelään, ja se rajoittuu
idässä Koskeljärveen, pohjoisessa peltoon ja
muualla kallioiseen harjumuodostumaan . Suon
länsipuolitse kulkee maantie. Suo on tutkittu
hajapistein, ja sillä on 6 tutkimuspistettä .
Kokonaispinta-ala on 20 ha, yli 1 m syvän
alueen 10 ha ja yli 2 m syvän 5 ha .

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 41 -
45 m, ja pinta viettää kaakkoon . Keltsuo on
ojitettu . Vedet laskevat suon eteläpäästä vierei-
seen Koskeljärveen, jonka pinta on paikoin
suon pohjaa ylempänä .

Heitränsuo (kl . 1133 05) sijaitsee noin
28 km Euran keskustasta etelään . Suo rajoittuu
kallioiseen moreenimaastoon . Itäpuolella
kulkee paikallistie . Suo on tutkittu hajapistein,
ja sillä on 5 tutkimuspistettä . Kokonaispinta-
ala on 48 ha, yli 1 m syvän alueen 28 haja yli
2 m syvän 13 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 50 -
53 m, ja pinta viettää suon keskeltä sekä
pohjoiseen että etelään . Heitränsuo on suu-
rimmaksi osaksi ojitettu . Eteläosan vedet
laskevat itään läheiseen Vaaljärveen, josta on
yhteys Vaaljoen kautta Hinnerjokeen . Pohjois-
päästä lähtee lisäksi laskuoja läheisen Joutsuon
kautta Hinnerjokeen .

Heitränsuon yleisimmät suotyypit ovat
isovarpuräme-jarahkarämeojikko . Eteläpäässä

7 . Keltsuo

8 . Heitränsuo
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Keltsuon yleisimmät suotyypit ovat isovar-
pu-, rahkaräme- ja tupasvillarämeojikot .
Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,1 .
Yleisimmät pohjamaalajit ovat sora ja savi .
Liejua on syvimmissä kohdissa pohjalla vajaan
puolen metrin paksuinen kerros .

Keltsuon turpeista on rahkavaltaisia 84
ja saravaltaisia 16 % . Pääturvelajeittain ja-
kaantuma on S 65 %, CS 19 %, C 6 % ja
SC 10 % . Tupasvillaa lisätekijänä sisältäviä
turpeita on 26 % ja puun jäännöksiä sisältäviä
turpeita 23 % .

Koska suo rajoittuu Koskeljärveen, sitä ei
suositella turvetuotantoon .

ja reunoilla on korpea . Turvekerrostuman
keskimaatuneisuus on 4,6. Yleisimmät pohja-
maalajit ovat hiekka, hieta ja savi .

Turpeista on rahkavaltaisia 60 % ja saraval-
taisia 40 % . Pääturvelajeittain jakaantuma on
S 55 %, CS 4 %, C 16 % ja SC 25 % . Tupas-
villaa lisätekijänä sisältäviä turpeita on 11 %,
puun jäännöksiä sisältäviä turpeita 28 % ja
varpujen jäännöksiä sisältäviä 2 % .

Heitränsuon yli 2 m syvän 13 hain alueen
heikosti maatunut pintarahkakerros soveltuu
varauksin kasvuturpeeksi . Eri rahkasammallaji-
en suhteellisia osuuksia ei ole tutkittu . Tämän
kerroksen alapuolella on tyydyttävästi ener-
giaturpeeksi soveltuvaa turvetta .
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Vuohensuo (kl . 1133 05) sijaitsee noin
25 km Euran keskustasta etelään . Suo rajoittuu
eteläreunastaan Vaaljärveen, pohjoisessa
hiekka ja sorakankaaseen, länsi- ja kaakkoiso-
sassa paikoin peltoon ja muualla kallioisiin
moreenimäkiin . Pohjoispuolitse kulkee paikal-
listie . Suolla on 22 tutkimuspistettä . Koko-
naispinta-ala on 81 ha, yli 1 m syvän alueen
64 ha ja yli 2 m syvän 50 ha .

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 42 -
45 m, ja pinta viettää loivasti etelään ja län-
teen. Vuohensuo on suureksi osaksi ojitettu .
Suon keskellä sijaitsevan Kakkurilammen
ympäristö ja Vaaljärven koillislahdekkeen
ympäristö ovat luonnontilassa . Osa vesistä
virtaa laskuojaa myöten Vaaljärveen, osa
länteen Aliseenjokeen ja siitä edelleen Vaal-
joen kautta Hinnerjokeen ja Lapinjokeen .

Vuohensuon yleisimmät suotyypit ovat suon
keskiosassa rahkaneva ja lyhytkorsineva . Reu-

Kohomussuo (kl. 1133 05) sijaitsee noin 24
km Euran keskustasta etelään. Suo rajoittuu
kaakossa Koskeljärveen ja muualla kallioisiin
moreenimäkiin . Länsipuolella noin 400 m :n
päässä kulkee paikallistie ja eteläpuolella
tilustie . Suolla on 16 tutkimuspistettä . Koko-
naispinta-ala on 33 ha, yli 1 m syvän alueen
20 ha ja yli 2 m syvän 15 ha .

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 41 -
45 m . Kohomussuon reunoilla on ojitusta .
Vedet laskevat kaakkoisnurkasta Koskeljär-
veen.

Kohomussuon yleisimmät suotyypit ovat
rahkaräme, isovarpuräme ja keidasräme . Suon
keskellä ja luoteisreunassa on vanha palatur-
peennostoalue. Turvekerrostuman keskimaa-

9 . Vuohensuo

10 . Kohomussuo

nemmalla on isovarpurämettä ja sen ojikko- ja
muuttumamuotoja . Vaaljärveen rajoittuvalla
osalla on varsinaista saranevaa ja luhtanevaa .
Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,6 .
Yleisin pohjamaalaji on savi . Liejua on suon
pohjalla laajalla alueella vaihtelevan paksuinen
kerros .

Turpeista on rahkavaltaisia 72 % ja saraval-
taisia 28 % . Pääturvelajeittain jakaantuma on
S 62 %, CS 10 %, C 23 %, SC 4 % ja BC
1 % Tupasvillaa lisätekijänä sisältäviä turpeita
on 19 %, puun jäännöksiä sisältäviä turpeita
13 % ja varpujen jäännöksiä sisältäviä 2 % .

Vuohensuo on turvetuotannon kannalta
ongelmallinen. Haittaavina tekijöinä ovat
rajoittuminen järveen ja suolla oleva lampi .
Yli 2 m syvä 50 ha:n alue soveltuu kasvutur-
vetuotantoon. Järven läheisyyden takia parem-
min maatunutta pohjaturvetta ei ole laskettu
mukaan käyttökelpoisen turpeen määrään .

tuneisuus on 5,6 . Yleisin pohjamaalaji on savi .
Suon pohjalla on liejua laajalla alueella ohut
kerros .

Turpeista on rahkavaltaisia 91 % ja saraval-
taisia 9 % . Pääturvelajeittain jakaantuma on S
89 %, CS 2 % ja C 9 % . Tupasvillaa lisäteki-
jänä sisältäviä turpeita on 14 %, puun jään-
nöksiä sisältäviä turpeita 33 % ja varpujen
jäännöksiä sisältäviä 2 % .

Kohomussuolla on paksu pintarahkakerros,
jonka maatumisaste on kuitenkin tutkimuksen
mukaan suurimmaksi osaksi H4 . Tämä heiken-
tää turpeen käyttöä 1 . luokan kasvuturpeeksi .
Yli 2 m syvä 15 ha :n alue soveltuukin lähinna
2 . luokan kasvuturpeeksi . Tämän kerroksen
alapuolinen turve soveltuu energiaturpeeksi .



Joutsuo (kl. 1133 05) sijaitsee noin 28 km
Euran keskustasta lounaaseen . Suo rajoittuu
etelässä ja kaakossa peltoon ja muualla mäki-
seen ja kallioiseen moreenimaastoon . Pohjois-
päähän ulottuu tilustie, ja kaakkoisreunaa
sivuaa paikallistie . Suolla on 39 tutkimuspis-
tettä. Kokonaispinta-ala on 157 ha, yli 1 m
syvän alueen 127 ha ja yli 2 m syvän 90 ha .

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 39 -
45 m, ja pinta viettää pohjoiseen . Joutsuon
reunaosissa on ojitusta . Vedet laskevat ojia
myöten pohjoiseen läheiseen Hinnerjokeen,
joka johtaa Lapinjokeen .

Joutsuon etelä- ja keskiosassa on keskellä
lyhytkorsineva-alue sekä paikoin kalvakkane-
vaa. Reunaosissa on mm . rahkaräme- ja korpi-
rämemuuttumia sekä turvekankaita . Suon
pohjoisosassa on turvetuotantoalue (kasvutur-
peen nosto jyrsinmenetelmällä) . Turvekerrostu-
man keskimaatuneisuus on 4,1 . Yleisimmät

Lasorahka (kl . 1133 05) sijaitsee Liesrahkan
itäpuolella noin 25 km Euran keskustasta lou-
naaseen. Eteläosassa suo rajoittuu kuivattuun
Liesjärveen, lännessä ja pohjoisessa peltoon ja
muuallakallioiseenmoreenimaastoon . Pohjois-
päähän ulottuu tilustie . Suolla on 16 tutkimus-
pistettä . Kokonaispinta-ala on 42 ha, yli 1 m
syvän alueen 35 ha ja yli 2 m syvän 27 ha .

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 35 -
40 m . Lasorahkan reunaosat on ojitettu . Vedet
laskevat viereiseen Liesjärvenojaan, joka
johtaa Hinnerjokeen .

Lasorahkan yleisin suotyyppi on rahkaräme
ja sen ojikkomuoto (63 %) . Paikoin on isovar-
purämeojikkoajarahkanevaa . Suoneteläpäässä

11 . Joutsuo

12 . Lasorahka
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pohjamaalajit ovat savi ja moreeni . Liejua on
suon pohjalla laajalla alueella ohuehko kerros .

Turpeista on rahkavaltaisia 73 % ja saraval-
taisia 27 % . Pääturvelajeittain jakaantuma on
S 56 %, CS 17 %, C 10 % ja SC 17 % . Tu-
pasvillaa lisätekijänä sisältäviä turpeita on
14 %, puun jäännöksiä sisältäviä turpeita 9
ja varpujen jäännöksiä sisältäviä 4 % .

Joutsuon etelä- ja keskiosassa olevaa paksua
pintarahkakerrosta ei voi ilman tarkempia
tutkimuksia suositella 1 . luokan kasvuturpeek-
si . Yli 2 m syvällä 90 hain alueella on lähinnä
2 . luokan kasvuturpeeksi soveltuvaa H1 - 4
maatunuttapintarahkaa. Varsinkinpohjoisosas-
sa osa tästä turpeesta voi kuulua 1 . luokkaan .
Tuotantoalueella tutkimusajankohdan (1979)
jälkeen tuotettua turvetta ei ole voitu vähentää
käyttökelpoisen turpeen määrästä . Pintaker-
roksen alapuolella on energiaturvetuotantoon
soveltuvaa turvetta .

on luhtanevaa . Pohjoispäässä on pienialainen
turpeennostoalue . Turvekerrostuman keskimaa-
tuneisuus on 4,4 . Yleisimmät pohjamaalajit
ovat savi ja hiekka . Liejua on lähes koko suon
alueella ohuehkona kerroksena pohjamaan
päällä .

Turpeista on rahkavaltaisia 82 % ja saraval-
taisia 18 % . Pääturvelajeittain jakaantuma on
S 81 %, CS 1 %, C 16 % ja SC 2 % . Tupas-
villaa lisätekijänä sisältäviä turpeita on 23 %,
puun jäännöksiä sisältäviä turpeita 10 % ja
varpujen jäännöksiä sisältäviä 1 % .

Yli 2 m syvä 27 ha :n alue soveltuu varauk-
sinkasvuturvetuotantoon . Maatumisastevaihte-
lut heikentävät jonkin verran turpeen laatua .
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Hongistonsuo (kl . 1133 06) sijaitsee noin
26 km Euran keskustasta etelään . Suo rajoittuu
koillisessa Hinnerjokeen, pohjoisessa ja lou-
naassa peltoon ja muualla moreenimaastoon .
Reunaosiin johtaa tilusteitä . Suolla on 9 tutki-
muspistettä . Kokonaispinta-ala on 25 ha, yli
1 m syvän alueen 18 ha ja yli 2 m syvän 9 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 42 -
44 m, ja pinta viettää koilliseen. Hongistonsuo
on suureksi osaksi ojitettu . Keskellä on ojitta-
maton alue . Vedet laskevat viereiseen Hinner-
jokeen, joka yhtyy Lapinjokeen . Syvimpien
kohtien kuivattaminen on vaikeaa .

Hongistonsuon keskiosa on rahkarämettä .

Liessuo (kl . 1133 06) sijaitsee noin 22 km
Euran keskustasta etelään . Suo rajoittuu joka
puolelta rapakalliomäkiin . Pohjois- ja länsireu-
naan ulottuu metsäautotien pää . Suolla on 42
tutkimuspistettä. Kokonaispinta-ala on 108 ha,
yli 1 m syvän alueen 74 ha ja yli 2 m syvän
41 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 46 -
50 m, ja pinta viettää koilliseen . Liessuo on
kokonaan ojitettu . Itäreunasta on laskuoja
Lieslammen kautta Pitkäjärveen ja edelleen
Hinnerjokeen . Eteläpäästä on myös suorempi
ojayhteys Hinnerjokeen, joka laskee Lapinjo-
keen .

Suurin osa Liessuota on rahkarämemuuttu-
maa. Paikoin on tupasvillarämemuuttumaa .

13 . Hongistonsuo

14 . Liessuo

Reunemmalla on isovarpurämeojikoita ja kan-
gaskorpioj ikoita . Turvekerrostuman keskimaa-
tuneisuus on 4,6 . Yleisimmät pohjamaalajit
ovat moreeni ja savi . Liejua on lähes koko
suon alueella pohjalla ohuehko kerros .

Turpeista on rahkavaltaisia 66 % ja saraval-
taisia 34 % . Pääturvelajeittain jakaantuma on
S 63 %, CS 3 %, C 26 % ja SC 8 % . Tupas-
villaa lisätekijänä sisältäviä turpeita on 30 %,
puun jäännöksiä sisältäviä turpeita 6 % ja
varpujen jäännöksiä sisältäviä 4 % .

Hongistonsuon 9 ha suuruisen yli 2 m syvän
alueen heikosti maatunut pintarahka soveltuu
kasvuturvetuotantoon .

Reunoilla on korpiräme- ja isovarpurämemuut-
tumia. Turvekerrostuman keskimaatuneisuus
on 4,6 . Heikosti maatuneen rahkavaltaisen
pintakerroksen maatumisaste on 3,4 ja muun
osan 5,6 .

Turpeista on rahkavaltaisia 80 % ja saraval-
taisia 20 % . Pääturvelajeittain jakaantuma on
S 55 %, CS 25 % ja SC 20 % . Tupasvillaa
lisätekijänä sisältäviä turpeita on 37 %, puun
jäännöksiä sisältäviä turpeita 12 % ja varpujen
jäännöksiä sisältäviä 7,6 % .

Turvetuotantoa haittaavia tekijöitä Liessuol-
la ovat kalliosaarekkeet ja epätasainen pohja .
Yli 2 m syvän 41 ha :n alueen paksu heikosti
maatunut pintarahkakerros soveltuu varauksin
kasvuturvetuotantoon .



Anttilansuo (kl . 1133 06) sijaitsee noin
24 km Euran keskustasta etelälounaaseen . Suo
rajoittuu kallioiseen ja mäkiseen mo-
reenimaastoon. Itäpuolella kulkee metsäautotie
ja länsipuolella noin 400 m :n etäisyydellä
paikallistie . Suolla on 41 tutkimuspistettä .
Kokonaispinta-ala on 84 ha, yli 1 m syvän
alueen 56 ha ja yli 2 m syvän 34 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 41 -
45 m, ja pinta viettää paikoin länteen . Antti-
lansuo on suurimmaksi osaksi ojitettu . Län-
siosassa on ojittamaton alue . Vedet virtaavat
useita laskuojia myöten länteen Hinnerjokeen,
joka laskee Lapinjokeen .

Anttilansuon yleisimmät suotyypit ovat
rahkaräme- ja rahkanevaojikot ja -muuttumat .
Monin paikoin on lisäksi tupasvillarämemuut-

Vänninrahka (kl . 1133 09) sijaitsee noin
16 km Euran keskustasta etelään . Suo rajoittuu
kallioiseen moreenimaastoon . Eteläpuolelle
ulottuu metsäautotien pää . Suolla on 20 tutki-
muspistettä . Kokonaispinta-ala on 55 ha, yli
1 m syvän alueen 38 ha ja yli 2 m syvän 8 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 47 -
49 m. Vänninrahkan reunaosat on ojitettu .
Vedet virtaavat eteläreunasta lähtevän las-
kuojan kautta länteen Vilimussuonojan kautta
Lapinjokeen .

Vänninrahkan keskiosa on rahkarämettä .
Reunemmalla on isovarpurämeojikkoa ja
reunoilla varsinaista korpea, kangaskorpea ja
ruohoturvekangasta . Turvekerrostuman keski-

15. Anttilansuo
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19

tumia . Luonnontilaisella alueella on mm .
lyhytkorsinevaa, saranevaa ja tupasvillarämet-
tä . Pohjoisosassa on vanha palaturpeennos-
toalue. Turvekerrostuman keskimaatuneisuus
on 3,8. Yleisin pohjamaalaji on moreeni, joka
on paikoin lohkareista. Liejua on suon keskellä
pohjalla paikoin noin puolen metrin paksuinen
kerros .

Turpeista on rahkavaltaisia 98 % ja saraval-
taisia 2 % . Pääturvelajeittain jakaantuma on
S 79 %, CS 19 % ja SC 2 % . Tupasvillaa
lisätekijänä sisältäviä turpeita on 15 %, puun
jäännöksiä sisältäviä turpeita 6 % ja varpujen
jäännöksiä sisältäviä 1 % .

Anttilansuon yli 2 m syvän 34 ha :n alueen
paksu heikosti maatunut pintarahkakerros
soveltuu kasvuturpeeksi .

maatuneisuus on 5,9 . Yleisin pohjamaalaji on
hiekka. Liejua on suon keskiosassa pohjalla
noin puolen metrin paksuinen kerros .

Turpeista on rahkavaltaisia 80 % ja saraval-
taisia 20 % . Pääturvelajeittain jakaantuma on
S 52 %, CS 28 %, C 8 % ja SC 12 % . Tupas-
villaa lisätekijänä sisältäviä turpeita on 47
ja puun jäännöksiä sisältäviä turpeita 25 % .

Koska Vänninrahkalla ei ole kovin paksua
pintarahkaa, on energiaturvetuotanto mahdol-
lista. Haittaava tekijä on korkea liekoisuus .
Suolla on noin 17 ha yli 1,5 m syvää aluetta,
jolla turvetuotanto on mahdollista . Noin 0,5 m
paksu H1 - 4 maatunut pintarahka tulisi ensin
käyttää kasvu- tai kuiviketurpeena .
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Särkijärvensuo (kl . 1133 09) sijaitsee noin
13 km Euran keskustasta etelään . Suo rajoittuu
koillisessa Särkijärveen ja muualla kallioiseen
moreenimaastoon . Pohjois- ja länsireunaan
ulottuu ajokelpoinen tie. Suolla on 18 tutki-
muspistettä . Kokonaispinta-ala on 62 ha, yli
1 m syvän alueen 30 ha ja yli 2 m syvän 8 ha .

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 46 -
51 m, ja pinta viettää pohjoislahdekkeessa
kaakkoon ja eteläosassa pohjoiseen . Särki-
järvensuo on kokonaan ojitettu . Valtaosa
vesistä laskee Särkijärven kautta Lamminjär-
veen ja siitä edelleen Pyhäjärveen .

Särkijärvensuon yleisimmät suotyypit ovat
suon keskiosassa rahkaräme- ja isovarpuräme-
muuttuma . Varsinkin reunaosissa on nevakor-
pi-, tupasvillaräme ja korpirämemuuttumia .

Palmassuo (kl . 1134 07) sijaitsee noin
10 km Euran keskustasta etelään . Suo rajoittuu
länsireunassa savipeltoon ja muualla kallioisiin
moreenimäkiin . Länsireunaa sivuaa paikallis-
tie. Suolla on 25 tutkimuspistettä ja 17 syvyys-
pistettä. Kokonaispinta-ala on 30 ha, yli 1 m
syvän alueen 18 ha ja yli 2 m syvän 5 ha .

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 56 -
58 m, ja pinta viettää koilliseen. Palmassuo on
suurimmaksi osaksi ojitettu . Pohjoispäästä on
laskuoja Omasuolle ja edelleen Eurajokeen .

Palmassuon yleisin suotyyppi etenkin kes-
kiosassa on isovarpuräme ja sen ojikko- ja
muuttumamuodot . Paikoin on rahkarämettä .
Pohjoisosassa on pallosararämettä . Reunem-
malla ovat puolukka- ja mustikkaturvekankaat

17 . Särkijärvensuo

18 . Palmassuo

Särkijärven rannalla on luhtanevaa . Turveker-
rostuman keskimaatuneisuus on 6,2 . Ylei-
simmät pohjamaalajit ovat savi, sora ja moree-
ni . Liejua on laajalla alueella suon pohjalla
ohuehko kerros .

Turpeista on rahkavaltaisia 43 %, saraval-
taisia 55 % ja ruskosammalvaltaisia 2 % .
Pääturvelajeittain jakaantuma on S 38 %,
CS 5 %, C 36 %, SC 17 %, BC 2 % ja CB
2 % . Tupasvillaalisätekijänäsisältäviäturpeita
on 33 %, puun jäännöksiä sisältäviä turpeita
38 % ja varpujen jäännöksiä sisältäviä 1 % .

Turvelajin, maatumisasteen ja ohuen pinta-
rahkan puolesta Särkijärvensuon yli 2 m syvä
8 ha :n alue soveltuu pienimuotoiseen ener-
giaturvetuotantoon. Haittaavana tekijänä on
paikoin korkea liekoisuus .

tyypillisiä, ja aivan reunoilla on varsinaista
korpea. Suon pohjoisosassa on vanhoja turve-
pehkuhautoja. Turvekerrostuman keskimaa-
tuneisuus on 6,3 . Yleisimmät pohjamaalajit
ovat savi (85 %) ja moreeni . Liejua on suon
pohjalla laajalla alueella ohut kerros .

Turpeista on rahkavaltaisia 74 % ja saraval-
taisia 26 % . Pääturvelajeittain jakaantuma on
S 72 %, CS 2 %, C 21 % ja SC 5 % . Tupas-
villaa lisätekijänä sisältäviä turpeita on 16 %,
puun jäännöksiä sisältäviä turpeita 37 % ja
varpujen jäännöksiä sisältäviä 12 % .

Turvetuotantoa haittaavia tekijöitä ovat
käyttökelpoisen alueen pieni koko, erittäin
korkea liekoisuus ja paikoin kookas puusto .
Palmassuota ei suositella turvetuotantoon .



Omasuo (kl. 1134 04) sijaitsee noin 5 km
Euran keskustasta etelään . Suo rajoittuu etelä-
päässä Ahmasjärveen ja muualla kallioiseen ja
mäkiseen moreenimaastoon. Pohjoisreunan
poikki kulkee paikallistie, ja itä- ja eteläpuolel-
le ulottuu ajokelpoinen metsäautotie . Suolla on
113 tutkimuspistettä ja 71 syvyyspistettä .
Kokonaispinta-ala on 264 ha, yli 1 m syvän
alueen 182 ha ja yli 2 m syvän 140 ha .

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 46 -
51 m . Omasuo on suureksi osaksi ojitettu
lukuun ottamatta Ahmasjärven pohjoispuolista
aluetta sekä koillista keskiosaa . Vedet virtaavat
suon lounaisosasta ojia pitkin Ahmasjärveen,
kaakkois- ja pohjoisosasta ojia myöten Ahmas-
järvestä lähtevään Ahmasojaan sekä luo-
teisosasta suoraan Ahmasojaan, joka laskee
Eurajokeen .

Omasuon kaakkoisosassa on varsinaista kor-
pea, pohjois- ja eteläosassa rahkarämettä,
lännessä keidasrämettä ja itäosassa isovar-
purämettä. Suon keskiosassa vuorottelevat
silmäke-, lyhytkorsi- ja rahkaneva sekä paikoin

Ympyriäisensuo (kl . 1134 04) sijaitsee noin
5 km Euran keskustasta lounaaseen . Suo rajoit-
tuu pohjoisessa pienellä matkalla peltoon ja
muualla kallioiseen moreenimaastoon . Itä- ja
eteläreunaa sivuaa paikallistie . Suolla on 38
tutkimuspistettä . Kokonaispinta-ala on 33 ha,
yli 1 m syvän alueen 25 ha ja yli 2 m syvän
22 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 48 -
51 m . Pinta viettää pohjoiseen . Ympyriäisen-
suon eteläpää ja reunat on ojitettu . Vedet
laskevat ojia pitkin pohjoiseen Eurajokeen .

Ympyriäisensuon keskiosa on keidasrämet-
tä. Reunaluisut ovat isovarpurämeojikkoa .

19 . Omasuo

20 . Ympyriäisensuo
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keidas- ja isovarpuräme. Suotyypit ovat monin
paikoin ojikko- ja muuttumavaiheessa . Poh-
joisosassa on vanha turpeennostoalue . Turve-
kerrostuman keskimaatuneisuus on 4,7 . Ylei-
simmät pohjamaalajit ovat savi (67 %) ja
hieta . Liejua on suon pohjalla paikoitellen ohut
kerros .

Turpeista on rahkavaltaisia 76 % ja saraval-
taisia 24 % . Pääturvelajeittain jakaantuma on
S 62 %, CS 14 %, C 12 % ja SC 12 % . Tu-
pasvillaa lisätekijänä sisältäviä turpeita on
13 % , puun jäännöksiä sisältäviä turpeita 44 %
ja varpujen jäännöksiä sisältäviä 9 % .

Suurin osa Omasuosta soveltuu kasvuturve-
tuotantoon. Haittaavana tekijänä on Ahmas-
järvenympäristönkuivatusongelma . Käyttökel-
poisen yli 2 m syvän alueen koko on noin
120 ha . Pintarahkan käytön jälkeen alapuolista
maatuneempaa kerrosta on osittain mahdollista
hyödyntää energiaturpeena . Myös reunaosien
pinnasta asti saravaltainen turve soveltuu tähän
tarkoitukseen. Käyttökelpoisen energiatur-
vealueen pinta-ala on noin 140 ha.

Paikoin on lisäksi tupasvillarämeojikkoa .
Suolla on kapea nevalaide . Eteläpäässä on
vanha turvepehkunnostoalue . Turvekerrostu-
man keskimaatuneisuus on 3,9 . Yleisimmät
pohjamaalajit ovat liejuinen savi ja reunaosissa
moreeni. Liejua on keskiosassa suon pohjalla
ohut kerros .

Turpeista on rahkavaltaisia 88 % ja saraval-
taisia 12 % . Pääturvelajeittain jakaantuma on
S 84 %, CS 4 %, C 3 % ja SC 9 % . Tupasvil-
laa lisätekijänä sisältäviä turpeita on 19 %,
puun jäännöksiä sisältäviä turpeita 10 % ja
varpujen jäännöksiä sisältäviä 5 % .

Ympyriäisensuon yli 2 m syvä 22 hain alue
soveltuu kasvuturvetuotantoon .
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Vahasensuo (kl . 1134 04) sijaitsee noin
4 km Euran keskustasta lounaaseen . Suo rajoit-
tuu pohjoisessa turvepohjaiseen peltoon ja
muualla moreenimaastoon . Pohjoispuolitse
kulkee paikallistie. Suolla on 23 tutkimuspis-
tettä. Kokonaispinta-ala on 35 ha ja yli 1 m
syvän alueen 29 ha .

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 39 -
41 m. Vahasensuo on ojitettu. Suon poikki
virtaa Ahmasoja pohjoiseen, johon vedet
laskevat . Oja päättyy Eurajokeen .

Vahasensuon keskiosassa vallitseva suotyyp-
pi on karhunsammalmuuttuma . Muualla ovat
erilaiset turvekankaat tyypillisiä (ruoho-, puolukka-
ja mustikkaturvekangas) . Turveker- rostuman
keskimaatuneisuus on 5,1 . Yleisimmät pohja-
maalajit ovat savi (95 %) ja hiekka .

Salasuo (kl . 1134 04) sijaitsee noin 4 km
Euran keskustasta länsilounaaseen . Suo rajoit-
tuu pohjoisessa Isosuohon ja muualla kallioi-
seen moreenimaastoon . Eteläpäähän johtaa ajo-
kelpoinen tie. Suolla on 19 tutkimuspistettä ja
7 syvyyspistettä . Kokonaispinta-ala on 24 ha
ja yli 1 m syvän alueen 9 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 41 -
42 m. Salasuo on kokonaan ojitettu . Vedet
virtaavat ojia myöten suon pohjoisosasta
Isosuon kautta Ahmasojaan, joka laskee Eura-
jokeen .

Salasuon yleisimmät suotyypit ovat rahkarä-
me- ja tupasvillarämemuuttuma . Reunaosissa

21 . Vahasensuo
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Turpeista on rahkavaltaisia 35 % ja saraval-
taisia 65 % . Pääturvelajeittain jakaantuma on
S4%,CS31 %, C 12 % ja SC 53 % . Tupas-
villaa lisätekijänä sisältäviä turpeita on 1 %,
puun jäännöksiä sisältäviä turpeita 66 % ja
varpujen jäännöksiä sisältäviä 1 % .

Turvelajin ja maatumisasteen puolesta
Vahasensuo soveltuu pienimuotoiseen ener-
giaturvetuotantoon . Haittaavina tekijöinä ovat
ohuehko turvekerros, suon halki virtaava oja
sekä paikoin kookas puusto . Palaturvetuotan-
nossa palan koossapysymisessä voi paikoin olla
hankaluuksia H4 maatuneen saraturpeen takia .
Suolla on noin 25 ha yli 1 m syvää tyydyttä-
västi energiaturvetuotantoon soveltuvaa aluetta .

on turvekankaita . Suon keskiosassa on vanha
palaturpeennostoalue . Turvekerrostuman
keskimaatuneisuus on 4,8 . Vallitseva pohja-
maalaji on savi .

Turpeista on rahkavaltaisia 86 % ja saraval-
taisia 14 % . Pääturvelajeittain jakaantuma on
S 63 %, CS 23 %, C 8 % ja SC 6 % . Tupas-
villaa lisätekijänä sisältäviä turpeita on 8 %,
puun jäännöksiä sisältäviä turpeita 52 % ja
varpujen jäännöksiä sisältäviä 1 % .

Salasuo on melko ohutturpeinen, ja vanha
turvetuotantoaluesijoittuupaksuturpeisimmalle
alueelle. Pienimuotoinen kasvu- ja kuivike-
turpeen nosto on tällä alueella mahdollista .



Isosuo (kl . 1134 04) sijaitsee noin 4 km
Euran keskustasta länteen. Suo rajoittuu kaa-
kossa ja lounaassa paikoin peltoihin . Muualla
suota ympäröi kallioinen ja lohkareinen mo-
reenimaasto . Pohjoispuolella kulkee ajokelpoi-
nen tie. Suolla on 119 tutkimuspistettä ja 39
syvyyspistettä . Kokonaispinta-ala on 187 ha,
yli 1 m syvän alueen 135 ha ja yli 2 m syvän
80 ha .

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 39 -
42 m. Isosuon etelä- ja pohjoisosat sekä länsi-
reuna on ojitettu. Keskiosassa on laaja luon-
nontilainen alue . Suon eteläosan poikki virtaa
laskuoja Neittamojärvestä itään Ahmasojaan,
joka laskee Eurajokeen . Tähän laskuojaan
suurin osa suon vesistä kulkeutuu . Ojan pohja
on noin kaksi metriä suon keskiosan pintaa
alempana, joten suon pohjaosien kuivattaminen
vaatii paikoin ojien syventämistä . Suon poh-
joispäästä on lisäksi laskuoja Haajanojaan,
joka laskee Turajärveen .

Isosuon yleisimmät suotyypit luonnontilai-
sella keskiosalla ovat rahkaräme ja keidasrä-
me. Paikoin on myös silmäkenevaa, rah-
kanevaa, tupasvillarämettä ja ombrotrofista
lyhytkorsinevarämettä (kuva 3) . Ojitetulla
eteläosalla on turvekankaita ja korpityyppejä .

Saranpäänsuo (kl . 1134 05) sijaitsee noin 8
km Euran keskustasta länteen. Suo rajoittuu
pohjoisessa liejupohjaiseen peltoalueeseen,
joka on ennen ollut järvi . Myös länsireunassa
on peltoa. Muualla suota ympäröi kallioinen
moreenimaasto . Suon poikki kulkee maantie .
Suolla on 27 tutkimuspistettä ja 15 syvyyspis-
tettä. Kokonaispinta-ala on 68 ha, yli 1 m
syvän alueen 37 ha ja yli 2 m syvän 3 ha .

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 40 -
43 m, ja pinta viettää pohjoiseen . Saranpään-
suo on kokonaan ojitettu . Kuivatusmahdolli-
suudet ovat hyvät . Vedet virtaavat suon poh-
joisosasta ojia myöten Järviojaan, joka laskee
Eurajokeen .

Saranpäänsuon yleisin suotyyppi on isovar-
purämeojikko ja -muuttuma . Reunaosissa on

23 . Isosuo
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Länsiosan ojitetulla alueella on mm . tupasvilla-
ja rahkarämemuuttumia ja pohjoisessa näiden
lisäksi sararäme- ja korpimuuttumia . Suolta on
nostettu turvepehkua . Turvekerrostumankeski-
maatuneisuus on 4,1 . Vallitseva pohjamaalaji
on savi, joka on usein pintaosistaan liejuista .
Liejua on suon pohjalla monin paikoin ohueh-
ko kerros .

Turpeista on rahkavaltaisia 72 % ja saraval-
taisia 28 % . Pääturvelajeittain jakaantuma on
S 58 %, CS 14 %, C 11 % ja SC 17 % . Tu-
pasvillaa lisätekijänä sisältäviä turpeita on
20 % , puun jäännöksiä sisältäviä turpeita 24
ja varpujen jäännöksiä sisältäviä 6 % .

Isosuolla on noin 50 ha :n laajuisen alue,
jonka heikosti maatunut rahkainen pintakerros
soveltuu tyydyttävästi kasvuturvetuotantoon .
Rahkan laatua heikentäviä tekijöitä ovat ohueh-
kot kohtalaisen hyvin maatuneet rahkalinssit
sekä varsinkin kulju- ja silmäkekohdissa sekä
paikoin muuallakin Cuspidata-valtainen rahka-
turve. Hyvin maatunutta pohjakerrosta on
mahdollista käyttää energiaturvetuotantoon,
mikäli pohjaosien kuivatus järjestyy . Lisäksi
suon luoteispäässä on noin 20 ha yli 2 m syvää
pelkästään energiaturvetuotantoon soveltuvaa
aluetta .

ruoho- ja mustikkaturvekankaita . Turveker-
rostuman keskimaatuneisuus on 7,5 . Yleisim-
mät pohjamaalajit ovat savi (93 %) ja hieta .
Liejua on suon pohjalla paikoin ohut kerros .

Turpeista on rahkavaltaisia 73 % ja saraval-
taisia 27 % . Pääturvelajeittain jakaantuma on
S 68 %, CS 5 % ja C 27 % . Puun jäännöksiä
lisätekijänä sisältäviä turpeita on 68 % .

Saranpäänsuo on turvetuotannon kannalta
ohutturpeinen . Koska turve on suurimmassa
osassa suota pinnasta asti kohtalaisen hyvin
maatunutta, soveltuu se paksuturpeisinta aluet-
ta lukuun ottamatta energiaturvetuotantoon .
Suolla on yhteensä noin 20 ha yli 1,5 m syvää
pienimuotoiseen energiaturvetuotantoon sovel-
tuvaa aluetta .
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25 . Väsönsuo

Väsönsuo (kl . 1134 05) sijaitsee noin 10 km
Euran keskustasta luoteeseen . Suo rajoittuu
mäkiseen moreenimaastoon . Länsipuolitse kul-
kee paikallis- ja metsäautotie . Suolla on 48
tutkimuspistettä ja 24 syvyyspistettä . Koko-
naispinta-ala on 107 ha, yli 1 m syvän alueen
70 ha ja yli 2 m syvän 54 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 45 -
47 m. Väsönsuon reunaosissa on ojitusta.
Eteläpäästä on laskuoja Järviojaan, joka johtaa
Eurajokeen.

V äsönsuon keskiosassavuorottelevatkeidas-
räme ja rahkaräme. Paikoin on lisäksi lyhyt-
korsinevaa. Reunemmalla on isovarpu- ja
tupasvillarämettä . Reunaosissa on turvekankai-
ta . Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on
4,2 . Yleisimmät pohjamaalajit ovat savi (55%)

ja hiekka . Liejua on suon pohjalla paikoin ohut
kerros.

Turpeista on rahkavaltaisia 99 % ja saraval-
taisia 1 % . Pääturvelajeittain jakaantuma on
S 81 %, CS 18 % ja C 1 % . Tupasvillaa
lisätekijänä sisältäviä turpeita on 9 %, puun
jäännöksiä sisältäviä turpeita 30 % ja varpujen
jäännöksiä sisältäviä 2 %.

Väsönsuon yli 2 m syvä 54 ha:n alue sovel-
tuu kasvuturvetuotantoon . Hyvin maatunut
pohjakerros soveltuu pintarahkan käytön
jälkeen energiaturpeeksi, mutta kerros on niin
ohut, että sitä ei kannata laskea käyttökelpoi-
sen turpeen määrään . Lisäksi syvimmissä
kohdissa voi esiintyä kuivatusongelmia . Väsön-
suo kuuluu Satakunnan seutukaavaliiton soi-
densuojelukohteisiin.

26 . Eurassuo

Eurassuo (kl . 1134 07) sijaitsee noin 4 km
Euran keskustasta itään . Suo rajoittuu kaak-
koispäässä hiekkakankaaseen ja muualla mo-
reenimaastoon . Itäreunaan ulottuu metsäau-
totien pää . Suolla on 186 tutkimuspistettä ja 27
syvyyspistettä . Kokonaispinta-ala on 103 ha,
yli 1 m syvän alueen 72 ha ja yli 2 m syvän
55 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 76 -
80 m . Eurassuon luoteis- ja kaakkoispää sekä
reunat on ojitettu . Suon eteläpäästä lähtee
laskuoja lounaaseen Pyhäjärveen.

Eurassuon keskiosa on suurimmaksi osaksi
keidasrämettä. Paikoin on myös lyhytkorsi-
nevaa. Reunemmalla ovat rahkaräme ja isovar-
puräme tyypillisiä . Reunaosien ojitusalueilla
ovat turvekankaat tyypillisiä (ruoho- ja mustik-
katurvekangas) Paikoin on myös korpimuuttu-
maa ja tupasvillarämemuuttumaa . Lounais-

reunassa on vanha jätevesiallas . Turvekerrostu-
man keskimaatuneisuus on 4,1 . Yleisimmät
pohjamaalajit ovat hiekka (58 %) ja moreeni.
Liejua on suon pohjalla paikoin ohut kerros.

Turpeista on rahkavaltaisia 84 % ja saraval-
taisia 16 % . Pääturvelajeittain jakaantuma on
S 79 %, CS 5 %, C 6 % ja SC 10 % . Tupas-
villaa lisätekijänä sisältäviä turpeita on 25 %,
puun jäännöksiä sisältäviä turpeita 11 % ja
varpujen jäännöksiä sisältäviä 2 %.

Eurassuon yli 2 m syvän 55 ha alueen paksu
pintarahkakerros soveltuu varauksin kasvutur-
vetuotantoon . Haittaavina tekijöinä pintarah-
kassa ovat maatuneemmat kerrokset ja linssit.
Mikäli suo otetaan turvetuotantoon, se edel-
lyttää monin paikoin 1 . luokan kasvuturpeen
ja 2 . luokan kasvuturpeen tai energiaturpeen
samanaikaista tuottamista . Pohjalla on ener-
giaturpeeksi soveltuvaa turvetta .



Hyväsuo (kl . 1134 07) sijaitsee noin 1 km
Euran keskustasta kaakkoon . Suo rajoittuu
koillisessa moreenialueeseen ja muualla hiek-
kakankaaseen. Maantiet sivuavat suota pohjoi-
sessa, lännessä ja etelässä . Itäpuolella kulkee
lisäksi rautatie . Suolla on 15 tutkimuspistettä
ja 6 syvyyspistettä . Kokonaispinta-ala on
37 ha, yli 1 m syvän alueen 28 ha ja yli 2 m
syvän 21 ha .

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 54 -
56 m . Hyväsuo on kokonaan ojitettu . Poh-
joispäästä lähtee laskuoja Eurajokeen .

Hyväsuon yleisimmät suotyypit ovat tupas-
villa- ja isovarpurämemuuttuma . Turvekerros-

Hevossuo (kl . 1134 07) sijaitsee noin 2 km
Euran keskustasta kaakkoon . Suo rajoittuu
hiekkakankaisiin . Eteläreunassa on pienialainen
moreenikumpare . Pohjois- ja eteläreunaa
sivuaa tie . Suolla on 14 tutkimuspistettä ja 7
syvyyspistettä .

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 46 -
48 m. Hevossuo on tiheästi ojitettu . Suon
syvimmät kohdat ovat Pyhäjärven pintaa alem-
pana . Vedet laskevat ojia myöten läheiseen
Pyhäjärveen .

Hevossuon keskiosa on suurimmaksi osaksi
isovarpurämemuuttumaa. Reunaosissa on
mustikka- ja ruohoturvekangasta sekä var-
sinaista sararämemuuttumaa . Lounaisreunassa
on vanha palaturpeen nostoalue . Turvekerros-

27 . Hyväsuo
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tuman keskimaatuneisuus on 4,0 . Yleisimmät
pohjamaalajit ovat hiekka ja savi .

Turpeista on rahkavaltaisia 99 % ja saraval-
taisia 1 % . Pääturvelajeittain jakaantuma on
S 96 %, CS 2 %, BS 1 % ja SC 1 % . Tupas-
villaa lisätekijänä sisältäviä turpeita on 20 %,
puun jäännöksiä sisältäviä turpeita 3 % ja
varpujen jäännöksiä sisältäviä 2 % .

Hyväsuolla on erittäin paksu heikosti maa-
tunut pintarahkakerros, joka varauksin sovel-
tuu kasvuturvetuotantoon . Koska suo sijaitsee
asutuksen keskellä, sitä ei suositella turve-
tuotantoon .

tuman keskimaatuneisuus on 6,4. Yleisimmät
pohjamaalajit ovat savi, hiekka ja hiesu . Liejua
on suon pohjalla laajalla alueella vaihtelevan
paksuinen kerros .

Turpeista on rahkavaltaisia 47 % ja saraval-
taisia 53 % . Pääturvelajeittain jakaantuma on
S 41 %, CS 6 %, C 20 % ja SC 33 % . Tupas-
villaa lisätekijänä sisältäviä turpeita on 8 %,
puun jäännöksiä sisältäviä turpeita 2 % ja
varpujen jäännöksiä sisältäviä 38 % .

Turvelajin ja maatumisasteen puolesta He-
vossuo soveltuu energiaturvetuotantoon, mutta
koska suo on pienikokoinen ja sijaitsee asu-
tuksen keskellä, sitä ei suositella turvetuotan-
toon .
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Euran maapinta-ala on 431 km2 . Tästä
alasta on 20 ha ja sitä suurempia yhtenäisiä
suoalueita 36 kappaletta yhteispinta-alaltaan
3 030 ha eli 7 % pinta-alasta . Luku on lähellä
Turun ja Porin läänin keskiarvoa, joka on
7,5 % (Lappalainen ja Hänninen 1993) .

Euran suot kuuluvat Rannikko-Suomen ker-
mikeitaisiin . Niille on ominaista melko tasai-
nen keskiosa, jossa on yleensä keidas- ja
rahkarämettä. Reunemmalla reunaluisun alueel-
la on tavallisesti isovarpurämettä, ja aivan
reunassa mineraalimaan rajalla on kapea
sarainen laide . Suurin yksittäinen suoalue on
281 ha:n laajuinen Isosuo (2), ja suurin tavattu
turvepaksuus, 7,9 m, on Laustinrahkalla (1) .
Tutkittujen soiden keskikoko on 81 ha.

Tutkituilla soilla tehtiin kaikkiaan 1 253
suotyyppihavaintoa . Yleisimpiä suotyyppejä
ovat erilaiset rämeet, joita on 64 % pinta-
alasta (suokohtaisesti pinta-aloihin painotettu
keskiarvo) . Rämetyypeistä ovat keidasräme ja
rahkaräme yleisimmät . Avosoita eli nevoja on
18 % ja korpia 7 % .

Suotyypeistä on 22 % ojikkovaiheessa ja
20 % muuttumavaiheessa. Luonnontilaisia
suotyyppejä on 47 % . Luonnotilaisten alueiden
melko suuri prosenttiosuus selittyy sillä, että
monien soiden paksuturpeiset keskiosat ovat
heikon boniteettinsa vuoksi sopimattomia
metsänviljelyyn . Turvekankaiden, peltojen ja
turpeennostoalueiden osuus on yhteensä 11 % .
Kaikkiaan ojituksen vaikutuksen alaisia suo-
tyyppejä on 53 % .

Eurassa tutkittujen soiden turpeen keskipak-
suus on 2,1 m, josta heikosti (H1 - 4) maatu-
neen rahkavaltaisen pintakerroksen osuus on
1,1 m. Soiden keskisyvyys on lähes sama kuin
Turun ja Porin läänissä keskimäärin, joka on
2,2 m (Lappalainen ja Hänninen 1993) . Tutkit-
tujen soiden yli 1 m syvien alueiden turveker-
rosten keskipaksuus on 2,8 m ja yli 2 m
syvien alueiden 3,5 m .

Tutkituissa 28 suossa, joiden yhteispinta-ala
on 2 264 ha, on turvetta kaikkiaan 48,42 milj .
suo-m3 , josta heikosti maatuneen rahkavaltai-
sen pintakerroksen osuus on 25,40 milj .suo-m3

TULOSTEN TARKASTELU

eli 52 % . Pintarahkasta 48 % koostuu H4
maatuneesta turpeesta . Yli 1 m :n syvyisillä
yhteispinta-alaltaan 1 602 ha :n alueilla on
turvetta 44,67 milj . suo-m3 , josta hyvin maatu-
neen pohjakerroksen ja saravaltaisen turpeen
osuus on 45 % eli 20,23 milj . suo-nf . Yli
2 m:n syvyisillä yhteispinta-alaltaan 1 045
ha:n alueilla on turvetta 36,33 milj . suo-m3 ,
josta hyvin maatuneen pohjakerroksen ja
saravaltaisen turpeen osuus on 39 % eli 14,17
milj . suo-m3 . Yli 2 m :n syvyisten alueiden
turvemäärän osuus koko turvemäärästä on
75 % .

Rahkavaltaisia turpeita on 72 % . Turun ja
Porin läänissä rahkavaltaisten turpeitten osuus
on keskimäärin 71 % . Saravaltaisia turpeita on
28 % . Ruskosammalvaltaisia turpeita on
löydetty vain kolmelta suolta . Lisätekijöistä
ovat tupasvillan (ER) jäännökset yleisimpiä, ja
niitä esiintyy turpeessa jokaisella tutkitulla
suolla . Tupasvillapitoisen turpeen osuus koko-
naisturvemäärästä on 17 % . Tupasvilla on
yleisin lisätekija rahkavaltaisessa pintakerrok-
sessa . Puun jäännöksiä lisätekijänä sisältäviä
turpeita on 20 %, ja ne keskittyvät yleensä
soiden pohjaosiin .

Suokohtaisesti turvemääriin painotettu
turvekerrostumien keskimaatuneisuus on 4,5 .
Heikosti (H1 - 4) maatuneen rahkavaltaisen
pintakerroksen keskimaatuneisuus on 3,0 ja
muun osan 6,1 . Turvekerrostumien keskimaa-
tuneisuus on lähes sama kuin Turun ja Porin
läänissä keskimäärin, jossa se on 4,6 .

Suossa olevan lahoamattoman puuaineksen
eli liekojen määrä on tutkituilla soilla yleensä
alhainen . Joillakin pienillä ja yleensä puustoi-
silla soilla liekoisuus on paikoin korkea .
Korkea liekoisuus (yli 3 %) aiheuttaa usein
tuntuvia lisäkustannuksia turvetuotannossa,
varsinkin jos kyseessä on pientuotanto tai
tilakohtainen palaturvetuotanto .

Tutkittujen soiden yleisin pohjamaalaji on
savi, jota esiintyy 51 % :ssa suoalasta (suokoh-
taisesti pinta-aloihin painotettu keskiarvo) .
Moreenia esiintyy 19 % :ssa suoalasta, hiekkaa
19 % :ssa, soraa 4 % :ssa, kalliota 4 % :ssa ja
hietaa 3 % :ssa .



Liejua on 24:n suon pohjalla. Liejukerrok-
set ovat usein melko laaja-alaisia ja vaihtele-
van paksuisia. Tutkittujen soiden pinta-aloihin
painotettu liejun esiintymisprosentti on 32 .
Siten liejuja on soiden pohjalla kaikkiaan noin
720 hain alueella . Lieju on merkkinä suon
synnystä vesistön umpeenkasvun tuloksena .

Turpeiden keskimääräinen pH-arvo on 4,2 .
Pintaturve on happamampaa kuin syvemmällä
oleva turve . Samoin rahkavaltaiset turpeet ovat
saravaltaisia happamampia . Keskimääräinen
tuhkapitoisuus on 2,6 % kuivapainosta . Tuhka
pitoisuudet ovat niin alhaisia, että ne eivät ole
esteenä turpeen energiakäytölle . Korkeimmat
tuhkapitoisuudet ovat lähellä suon pohjaa,
koska turve voi siellä sisältää runsaasti sekun-
dääristä tuhkaa eli mineraalimaa-ainesta .

Turpeen vesipitoisuus riipuu mm. turvelajis-
ta, maatumisasteesta sekä suon ojituksesta .
Keskimääräinen vesipitoisuus on 92,5 % mär-
käpainosta . Turpeen tiheydellä eli kuiva-aineen
määrällä tarkoitetaan sitä painoa, minkä verran
tietyn tilavuusyksikön (yleensä yksi suokuu-
tiometri) sisältämä täysin kuiva turve painaa .
Keskimäärin kuiva-ainetta on 63 kg/suo-m3 .
Suossa olevan turpeen kuiva-aineen määrään
(kg/suo-m3) vaikuttaa ennen kaikkea vesipitoi-
suus sekä maatumisaste ja turvelaji . Ojitetulla
suolla pintaturpeen kuiva-aineen määrä on
yleensä keskimääräistä korkeampi turvelajista
tai maatumisasteesta riippumatta . Tämä johtuu
pintakerroksen alhaisesta vesipitoisuudesta ja
turpeen tiivistymisestä. Turpeen kuiva-aine-
määrä on tärkein vaikuttaja suokuution ener-
giasisältöä laskettaessa. Ojitetun suon pinta-
osan turpeen energiasisältö tilavuusyksikköä
kohden on usein selvästi korkeampi kuin
ojittamattomalla suolla .

Energiaturpeen yhtenä tärkeänä kelpoisuu-
den mittana on sen tehollinen lämpöarvo . Se
riippuu turvelajista, maatuneisuudesta, tuhkapi-
toisuudesta sekä vesipitoisuudesta . Suokohtai-
sesti turvemääriin painotettu keskimääräinen
tehollinen lämpöarvo täysin kuivalla turpeella
on 19,9 MJ/kg . Vastaava arvo 50 % :n kos-
teudessa on 8,7 MJ/kg . Tutkittujen soiden
keskimääräinen rikkipitoisuus on 0,11
kuivapainosta . Polttoturpeen laatuohjeen (liite
1) mukaan rikkipitoisuus tulee ilmoittaa, mi-
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käli se ylittää arvon 0,30 % . Rikkipitoisuus
nousee yleensä jonkin verran syvyyden kasva-
essa, ja varsinkin turpeessa lisätekijänä esiinty-
vä järviruoko kohottaa arvoja .

Koska Eura kuuluu keidassuoalueeseen, on
alueen soille tyypillistä paksu heikosti maatu-
nut pintarahkakerros . Siten soiden ensisijainen
hyödyntämismuoto on kasvu- ja kuiviketurve-
käyttö. Soveltuakseen 1 . luokan kasvuturpeeksi
tulee valtaosan H1 - 3 maatuneesta pintarah-
kasta kuulua Acutifolia-ryhmään . Tutki-
musajankohdasta johtuen on eri rahkasammal-
lajeja tutkittu vain kolmelta suolta . Siten
useimpien soiden kohdalla ei voi varmuudella
sanoa, kuinka suuri osa pintarahkasta kuuluu
mihinkin ryhmään . Useimmilla Lounais-Suo-
men soilla Acutifolia-ryhmän rahkasammalet
ovat vallitsevin ryhmä. Siksi ilmoitettu H1 -
3 maatunut käyttökelpoinen pintarahka sisältää
sekä 1 . että 2. luokan kasvuturvetta .

Kasvu- ja kuiviketurpeen nostoon soveltuvia
soita Eurassa on 16 kappaletta, ja niiden
käyttökelpoisten alueiden yhteispinta-ala on
801 ha eli 35 % tutkitusta suoalasta. Käyttö-
kelpoiset Hl - 4 maatuneet pintaturvevarat
ovat 16,24 milj . suo-m3, josta H1 - 3 maa-
tunutta pintarahkaa on 12,87 milj . suo-m3 , ja
loput 3,37 milj . suo-m3 , on lähinnä H4 maa-
tunutta rahkaturvetta . Seitsemän näistä soista
soveltuu pelkästään kasvu- ja kuiviketurve-
tuotantoon. Muilla soilla pintarahkan alapuoli-
nen osa voidaan ainakin osittain hyödyntää
energiaturpeena .

Tutkituista 28 suosta soveltuu 13 ener-
giaturvetuotantoon . Turvetuotantoon soveltu-
viksi osoitettujen soiden lisäksi on joillakin
soilla pienialaisia lähinnä tilakohtaiseen pala-
turvetuotantoon soveltuvia alueita, joista ei ole
erikseen laskettu käyttökelpoista turvemäärää .
Suurimmassa osassa soista on ennen ener-
giaturpeen nostoa hyödynnettävä tai poistettava
paksu heikosti maatunut pintarahkakerros .
Vain neljällä suolla (yht . 65 ha) turve soveltuu
pelkästään energiaturvetuotantoon .

Energiaturvetuotantoon soveltuvien aluei-
den yhteenlaskettu pinta-ala on 659 ha . Käyttö-
kelpoisen turpeen määrä on 6,72 milj . suo-m3
ja kuivan turpeen energiasisältö 3,16 milj .
MWh. Jyrsinturpeelle lasketussa tuotantokos
teudessa (50 %) energiasisältö on 2,83 milj .
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MWh, jolloin yhden suokuution keskimää-
räiseksi energiasisällöksi saadaan 0,42 MWh .
Palaturpeen tuotantokosteuteen (35 %) lasket-
tuna energiasisältö on noin 5,5 % korkeampi .
Suuri osa soista soveltuu parhaiten jyrsinturve-
tuotantoon .

Kaikkiaan erityyppiseen turvetuotantoon
(kasvu- ja energiaturve) soveltuvia alueita on

20 kappaletta. Näiden yhteinen tuotantokelpoi-
nen pinta-ala on 896 ha eli 40 % tutkitusta
suoalasta ja käyttökelpoinen turvemäärä 22,96
milj . suo-m3 .

Valtakunnallisiin soidensuojeluohjelmiin
sisältyviä soita ei Euran kunnan alueella ole,
mutta Satakunnan seutukaavaliiton soidensuoje-
lukohteisiin kuuluvat Isosuo (2) ja Väsönsuo
(25) .
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POLTTOTURPEEN LAATUOHJE 1991

JYRSINPOLTTOTURPEEN LAATULUOKAT, OMINAISUUKSIEN RAJA-ARVOT

Raja-arvot

Kattavuus

Ominaisuuden arvon katsotaan olevan ilmoitetun arvon mukainen, mikäli se poikkeaa raja-arvosta enintään puolet ilmoitustarkkuudesta epäedulliseen suuntaan .

A. Koko turvemäärän kattava säännöllinen ominaisuuden määritys turpeen arvon määrittämistä varten .
B . Koko turvemäärän kattava säännöllinen ominaisuuden m††ritys, ei ole suoraan sidottu turpeen arvoon .
C . Ominaisuus määritetään satunnaisesti tai tarpeen vaatiessa .

Taajuus

	

Ilmoitettu Laajuus on vähimmiiistaajuus, jolla ominaisuus määritetään .

LIITE 1 (1)

Kohta Ominaisuus Raja-arvon
kohdistuminen

Yksikkö Ilmoitus-
tarkkuus

Raja-arvot

Laatuluokittain

Toteamislapa
- ]tuttavuus
ja
Laajuus

J6 38 J10

1 . KOSTEUS Toimituser†
SAAPUMIS- -vähintään p% 0,1 40,0 40,0 40,0 A, l/vrk
TILASSA -enintään p% 0,1 60,0 56,0 50,0 A, 1/vrk

Yksittäinen
kuorma
-vähintään P-% 0,1 38,0 38,0 38,0 C
-enintään p% 0,1 65,0 63,0 60,0

2. TEHOLLINEN Toimituserä,
L…MP‡ARVO vähintään MJ/kg 0,1 6,0 8,0 10,0 A, l/vrk
SAAPUMIS-
TILASSA

3 . ENERGIA- Toimituserä,
TIHEYS vähintään MWh/m' 0,01 0,50 0,70 0,80 A, l/vrk
SAAPUMIS-
TILASSA

4 . TEHOLLINEN Kuukausierä,
L…MP‡ARVO vähintään MJ/kg 0,01 18,00 18,00 19,00 B, 1/vrk
KUIVA-
AINEESSA

5 . TUHKA- Kuukausierä
PITOISUUS enintään p% 0,1 10,0 10,0 10,0 B, 1/kk
KUIVA-
AINEESSA Toimituserä ja

kuukausierä p-% 0,1 15,0 15,0 15,0 C
yhdeltä toimi-
tuspaikalta
enintään

6. TUHKAN Kuukausierä,
SULAMIS- puolipallopiste 'C 10 +1120 +1120 +1120 C
K…YTT…YTYM. vähintäin

ellei etukäteen toisin ole ilmoitettu

7 . RIKKI- Kuukausierä, IPITOISUUS enintään p% 0,01 0,30 0,30 0,30 B, 1/kk
KUIVA-
AINEESSA ellei etukäteen toisin ole ilmoitettu

8 . SUURET Kuorma,
KAPPALEET silmäkooltaan p% 0,2 1,0 1,0 0,5 C

200x200 mm
täryritilälle
jäävä osuus
enintään

Yksittäisen m 0,1 1,0 1,0 1,0 C
kappaleen
suurin sallittu
ulottuvuus
ja m' 0,2 0,2 0,2 C
tilavuus

ellei etukäteen toisin ole sovittu

9 . KARKEA Toimituserä,
AINES 200x200 mm p% 1 6 6 6 C

täeyritilän lä-
päisevä, mutta
40x40 mm seu- ellei etukäteen toisin ole sovittu
lalle jäävi
osuus enintään

10. IRTOTIHEYS Kuorma,
-vähintään kg/m' 10 200 220 240 C
-enintään kg/ni 10 450 450 450



POLTTOTURPEEN LAATUOHJE 1991

PALATURPEEN LAATULUOKAT, OMINAISUUKSIEN RAJA-ARVOT

HUOMAUTUKSET : Pienkäyttöluokka, jonka osalta toteamistapa (-kattavuus ja taajuus) sovitaan tapauskohtaisesti .
Erityisrajoitus kohdassa 5 .2
Sovitaan toimitussopimuksessa käytetäänkö Ml/kg vai MWh/m', ei molempia samanaikaisesti .
Lisähuomautus : MJ/kg- ja MWh/m'- arvoja ei ole tästä syystä synkronoitu keskenään.
Seulottu kuormausvaiheeasa .

Raja-arvot

	

Ominaisuuden arvon katsotaan olevan ilmoitetun arvon mukainen, mikäli se poikkeaa raja-arvosta enintään puolet ilmoitustarkkuudesta epäedulliseen suuntaan .

Kattavuus A. Koko turvemäärän kattava säännöllinen ominaisuuden määritys turpeen arvon määrittämistä varten .
B . Koko turvem†ärän kattava säännöllinen ominaisuuden määritys ei ole suoraan sidottu turpeen arvoon .
C . Ominaisuus määritetään satunnaisesti tai tarpeen vaatiessa .

Taajuus

	

Ilmoitettu laajuus on vöhimmäistaajuas, jolla ominaisuus m†äritetään .

LIITE 1 (2)
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Kohta Ominaisuus Raja-arvon
kohdistuminen

Yksikkö Ilmoitus-
tarkkuus

Raja-arvot

Laatuluokittain

Toteamistapa
- kaltavuus
ja
Laajuus

P9 P11 P13 P15 *)

1 . KOSTEUS
SAAPUMIS-
TILASSA

Toimituserä
-vähintään

-enintään

p-%

p-%

0,1

0,1

35,0

53,0

30,0

47,0

27,0
)

400

20,0
)

33,0

A, 1/vrk

A, 1/vrk

2 . TEHOLLINEN
L…MP‡ARVO
SAAPUMIS-
TILASSA "')

Toimituser†,
vähintään MJ/kg 0,1 9,0 11,0 13,0 15,0 A, 1/vrk

3 . ENERGIA-
TIHEYS
SAAPUMIS-
TILASSA "')

Toimituser†,
vähintään MWh/m' 0,01 1,00 1 .15 130 1,50 A, I/vrk

4. TEHOLLINEN
L…MP‡ARVO
KUIVA-
AINEESSA

Kuukausierä,
vähintään MJ/kg 0,01 18,00 19,00 19,00 2000 B, 1/vrk

5. TUHKA-
PITOISUUS
KUIVA-
AINEESSA

Kuukausierä
enintään

Toimituserä ja
kuukausierä
yhdeltä toimi-
tuspaikalta
enintään

p-%

p-%

0,1

0,1

10,0

15,0

10,0

15,0

8,0

12,0

60

8 0

B, 1/kk

C

6 . TUHKAN
SULAMIS-
K…YTT…YTYM .

Kuukauaierä,
puolipallopiste
vähintään

'C 10 +1120

ellei

+1120

etukäteen toisin

+1120

ole ilmoitettu

+1120 C

7 . RIKKI-
PITOISUUS
KUIVA-
AINEESSA

Kuukausierä,
enintään p-% 0,01 0,30

ellei

0,30

etukäteen toisin

0,30

ole ilmoitettu

0,30 B, 1/kk

8 . SUURET
KAPPALEET

Kuorma,
suurin ulottuvuus
enintään

osuus enintään

mm

p-%

10

0,1

300

1,0

ellei

300

1,0

etukäteen toisin

300

1,0

ole sovittu

200

1,0

C

9 . PALAKOKO Keskimääräiset
mitat
-halkaisija

-pituus

mm

mm

10

10

20 . ..80 ellei etukäteen toisin

80 . . .200 ole sovittu

c

10 . HIENOAINEKSEN
OSUUS

Kuorma,
silmäkooltaan
20x20 mm verk-
koseulan l†p†i-
sevä osuus
enintään

p-% 1 20

ellei

15

etukäteen toisin

5

	

)
tai
0

ole ilmö tettu

5

	

) C

11 . IRTOTIHEYS Kuorma
-vähintään

-enintään

kg/m'

kg/m'

10

10

280

550

280

550

300

520

300

500

C
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TURVETEOLLISUUSLIITON (1980) KASVUTURVESTANDARDI

LIITE 1 (3)

VILJELYTURPEEN, TURVERAAKA-AINEEN, STANDARDIN MUKAISET LAATULUOKAT

I Laatuluokka . Hyväksyttävän turpeen tulee olla vaaleaa turvetta, Hl-H3, jossa on vähintään 90 % rahkasammal-
jäänteitä, jajoista valtaosa, yli 80 % on Acuti olla-rYhmänJänteitä .ä
Varpujen ja muiden puumaisten kasvien jäänteitä saa olla korkeintaan 3 % ja tupasvillan jäänteitä korkeintaan 6
painosta .

II Laatuluokka. Hyväksyttävän turpeen tulee olla vaaleaa, Hl-H3, tai tummaa, H4-H5 turvetta, jossa on
vähintään 80 % rahkasammalien jäänteitä .
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SUO KARTTA :

`\l 'ÄÄ.. Epämääräinen
rantaviiva

Suon ja mineraalimaan raja

	

Joki
P
Järvi tai lampi

Pelto

	

Puro ja o1a sekä
veden virtaussuunta

a

	

Lohkare

`~ Tie

~1 Rautatie

Rahka
(Sphagnum)

Sara
(Carex)

Ruskosammal
(Bryales)

Sararahka
(Carex-Sphagnum)

Rahkasara
(Sphagnum-Carex)

Ruskosammalsara
(Bryales-Carex)

Lohkareita

Moreeni

Sora

Savilieju

Järvimuta

Hienodetrituslieju

Muita symboleja :
Hiili kerros

Saostuma

Rekurenssipinta

_V Veden pinta

U HS
LJ HT
U HK
LJ SR

Syvyyskäyrä

Liekoisuus :

3/2 Lieko-osumien määrä
0-1/1-2 m :n syvyydessä

Käytetyt symbolit ja lyhenteet

6,0 Keskimääräinen maatuneisuus
.

3/14 Heikosti maatuneen rahkavaltaisen
pintakerroksen /koko turvekerros-
tuman paksuus dm

P3 9 Hajopiste

x

	

Turvekerrostuman paksuus dm
.22

Näytepiste

Turpeen maatuneisuus :

H 1-3

H4

H5-10

LIITE 2

33

/1~1~
Korkeus käyrä

PROFIILIT :
Turvelajit :

S I
Tupasvilla
(Eriophorum)

	

ER
y

4.
Järvi kaisla
(Scirpus)

	

SP

C
Tupasluikka
(Trichophorum)

	

TR
Järviruoko
(Phragmites)

	

PR

B

CS

Suoleväkkö
(Scheuchzeria)

	

SH

Siniheinä
(Molinia)

	

ML

Raate
(Menyanthes)

	

MN

Varpuaines
(Nanolignidi)

	

N

M
M

a a

SC
Korte
(Equisetum)

	

EQ
Puuaines
(Lignidi)

	

L
A

A

BC

LO

Pohjamaatajit
Hiekka

	

HK Savi

	

SA

MR Hieta

	

HT Liejusavi

	

USA
+ +

SR Hiesu

	

HS Kallio

	

KA

SALJ

Liejut :
Karkeadetritustieju KDLJ Levälieju

	

LELJ05 IPA %
>i~84

JAMU Piilevälieju

	

PILJ Kalkkilieju

	

KALJU...
‰...

HDLJ I	 Piimaa

	

PIMA Simpukkamaa ja kuorisora
SMLJ


