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Isonkyrön kunnan alueella tutkittiin Geologian tutkimuskeskuksen
toimesta vuosina 1984, 1985, 1991 ja 1994 maaperäkartoitukseen ja turve-
inventointiin liittyen 35 suota yhteispinta-alaltaan 4 922 ha . Kaikki kunnan
alueella sijaitsevat 20 haja sitä suuremmat suot on tutkittu . Tässä raportin
2 . osassa julkaistaan lyhyet yhteenvedot 24 :stä vuosina 1985, 1991 ja 1994
tutkitusta suosta sekä kaikkia soita koskevat yhteenvetotiedot .

Isossakyrössä tutkituissa soissa on turvetta yhteensä 88,4 milj . suo-m' .
Soiden keskisyvyys on 1,8 m, josta heikosti maatuneen pintarahkan osuus
on 1,0 m. Turpeen keskimaatuneisuus on 4,4 . Yli 2 m syvän alueen pinta-
ala on 2 117 haja turvemäärä 55,6 milj . suo-m' . Turpeista on rahkavaltaisia
86 %, ja loput 14 % ovat saravaltaisia . Isonkyrön soille on tyypillistä paksu
heikosti maatunut pintarahkakerros . Suurin osa soista on ojitettu . Yleisimmät
suotyypit ovat keidasräme ja rahkaräme .
Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 2,1 % kuivapainosta, ve-

sipitoisuus märkäpainosta on 92,0 %, kuiva-aineen määrä 75 kg/suo-m' ja
rikkipitoisuus 0,15 % kuivapainosta . Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo
on 19,3 MJ/kg .

Tutkituista soista soveltuu 16 turvetuotantoon, näistä seitsemän ennen
energiaturpeen nostoa kasvuturvetuotantoon, kahdeksan pelkästään
kasvuturvetuotantoon ja yksi energiaturvetuotantoon . Turvetuotantoon
soveltuvien alueiden kokonaispinta-ala on 1 410 ha . Energiaturvetuotan-
toon soveltuvan alueen pinta-ala on 950 ha . Käyttökelpoiset energiaturve-
varat tällä alueella ovat 10,2 milj . suo-m' ja energiasisältö 50 % :n kos-
teudessa 4,1 milj . MWh . Kasvuturpeeksi soveltuvien alueiden pinta-ala on
1 355 haja käyttökelpoinen turvemäärä 19,0 milj . suo-m 3 .
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The Geological Survey of Finland studied peat reserves in the municipality
of Isokyro in 1984, ,1985, 1991 and 1994 . Thirty-five mires covering a total
of 4 922 hectares were studied . This second part of the report contains short
summaries of the 24 mires studied during the years 1985, 1991, 1994 and
the summary of all the mires studied in the municipality of Isokyrö .

The mires studied contain a total of 88 .4 million m' of peat in situ . The
mean depth of the mires is 1 .8 m, including the poorly humified Sphagnum
predominant surface layer, which averages 1 .0 m in thickness . The mean
humification degree (H) of the peat is 4 .4 . The area deeper than 2 m covers
2 117 ha and contains 63 % of the total peat quantity (55 .6 million m') .
Eighty-six per cent of the peat is Sphagnum predominant, and the

remaining 14 % Carex predominant . The majority of the mires are drained .
The most common site types are ridge-hollow pine bog and Sphagnum
fuscum pine bog .

The average ash content of peat is 2 .1 % of dry weight, the water content
92.0 % of wet weight, the dry bulk density 75 kg per m' in situ and the
sulphur content 0 .15 % of dry weight. The effective calorific value of the
dry peat is 19 .3 MJ/kg .

Sixteen of the investigated mires are suitable for peat production ; seven
of them are suitable for horticultural peat production before fuel peat
production and eight only for horticultural peat production . The total area
suitable for peat production is 14 10 ha . The total area suitable for fuel peat
production is 950 ha. The available amount of peat is 10 .2 million m' in situ
and the energy content at 50 % moisture content 4 .1 million MWh . The area
suitable for horticultural peat is 1 355 ha and the available amount of the
peat is 19 .0 million m' in situ .

Key words: mire, peat, inventory, energy peat, horticultural peat, Isokyrö
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Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti - Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 297, 1996
Isossakyrössä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2 .

Geologian tutkimuskeskus on tehnyt maaperä-
kartoitukseen ja valtakunnan turvevarojen koko-
naisinventointiin liittyviä turvetutkimuksia Ison-
kyrön kunnan alueella vuosina 1984, 1985, 1991 ja
1994 . Isonkyrön kunnan alueella on tutkittu kaik-
kiaan 35 suota yhteispinta-alaltaan 4 922 ha
(kuva 1) .

Peruskartoilta tehtyjen pinta-alamittausten mu-
kaan Isossakyrössä on 4 650 ha 20 ha ja sitä
suurempia suoalueita (LappalainenjaHäikiö 1985) .
Kaikki kunnan alueella olevat 20 haja sitä suu-
remmat yhtenäiset suoalueet on tutkittu .

Turvetutkimusraportin ensimmäisessä osassa

Kenttätutkimukset suoritettiin siten, että tutkit-
taville soille laadittiin linjaverkosto, joka koostuu
suon hallitsevan osan poikki vedetystä selkälinjas-
ta ja sitä vastaan kohtisuoraan sijoittuvista poikki-
linjoista (Lappalainen, Sten ja Häikiö 1984) .
Tutkimuspisteet ovat linjoilla 100 m :n välein .
Useimmat tutkimuslinjat vaaittiin suon pinnan
kaltevuussuhteiden selvittämiseksi . Osa pienialai-
sista soista tutkittiin hajapistein .

Tutkimuspisteillä määritettiin suotyyppi, suon
pinnan vetisyys 5-asteikolla (kuiva, normaali, ve-
tinen, hyllyvä ja rimpinen), mättäisyys peittävyys-
prosentteina tasopinnasta ja mättäiden keskimää-
räinen korkeus . Lisäksi määritettiin puuston puu-
laj isuhteet, tiheysluokka, mahdolliset hakkuut ja
kehitysluokka . Kairauksin tutkittiin kerrostuman

JOHDANTO

TUTKIMUSMENETELMÄT

Kenttätutkimukset

(Suomi 1989) on tiedot ll :sta vuosina 1984 ja
1985 tutkitusta suosta . Tässä raportin toisessa osas-
sa on lyhyet suoselostukset muista 24 :stä Isossa-
kyrössätutkitusta suosta, joiden kokonaispinta-ala
on 3 317 ha sekä kuntakohtainen tulosten tarkaste-
luosa, jossa on yhteenvetotiedot kaikista kunnassa
tutkituista soista . Tässä raportissa esitettyjen soi-
den yksityiskohtaisemmat suoselostukset, jotka
sisältävät suokartan, mahdolliset poikkileikkaus-
kuvat ja laboratorioanalyysien tulokset, on tilatta-
vissa GTK:n Etelä-Suomen aluetoimistosta . Esi-
merkki suokartasta on kuvassa 2 ja poikki-
leikkauskuvasta kuvassa 3 .

rakenne 10 cm :n tarkkuudella . Pääturvelajien ja
mahdollisten lisätekijöiden suhteelliset osuudet
määritettiin 6-asteikolla, turpeen maatuneisuus von
Postin 10-asteikolla, kosteus 5-asteikolla sekä
kuituisuus asteikolla 0 - 6 . Lisäksi erotettiin mah-
dolliset liejukerrostumat jamääritettiin pohjamaa-
laji. Vuonna 1991 ja sitä myöhemmin tutkituissa
soissa (suot 12 - 31 ja 33 - 35) on heikosti maatunut
pintarahka kenttätutkimuksen yhteydessä jaoteltu
kasvijäännekoostumuksen mukaan kolmeen ryh-
mään (Acutifolia-, Cuspidata- ja Palustria-ryh-
mät) .

Suossa olevan lahoamattoman puuaineksen (lie-
kojen) määrän arvioimiseksi kunkin tutkimuspis-
teen ympäristö pliktattiin 2 m :n syvyyteen asti
kymmenessä eri kohdassa .
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Kuva 1 . Isossakyrössä tutkitut suot . Soiden 1 - 11 tiedot ovat

/(1

raportin ensimmäisessä osassa .

1 . Välkinneva 13 ."Surunlaksonneva" 25 . Nevasalonneva
2 . Lamminneva 14 . Tervajiirvi 26 . Tervaneva
3 . Kempinneva 15 . "Kalkkimäenneva" 27. Laivanvana
4 . Jäkäläneva 16 . Kattilajärvenneva 28 . Isoneva
5 . Järvineva 17 .Järvenneva 29 . Kotoneva E
6 . Kotoneva 18 . Talasneva 30 . Juomukkaneva
7 . Ritaalanneva 19 . Seljänneva 3 1 . Mustikkaneva
8 . Vöyrinkytö 20 . Tonolanneva 32 . Jaurinneva
9 . Tursonneva 21 . Kairanneva 33 . Hangasneva
10 . Kaaranneva 22 . Tonolanneva 34 . Päättömänneva
11 . Ymmyräisneva 23 . Pitkärämäkkö 35 . Viitajärvenneva
12 . Palosuo 24 . Haapaneva
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Isossakyrtissä tutkitut suot ja niiden turvevarat . Osa 2 .
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Kuva 2. Esimerkki suokartasta . Merkkien selite liitteessä 2 .
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Kuva 3 . Esimerkki maatuneisuus- ja turvelajiprofiilista. Merkkien selite liitteessä 2 .
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Useimmista soista, jotka soveltuvat kenttätutki-
musten perusteella turvetuotantoon, otettiin suon
koosta riippuen 1 - 5 näytesarjaa laboratoriotutki-
muksia varten. Näytteistä määritettiin laborato-
riossa pH-arvo, vesipitoisuus painoprosentteina
(105° C :ssakuivaamalla),tuhkapitoisuusprosent-
teina (815 ± 25° C :ssa hehkutettuna) kuivapainos-
ta sekä joka toisesta näytteestä lämpöarvo Leco

Turvemäärät, maatuneisuudet sekä turvelajien
ja turvetekijöiden osuudet on laskettu ns .
vyöhykelaskutapaa käyttäen (Hänninen, Toivonen
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 syvyysvyöhykkeeltä lasketaan erikseen
turvemäärä, jotka yhdistämällä saadaan suon
kokonaisturvemäärä selville . Maatuneisuudet sekä
turvelajien ja turvetekijöiden määrät ja suhteet
lasketaan turvemäärillä painottaen . Todetut lieko-
osumat on laskettu erikseen 0 - 1 ja 1 - 2 m :n vä-
lisissä syvyyskerroksissa kantopitoisuusprosent-
teina turvemäärästä .

Soiden soveltuvuus energiaturvetuotantoon riip-
puu mm . turvelajikoostumuksesta, maatumisas-
teesta ja tuhkapitoisuudesta. Rahkaturpeen (S)
katsotaan soveltuvan energiaturpeeksi, jos sen
maatumisaste on korkeampi kuin H4, kun taas
saravaltainen (C) turve sopii energiaturpeeksi hei-
komminkin maatuneena . Toisinaan käytetään myös
H4 maatunutta rahkavaltaista pintaturvetta heik-
kolaatuisena energiaturpeena jyrsinmenetelmällä
tuotettuna .

Suota on suositeltu tässä raportissa energiatur-
vetuotantoon, mikäli siltä löytyy vähintään noin
10 ha yhtenäistä turvelaj inj a maatumisasteen puo-
lesta tuotantoon soveltuvaa yli 1 1/2 tai 2 m syvää
aluetta. Paksu pintarahka on usein este palatur-
vetuotannon aloittamiselle . Ohutta pintarahkaa ei
kuitenkaan ole vähennetty käyttökelpoista turve-
määrää laskettaessa, koska se voidaan tuottaa heik-
kolaatuisena energiaturpeena. Tuotantoalueen tu-
lee olla lisäksi ilman suuria pumppaustoimenpi-
teitä kuivattavissa . Asutuksen keskellä sijaitsevia

1 0

Laboratoriotutkimukset

AINEISTON KÄSITTELY JA TULOSTEET

AC-300 -kalorimetrillä (ASTM D 3286) . Samoista
näytteistä määritettiin rikkipitoisuus prosentteina
kuivapainosta Leco SC-132 -rikkianalysaattorilla .
Tilavuustarkoista näytteistä määritettiin lisäksi kui-
va-aineen määrä eli tiheys (kg/suo-m 3 ) .

Kasvuturveominaisuuksien selvittämiseksi on
osasta näytteitä tehty vaihtokapasiteettimäärityk-
siä bariumasetaattimenetelmällä .

soita ja vesistöihin rajoittuvia pienikokoisia soita
ei ole suositeltu turvetuotantoon .

Käyttökelpoisen turpeen määrää laskettaessa on
keskisyvyydestä vähennetty tilanteesta riippuen
noin 0,5 m, jokavastaa suon pohjalle jäävää, yleensä
vaikeasti hyödynnettävää, runsastuhkaista kerros-
ta. Vain ne suot ovat mukana turvetuotantoon sovel-
tuvien alueiden kokonaismäärässä, joista suose-
lostuksissa on ilmoitettu käyttökelpoinen pinta-
ala.

Arvioitaessa turpeen kelpoisuutta polttoaineek-
si on nojauduttu polttoturpeen laatuohjeisiin (liite
1) . Käyttökelpoisen turpeen energiasisältö on las-
kettu sekä täysin kuivalle turpeelle että jyrsintur-
peen käyttökosteudessa (50 %) olevalle turpeelle .
Jos suolta ei ole otettu laboratorionäytteitä, on
energiasisällön arvioimisessa käytetty Mäkilän
(1994) esittämää menetelmää .

Hyvälaatuisen (1 . lk) kasvuturpeen eli viljely-
turpeen laatuvaatimukset ovat tiukat . Siihen so-
veltuu vain H1 - 3 maatunut rahkaturve, josta
valtaosa kuuluu Acutifolia-ryhmään . Arvioitaessa
suon soveltuvuutta kasvuturvetuotantoon on ar-
viointiperusteena pidetty Turveteollisuusliiton kas-
vuturvestandardia (1980) sekä maa- ja metsätalous-
ministeriön päätöstä eräistä lannoitevalmisteista
(Suomen säädöskokoelma N:o 45 - 47 1994) . Lais-
sa viljelyturpeella tarkoitetaan H1 - 3 maatunutta
vaaleaa rahkaturvetta, j oka sisältää vähintään 90
rahkasammaljäännöksiä, joista yli 80 % tulee olla
Acutifolia-ryhmän jäännöksiä. Eli se vastaa van-
hassa kasvuturvestandardissa I laatuluokan vilje-
lyturvetta . Kasvu-ja maanparannusturpeen määri-
telmä on laissa hyvin väljä . Turpeen oltava koostu-
mukseltaan vain pääosin suokasvien jäänteitä ja
maatumisasteen H1 - 6 .
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Isossakyrossä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2.

Tässä raportissa kasvuturvetuotantoon soveltu-
van alueen pinta-ala on ilmoitettu vain sellaisten
soiden kohdalla, missä on vähintään noin 10 ha :n
alueella yli 0,6 m paksu H1 - 3 maatunut pintarah-
kakerros,josta osa (yli 40 %) kuuluuAcutifolia- tai
Palustria-ryhmään . Ainakin osa tästäturpeesta so-
veltuu viljelyturpeeksi . Pelkästään tai valtaosin
Cuspidata-ryhmään kuuluva pintarahkakerrosta on
mahdollista käyttää kasvuturpeena, maanpa-
rannusturpeena tai välttävästi kuiviketurpeena .
Tällaista turvetta on kuitenkin pyritty välttämään
käyttämästä näihin tarkoituksiin. Viimeksi mainit-
tuun ryhmään kuuluvien soiden pintarahkaa ei ole
laskettu mukaan käyttökelpoisen turpeen määrään .
Pintarahkan (H1 - 3) ja H4 maatuneen rahkavaltai-
sen väliturpeen määrät on laskettu erillisellä kasvu-
turveohjelmalla .

Jokaisesta tutkitusta suosta on tässä raportissa
olevan suppean selostuksen lisäksi laadittu yksi-
tyiskohtainen tutkimusselostus, jossa on tiedot suon
sijainnista, ympäristöstä, suotyypeistä, ojitustilan-
teesta, laskusuhteista, turvemääristä, turvelajeis-
ta, maatumisasteesta, liekoisuudesta, laboratorio-
tuloksista sekä soveltuvuudesta turvetuotantoon .

Yksityiskohtaiseen tutkimusselostukseen liittyy
suokartta, johon on merkitty tutkimuslinjat, tutki-
mus- ja syvyydenmittauspisteet, pisteiden turve-
paksuudet sekä turpeen keskimääräinen maatu-
misaste. Suokartassa on lisäksi turvekerrostuman
paksuutta osoittavat syvyyskäyrät (kuva 2) .

Turvekerrostuman rakenteen selventämiseksi on
vaaituista linjoista laadittu poikkileikkausprofii-
leita, joihin maatuneisuudet, turvelajit ja pohja-
maalajit 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-ohjel-
mia, joilla saadaan monipuolinen kuva suosta tai
halutustatutkimusalueesta . Tulosteet ovattasokart-
toja ja listauksia tai näiden yhdistelmiä . Tällaisia
ovat esimerkiksi kartat, joilla tutkimuspisteittäin
voidaan esittää mm . suotyyppi, liekoisuus, suon
pinnan korkeus, pohjamaalaji, liejukerroksen pak-
suus, tietoja puustosta, suon pinnan mättäisyys ja
vetisyys . Yhdelle tutkimuspisteelle voidaan piir-
tää kerralla kaksi edellä mainittua tietoa .

1 1
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12 . Palosuo

Palosuo (kl . 1244 08) sijaitsee noin 26 km Ison-
kyrön keskustasta etelään . Suo rajoittuu rikkonai-
seenmoreenimaastoon. Pohjoisosaan johtaametsä-
autotien pää. Tutkimuspistetiheys on 3,1/10 ha .
Kokonaispinta-ala on 185 ha, yli 1 m syvän alueen
134 haja yli 2 m syvän 37 ha .

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 61-64 m,
ja pinta viettää loivasti itään . Palosuo on suurim-
maksi osaksi ojitettu . Suon keskellä on luonnonti-
lainen alue . Länsiosasta on ojayhteyksiä läheiseen
Laihianjokeen. Itäosasta on laskuojia Orisma-
lanjokeen, joka johtaa Kyrönjokeen .

Palosuon yleisimmät suotyypit ovat erilaiset
rämeet, joita on 87 % havainnoista . Suon länsi-
osassa on keidassuoalue, jossa on keidas- ja rahka-
rämeojikoiden ja -muuttumien ohella rahkaneva-
muuttumaa. Luonnontilaisen alueen länsiosassa
on rahkarämettä ja itäosassa varsinaista saranevaa .
Muualla tupasvillarämemuuttuma on tyypillisin
suotyyppi .

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on
5,5 . Yleisimmät pohjamaalajit ovat savi (66 %) ja
moreeni. Liejua on suon pohjalla muutamassa pis-
teessä vaihtelevan paksuinen kerros .

Palosuon turpeista on rahkavaltaisia (S ja CS)
80 % ja saravaltaisia (C ja SC) 20 % . Päätur-
velajeittain jakaantuma on S 58%, CS 22 %, C 1
ja SC 19 %. Tupasvillaa lisätekijänä sisältäviä
turpeita on 30 % ja puun jäännöksiä sisältäviä
turpeita 24 % .

Palosuon länsiosassa on paksu heikosti maatu-
nut pintarahkakerros, jonka turve koostuu suurim-
maksi osaksi Acutifolia-ryhmän rahkasammalien
jäännöksistä ja soveltuu osaksi viljelyturpeen osaksi
kasvu- ja kuiviketurpeen raaka-aineeksi . Haittana
ovat välissä olevat paremmin maatuneet linssit ja
kerrokset. Käyttökelpoinen alue koostuu 17 ha
laajasta lähinnä yli 3 m :n syvyisestä alueesta .

13 . "Surunlaksonneva"

"Surunlaksonneva" (ki . 1244 09) sijaitsee noin
22 km Isonkyrön keskustasta etelään . Suo rajoit-
tuu mäkiseen ja lohkareiseen moreenimaastoon .
Suo on moreenisaarekkeiden pirstoma . Eteläreu-
naa sivuaa metsäautotie . Suo on tutkittu hajapis-
tein. Tutkimuspistetiheys on 3,0/10 ha . Kokonais-
pinta-ala on 44 ha, yli 1 m syvän alueen 26 haja yli
2 m syvän 3 ha .
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Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 54-56 m,
ja pinta viettää loivasti luoteeseen . Surunlakson-
neva on kokonaan ojitettu . Pohjoisreunasta on las-
kuoja länteen kohti Laihianjokea .

Surunlaksonnevan yleisimmät suotyypit ovat
erilaiset rämeet, joita on 95 % havainnoista . Räme-
tyypeistä vallitseva on tupasvillarämemuuttuma .
Paikoin on isovarpurämemuuttumaa . Turvekerros-
tuman keskimaatuneisuus on 6,8 . Yleisimmät poh-
jamaalajit ovat moreeni (62 %) ja savi . Liejua
on suon pohjalla pienellä alueella ohut kerros .

Turpeista on rahkavaltaisia 70 % ja saravaltaisia
30 % . Pääturvelajeittain jakaantuma on S 32 %, CS
38 %, C 3 % ja SC 27 %. Tupasvillaa lisätekijänä
sisältäviä turpeita on 27 %, puun jäännöksiä sisäl-
täviä turpeita 56 % ja varpujen jäännöksiä sisältä-
viä 2 % .

Ohuen turvekerroksen ja rikkonaisuuden takia
Surunlaksonneva ei sovellu turvetuotantoon .

14 . Tervajärvi

Tervajärvi (kl . 1244 09) sijaitsee noin 20 km
Isonkyrön keskustasta etelään. Suo rajoittuu mo-
reenimaastoon. Eteläreunaa sivuaa maantie . Suo-
alue on entinen umpeenkasvanut järvi . Se on tut-
kittu orientoivasti hajapistein . Tutkimuspistetihe-
ys on 0,4/10 ha . Kokonaispinta-ala on 50 ha .

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 51 m, ja
pinta on tasainen . Tervajärven itäreunaan on kai-
vettu laskuoja. Vedet laskevat itäreunan ojaa pit-
kin pohjoiseen Tervajokeen, joka johtaa Kyrön-
jokeen .

Tervajärven yleisimmät suotyypit ovat ruohoi-
nen ja varsinainen saraneva . Turvekerrostuman
keskimaatuneisuus on 2,4 . Vallitseva pohjamaala-
ji on liejuinen savi . Liejua on suon pohjalla laajal-
la alueella noin puolen metrin paksuinen kerros .
Turpeista on rahkavaltaisia 68 % ja saravaltaisia
32%. Pääturvelajeittain jakaantuma on S27 %, CS
41%jaSC32% .

Ohuen ja heikkolaatuisen turvekerroksen takia
suo ei sovellu turvetuotantoon .

15. "Kalkkimäenneva"

"Kalkkimäenneva" (kl . 1244 12) sijaitsee noin
18 km Isonkyrön keskustasta etelään . Suo rajoit-
tuu etelässä peltoon ja muualla mäkiseen moree-
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nimaastoon . Suon poikki kulkee paikallistie . Suo
on tutkittu hajapistein . Tutkimuspistetiheys on 3,5/
10 ha . Kokonaispinta-ala on 17 ha, yli 1 m syvän
alueen 13 ha ja yli 2 m syvän 4 ha .

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on noin
47 m, ja pinta on melko tasainen . Kalkkimäenneva
on kokonaan ojitettu. Vedet laskevat eteläosasta
Orismalanj okeen, joka johtaa Kyrönj okeen .

Kalkkimäennevan eteläosassa on pitkälle kehit-
tynyttä puolukkaturvekangasta . Pohjoisosassa on
isovarpurämemuuttumaa ja rahkarämeojikkoa .
Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,8 . Suon
pohja on melko tasainen. Yleisimmät pohjamaala-
jit ovat savi ja hiesu .

Turpeista on rahkavaltaisia 95 % ja saravaltaisia
5 % . Pääturvelajeittain jakaantuma on S 82 %, CS
13 % ja SC 5 % . Tupasvillaa lisätekijänä sisältäviä
turpeita on 2 %, puun jäännöksiä sisältäviä turpeita
17 % ja varpujen jäännöksiä sisältäviä 2 % .

Pienen kokonsa takia Kalkkimäennevaa ei suo-
sitella turvetuotantoon .

16 . Kattilajärvenneva

Kattilajärvenneva (kl . 1244 09) sijaitsee noin
18 km Isonkyrön keskustasta etelään . Suo rajoit-
tuu mäkiseen moreenimaastoon. Luoteisreunaa si-
vuaa metsäautotie . Suo on tutkittu hajapistein .
Tutkimuspistetiheys on 2,5/10 ha . Kokonaispinta-
ala on 24 ha, yli 1 m syvän alueen 19 haja yli 2 m
syvän 14 ha .

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on noin 48-
50 m, ja pinta viettää pohjoiseen . Kattilajärvenne-
va on kokonaan ojitettu. Vedet virtaavat useita
laskuojia myöten pohjoiseen Orismalanjoen kaut-
ta Kyrönjokeen .

Kattilajärvennevan vallitseva suotyyppi on rah-
karämemuuttuma . Suolla on lisäksi rahkaneva-
muuttumaa, tupasvillarämemuuttumaa ja puoluk-
katurvekangasta . Turvekerrostuman keskimaatu-
neisuus on 6,0 . Yleisimmät pohjamaalajit ovat
savi (53 %) ja hiesu . Liejua on suon pohjalla
pienehköllä alueella metrin paksuinen kerros .

Turpeista on rahkavaltaisia 72 % ja saravaltaisia
28 % . Pääturvelajeittain jakaantuma on S 37 %, CS
35 % ja SC 28 % . Tupasvillaa lisätekijänä sisältä-
viä turpeita on 21 %, puun jäännöksiä sisältäviä
turpeita 49 % ja varpujen jäännöksiä sisältäviä
14% .
Vaikka Kattilajärvenneva on melko paksutur-

peinen, on se turvetuotannon kannalta kapeana ja
mutkittelevana hankalan muotoinen . Pintarah-
kakerros on paikoin paksuhko . Suota ei suositella
turvetuotantoon .

17 . Järvenneva

Järvenneva (kl . 1244 09) sijaitsee noin 18 km
Isonkyrön keskustasta etelään . Suo rajoittuu
lännessä lyhyellä matkalla peltoon ja muualla
mäkiseen moreenimaastoon . Suon pohjoispuolel-
la kulkee metsäautotie . Suo on tutkittu hajapistein .
Tutkimuspistetiheys on 2,1/10 ha . Kokonaispinta-
ala on 47 ha, yli 1 m syvän alueen 33 haja yli 2 m
syvän 14 ha .

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 47-49 m,
ja pinta viettää lounaaseen . Järvenneva on suurim-
maksi osaksi ojitettu . Suon eteläosassa sijaitsee
Vähäjärvi (46,9 m mpy) . Länsireunasta lähtee las-
kuojia Tervajokeen, joka johtaa Kyrönjokeen .

Järvennevan yleisimmät suotyypit ovat tupas-
villaräme-, rahkaräme- ja isovarpurämemuuttu-
ma. Vähäjärven ympärillä on ruohoista saranevaa .
Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,6 . Ylei-
sin pohjamaalaji on savi (92 %) . Liejua on suon
pohjalla Vähäjärven ympärillä ohuehko kerros .

Järvennevan turpeista on rahkavaltaisia 73 % ja
saravaltaisia 27 % . Pääturvelajeittain jakaantuma
on S 50 %, CS 23 % ja SC 27 %. Tupasvillaa
lisätekijänä sisältäviä turpeita on 27 % ja puun
jäännöksiä sisältäviä turpeita 39 % .

Järvennevalla on paksuhko, turvetuotannon kan-
nalta heikkolaatuinen pintarahkakerros, joten suo-
ta ei suositella turvetuotantoon .

18 . Talasneva

Talasneva (kl . 1244 09) sijaitsee noin 15 km
Isonkyrön keskustasta etelään . Suo rajoittuu idäs-
sä ja kaakossa paikoin peltoon ja muualla mäki-
seen moreenimaastoon . Suon pohjois- ja itäreunaa
sivuavat metsäautotiet. Tutkimuspistetiheys on 3,5/
10 ha . Kokonaispinta-ala on 190 ha, yli 1 m syvän
alueen 166 ha, yli 1,5 m syvän 148 haja yli 2 m
syvän 121 ha .

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 48-51 m,
ja pinta viettää länsiosassa loivasti etelään . Talas-
nevan reunaosat on ojitettu . Suon keskiosan halki
on lisäksi kaivettu rajalinjoja pitkin muutamia ojia,
jotka eivät kuitenkaan ole oleellisesti muuttaneet
alueen kosteusolosuhteita. Itäreunasta lähtee Terva-
joki pohjoiseen kohti Kyrönjokea . Länsi- ja etelä-
osasta on ojayhteys Pahanevanojaan, joka laskee
Laihianjokeen .

Talasnevan keskiosa on melko hyvin muodostu-
nutta keidasrämettä, joka muuttuu reunemmalla
usein rahkarämeeksi ja paikoin tupasvillarämeeksi .
Länsiosassa on lyhytkorsinevaa, tupasvilla- ja sara-
rämemuuttumaa. Turvekerrostuman keskimaa-
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tuneisuus on 4,7 . Suon pohja on joitakin moree-
nisaarekkeita lukuun ottamatta melko tasainen .
Yleisimmät pohjamaalajit ovat savi ja reunoilla
moreeni. Liejua on suon pohjalla syvimmissä koh-
dissa ohuehko kerros melko laajalla alueella .

Talasnevan turpeista on rahkavaltaisia 88 % ja
saravaltaisia 12 % . Pääturvelajeittain jakaantuma
on S 81 %, CS 7 %, C 1 % ja SC 11 % . Tupasvillaa
lisätekijänä sisältäviä turpeita on 13 % ja puun
jäännöksiä sisältäviä turpeita 19 % .

Suurin osa Talasnevasta on nykyisin soidensuo-
jelualueena, eikä turvetta ole laskettu mukaan käyt-
tökelpoiseen turvemäärään .

19 . Seljänneva

Seljänneva (kl . 1244 09) sijaitsee noin 13 km
Isonkyrön keskustasta etelään . Suo rajoittuu idäs-
sä harjumuodostumaan ja muualla lohkareiseen
moreenimaastoon . Suon itäpuolitse kulkee maan-
tie. Suo on tutkittu hajapistein . Tutkimuspiste-
tiheys on 3,1/10 ha . Kokonaispinta-ala on 26 ha,
yli 1 m syvän alueen 18 haja yli 2 m syvän 7 ha .

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 3 8-40 m,
ja pinta viettää loivasti pohjoiseen . Seljänneva on
kokonaan ojitettu . Pohjoispäästä on laskuoja Ter-
vajokeen, joka johtaa Kyrönj okeen .

Seljännevan keskiosassa on rahkarämemuuttu-
maa ja reunemmalla tupasvillarämemuuttumaa .
Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,4 . Ylei-
simmät pohjamaalajit ovat hiesu (70 %) ja savi .
Liejua on suon pohjalla syvimmässä kohdassa ohut
kerros .

Turpeista on rahkavaltaisia 97 % ja saravaltaisia
3 % . Pääturvelajeittain jakaantuma on S 80 %, CS
17 % ja SC 3 %. Tupasvillaa lisätekijänä sisältäviä
turpeita on 16 % ja puun jäännöksiä sisältäviä
turpeita 10 % .

Seljännevan yli 2 m syvän alueen paksu, heikos-
ti maatunut pintarahka soveltuu pienimuotoiseen
kuiviketurvetuotantoon .

20 . Tonolanneva

Tonolanneva (kl . 1244 09) sijaitsee noin 12 km
Isonkyrön keskustasta etelälounaaseen. Suo ra-
joittuu mäkiseen moreenimaastoon . Eteläpään
poikki kulkee metsäautotie. Suo on tutkittu hajapis-
tein. Tutkimuspistetiheys on 2,1/10 ha . Kokonais-
pinta-ala on 34 ha, yli 1 m syvän alueen 17 haja yli
2 m syvän 1 ha .

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 42-44 m,
ja pinta viettää pohjoiseen . Tonolanneva on koko-

1 4

naan ojitettu. Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät .
Pohjoispäästä lähtee laskuoja Naarajokeen, joka
johtaa Kyrönjokeen .

Tonolannevan yleisimmät suotyypit ovat varsi-
nainen sararämemuuttuma, tupasvillarämemuut-
tuma sekä puolukkaturvekangas . Keskimääräinen
pinnan mättäisyys on 23 % ja mättäiden korkeus
2,3 dm . Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on
5,4. Suon pohja on epätasainen. Yleisin pohjamaa-
laji on lohkareinen moreeni (92 %) . Liejua on suon
pohjalla laajahkolla alueella noin puolen metrin
paksuinen kerros .

Turpeista on rahkavaltaisia 3 5 % ja saravaltaisia
65 % . Pääturvelajeittain jakaantuma on S 4 %, CS
31 % ja SC 65 % . Tupasvillaa lisätekijänä sisältä-
viä turpeita on 10 % ja puun jäännöksiä sisältäviä
turpeita 36 % .

Ohuen turvekerroksen takia Tonolanneva ei so-
vellu turvetuotantoon .

21 . Kairanneva

Kairanneva (kl . 1333 10) sijaitsee noin 10 km
Isonkyrön keskustasta eteläkaakkoon . Suo rajoit-
tuu etelässä ja pohjoisessa peltoon ja muualla kal-
lioiseen moreenimaastoon . Luoteisosan halki kul-
kee paikallistie ja keskiosan metsäautotie . Tut-
kimuspistetiheys on 4,3/10 ha . Kokonaispinta-ala
on 79 ha, yli 1 m syvän alueen 68 haja yli 2 m syvän
49 ha .

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 30-32 m,
ja pinta on melko tasainen . Kairanneva on koko-
naan ojitettu . Suon kaakkois- ja luoteispäästä läh-
tee laskuojia, jotka johtavat pohjoiseen Kyrönjo-
keen .

Kairannevan yleisin suotyyppi on rahkaräme-
muuttuma (50 %),jota on suon keskiosassa yhdes-
sä keidasrämemuuttuman kanssa. Reunemmalla
on isovarpurämemuuttumaa ja tupasvillaräme-
muuttumaa. Turvekerrostuman keskimaatuneisuus
on 4,6 . Vallitseva pohjamaalaji suon keskiosassa
on savi. Reunoilla on moreenia . Liejua on suon
pohjalla paikoin ohut kerros .

Turpeista on rahkavaltaisia 92 % ja saravaltaisia
8 %. Pääturvelajeittain jakaantuma on S 77 %, CS
15 % ja SC 8 %. Tupasvillaa lisätekijänä sisältäviä
turpeita on 17 %, puun jäännöksiä sisältäviä tur-
peita 14 % ja varpujen jäännöksiä sisältäviä 2 % .

Kairannevan paksu heikosti maatunut pinta-
rahkakerros soveltuu tyydyttävästi kasvu- tai kui-
viketurvetuotantoon . Yli 2 m syvällä 49 hain
alueella on H1- 3 maatuneessa pintarahkassa
Acutifolia-turvetekijän osuus on 65 % . H4 maa-
tuneessa rahkavaltaisessa väl iturpeessaAcutifolia-
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turvetekijän osuus on 49 % . Pintarahkan alapuolella
on vajaan metrin paksuinen kerros energiaturpeeksi
soveltuvaa turvetta .

Tonolanneva (kl . 1333 07) sijaitsee noin 11 km
Isonkyrön keskustasta etelään . Suo rajoittuu idäs-
sä ja lännessä peltoon sekä muualla moreenimaas-
toon. Suon länsipuolella kulkee metsäautotie .
Tutkimuspistetiheys on 4,4/10 ha . Kokonaispinta-
ala on 27 ha, yli 1 m syvän alueen 22 ha, yli 1,5 m
syvän 10 haja yli 2 m syvän 4 ha .

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 32-33 m,
ja pinta on melko tasainen. Tonolanneva on koko-
naan ojitettu . Länsiosasta on laskuoja Naarajo-
keen, joka johtaa Kyrönjokeen . Itäreunasta on las-
kuoja Tervajokeen, joka yhtyy myös Kyrönjokeen .

Tonolannevan keskellä on rahkarämemuuttu-
maa, mutta suurin osa suosta on pitkälle muuttu-
nutta isovarpurämettä . Reunoilla on turvekankai-
ta. Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,6 .
Vallitseva pohjamaalaji on savi .

Turpeista on rahkavaltaisia 88 % ja saravaltaisia
12 % . Pääturvelajeittain jakaantuma on S 68 %, CS
20 % ja SC 12 % . Tupasvillaa lisätekijänä sisältä-
viä turpeita on 12 %, puun jäännöksiä sisältäviä
turpeita 35 % ja varpujen jäännöksiä sisältäviä
7 % .

Suurin osa Tonolannevasta on melko ohuttur-
peista. Puusto on melko kookasta. Keskiosan hei-
kosti maatuneessa pintarahkassa on maatuneempia
linssejä, jotka heikentävät turpeen laatua . Suota ei
suositella turvetuotantoon .

23 . Pitkärämäkkö

Pitkärämäkkö (kl . 1333 07) sijaitsee noin 10 km
Isonkyrön keskustasta etelään . Suo rajoittuu mo-
reenimaastoon. Keskiosa on raivattu pelloksi . Kes-
kiosan halki kulkee lisäksi metsäautotie . Suo on
tutkittu hajapistein . Tutkimuspistetiheys on 3,6/10
ha. Kokonaispinta-ala on 25 haja yli 1 m syvän
alueen 3 ha .

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on noin
29 m. Pitkärämäkkö on kokonaan ojitettu . Pohjois-
päästä on laskuoja Roukkionojaan, joka johtaa
Tervanevalle . Itäreunasta on lisäksi laskuoja Terva-
jokeen, joka yhtyy Kyrönjokeen .

Pitkärämäkön yleisimmät suotyypit ovat tupas-
villa- ja isovarpurämemuuttuma sekä turvekan-
kaat. Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,0 .

Suon pohja on paikoin epätasainen. Yleisimmät
pohjamaalajit ovat moreeni (50 %) ja savi .

Turpeista on rahkavaltaisia 96 % ja saravaltaisia
4 %. Pääturvelajeittain jakaantuma on S 55 %, CS
41 % ja SC 4 %. Tupasvillaa lisätekijänä sisältäviä
turpeita on 24 %, puun jäännöksiä sisältäviä tur-
peita 26 % ja varpujen jäännöksiä sisältäviä 11 % .

Ohuen turvekerroksen takia Pitkärämäkkö ei
sovellu turvetuotantoon .

24 . Haapaneva

Haapaneva (kl. 1333 10) sijaitsee noin 9 km
Isonkyrön keskustasta eteläkaakkoon . Suo rajoit-
tuu lounaassa kallioon ja muualla peltoihin . Luo-
teisosa on raivattu 1980-luvun lopulla pelloksi .
Suon halki kulkee paikallistie, jonka luoteispuo-
lella on runsaasti asuinrakennuksia . Suo on tutkit-
tu hajapistein . Tutkimuspistetiheys on 3,2/10 ha .
Kokonaispinta-ala on 34 ha, yli 1 m syvän alueen
28 haja yli 2 m syvän 14 ha .

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 26-30 m,
ja pinta viettää koilliseen . Haapaneva on kokonaan
ojitettu . Vedet laskevat läheiseen Orismalanjo-
keen, joka johtaa Kyrönjokeen .

Haapanevan yleisimmät suotyypit ovat isovar-
purämemuuttuma javarputurvekangas . Paikoin on
rahkarämemuuttumaa. Turvekerrostuman keski-
maatuneisuus on 4,4 . Suon pohja on melko tasai-
nen. Vallitseva pohjamaalaji on savi .

Turpeista on rahkavaltaisia 99 % ja saravaltaisia
1 %. Pääturvelajeittain jakaantuma on S 82 %, CS
17 % ja SC 1 %. Tupasvillaa lisätekijänä sisältäviä
turpeita on 19 %, puun jäännöksiä sisältäviä tur-
peita 10 % ja varpujen jäännöksiä sisältäviä 5 % .

Haapanevan paksu, heikosti maatunut pintarah-
kakerros soveltuu kasvu- tai kuiviketurvetuotan-
toon. Asutuksen läheisyyden takia suota ei kuiten-
kaan suositella turvetuotantoon .

25 . Nevasalonneva

Nevasalonneva (kl . 1333 10) sijaitsee noin 9 km
Isonkyrön keskustasta eteläkaakkoon . Suo rajoit-
tuu peltoihin . Itäpuolella kulkee paikallistie .
Tutkimuspistetiheys on 6,3/10 ha . Kokonaispinta-
ala on 16 ha, yli 1 m syvän alueen 14 haja yli 2 m
syvän 12 ha .

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 26-28 m .
Nevasalonneva on kokonaan ojitettu . Vedet virtaa-
vat pohjoisreunasta lähtevää laskuojaa myöten
Orismalanjokeen, joka johtaa Kyrönjokeen .
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Nevasalonnevan vallitseva suotyyppi on isovar-
purämemuuttuma . Turvekerrostuman keskimaatu-
neisuus on 4,6 . Suon pohja on tasainen. Yleisin
pohjamaalaji on savi (90 %) .

Turpeista on rahkavaltaisia 79 % ja saravaltaisia
21 %. Pääturvelajeittain jakaantuma on S 70 %, CS
9 % ja SC 21 % . Tupasvillaa lisätekijänä sisältäviä
turpeita on 12 %, puun jäännöksiä sisältäviä tur-
peita 10 % ja varpujen jäännöksiä sisältäviä 5 % .

Nevasalonnevan yli 2 m syvän 12 ha :n alueen
paksu, heikosti maatunut pintarahkakerros sovel-
tuu kasvu- tai kuiviketurvetuotantoon . Haittaavana
tekijänä on kohtalaisen kookas puusto . Pintarah-
kan käytön jälkeen alapuolinen maatuneempi ker-
ros soveltuu energiaturvetuotantoon .

26 . Tervaneva

Tervaneva (kl . 1333 07) sijaitsee noin 6 km
Isonkyrön keskustasta lounaaseen . Suo rajoittuu
pohjoisessa ja lännessä peltoihin sekä muualla
kalliopaljastumiin ja moreenimaastoon . Suon ete-
läpuolella sijaitsevilla kallioilla on laajahko mui-
naishauta-alue ja hiidenkirnu . Länsireunaa sivuaa
tilustie . Tutkimuspistetiheys on 2,7/10 ha . Koko-
naispinta-ala on 746 ha, yli 1 m syvän alueen
681 ha ja yli 2 m syvän 464 ha .

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 20-24 m,
ja pinta viettää loivasti pohjoiseen . Tervaneva on
suurimmaksi osaksi ojitettu, mutta sillä on kuiten-
kin useita laajahkoja oj ittamattomia alueita, joiden
kasvillisuuteen ympäröivä ojitus on jonkin verran
vaikuttanut. Suon halki koilliseen on kaivettu kak-
si valtaojaa, jotka johtavat läheiseen Tervajokeen,
joka laskee Kyrönjokeen . Länsireunasta on lisäksi
ojayhteyksiä Tervajokeen .

Tervanevalla on rämeitä 45 %, avosoita 31 %,
korpia 1 % ja muita suotyyppejä 23 % . Luonnonti-
laisilla alueilla ovat lyhytkorsineva ja rahkaneva
tyypillisiä . Luonnontilaisia suotyyppejä on kaikki-
aan 16 % havainnoista . Ojitetuilla alueilla on edel-
listen suotyyppien ojikko- ja muuttumamuotojen
lisäksi runsaasti mm . rahkarämemuuttumia ja ly-
hytkorsinevarämemuuttumia. Monin paikoin var-
sinkin reunemmalla on tupasvillarämemuuttumia .
Osa ojituksesta on vanhaa, ja näillä alueilla on
yleisesti varpu- ja puolukkaturvekangasta . Turve-
kerrostuman keskimaatuneisuus on 4,3 . Suon poh-
ja on tasainen. Vallitsevat pohjamaalajit ovat lie-
juinen hiesu ja savi . Liejua on suon pohjalla muu-
tamassa kohdassa ohut kerros .

Turpeista on rahkavaltaisia 96 % ja saravaltaisia
4 %. Pääturvelajeittain jakaantuma on S 53 %, CS
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43 % ja SC 4 %. Tupasvillaa lisätekijänä sisältäviä
turpeita on 15 %, puun jäännöksiä sisältäviä tur-
peita 18 % ja varpujen jäännöksiä sisältäviä 4 % .

Tervanevan paksu, heikosti maatunut pintarah-
ka on heikkolaatuista kasvu- tai kuiviketurpeena
käytettäessä . Suota ei suositella turvetuotantoon .

27 . Laivanvana

Laivanvana (kl . 1333 07) sijaitsee noin 12 km
Isonkyrön keskustasta lounaaseen . Suo rajoittuu
koillisessa, kaakossa ja luoteessa peltoon ja muu-
alla moreenimaastoon . Suon halki kulkee paikal-
lis- ja tilustie . Tutkimuspistetiheys on 4,1/10 ha .
Kokonaispinta-ala on 70 haja yli 1 m syvän alueen
41 ha .

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 22-24 m,
ja pinta viettää loivasti pohjoiseen . Laivanvana on
kokonaan ojitettu. Suolta lähtee laskuojia pohjoi-
seen kohti Kyrönjokea .

Laivanvanan keskiosassa on tupasvillaräme- ja
rahkarämemuuttumia. Eteläpäässä on varputurve-
kangasta ja varsinaista korpimuuttumaa . Reuna-
osissa ovat korpirämemuuttuman ohella turvekan-
kaat yleisiä. Turvekerrostuman keskimaatuneisuus
on 5,5 . Suon pohja on tasainen. Yleisin pohjamaa-
laji on savi (94 %) . Liejua on suon pohjalla muuta-
massa kohdassa ohut kerros .

Turpeista on rahkavaltaisia 66 % ja saravaltaisia
34 %. Pääturvelajeittain jakaantuma on S 37 %, CS
29 % ja SC 34 %. Tupasvillaa lisätekijänä sisältä-
viä turpeita on 30 %, puun jäännöksiä sisältäviä
turpeita 29 % ja varpujen jäännöksiä sisältäviä
1 % .
Laivanvana on melko ohuturpeinen . Suurin osa

alueesta on alle 1,5 m syvää. Puusto on paikoin
kookasta. Suota ei suositella turvetuotantoon .

28 . Isoneva

Isoneva (kl. 1333 04) sijaitsee noin 11 km Ison-
kyrön keskustasta lounaaseen. Suo rajoittuu ete-
lässä ja pohjoisessa paikoin peltoihin sekä muualla
moreenimaastoon . Osa suosta on raivattu pelloksi .
Suon halki kulkee paikallistie . Suo on tutkittu
hajapistein . Tutkimuspistetiheys on 3,8/10 ha .
Kokonaispinta-ala on 32 haja yli 1 m syvän alueen
25 ha .

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 21-22 m,
ja pinta on melko tasainen . Isoneva on kokonaan
ojitettu. Vedet laskevat pohjoiseen Tervajokeen ja
siitä edelleen Kyrönjokeen .
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Isonevan yleisimmät suotyypit ovat isovarpurä-
memuuttuma javarputurvekangas . Turvekerrostu-
man keskimaatuneisuus on 4,3 . Suon pohja on
tasainen . Vallitseva pohjamaalaji on savi .

Turpeista on rahkavaltaisia 94 % ja saravaltaisia
6 % . Pääturvelajeittain jakaantuma on S 84 %, CS
10 % ja SC 6 %. Tupasvillaa lisätekijänä sisältäviä
turpeita on 10 %, puun jäännöksiä sisältäviä tur-
peita 22 % ja varpujen jäännöksiä sisältäviä 7 % .

Isonevan turvekerros on vain noin 1,5 m paksu .
Tiet ja pelto jakavat sen useaan osaan . Lisäksi
suolla on kookas puusto . Pienimuotoinen kasvu-
tai kuiviketurpeen nosto on mahdollista .

29 . Kotoneva E

Kotoneva E (kl. 1333 07) sijaitsee noin 3 km
Isonkyrön keskustasta lounaaseen, ja se rajoittuu
joka puolella peltoihin . Nykyinen suoalue koostuu
neljästä peltojen rajaamasta alueesta . Suuri osa
suoalueestaonraivattu 1980-luvulla pelloksi . Suota
jakavan pellon halki kulkee maantie ja rautatie .
Tutkimuspistetiheys on 2,6/10 ha . Kokonaispinta-
ala on 142 ha ja yli 1 m syvän alueen 81 ha .

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 21-22 m,
j a pinta on melko tasainen . Kotoneva on kokonaan
ojitettu . Eteläosan vedet laskevat läheiseen Tervajo-
keen, ja siitä edelleen Kyrönjokeen . Pohjoispäästä
on Lapinluhdanojan kautta yhteys Kyrönjokeen .

Kotonevan yleisin suotyyppi on isovarpuräme-
muuttuma. Paikoin on myös rahkaräme- ja tu-
pasvillarämemuuttumaa jareunoillaturvekankaita .
Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,5 . Suon
pohja on tasainen . Vallitseva pohjamaalaji on
savi (83 %) .

Turpeista on rahkavaltaisia 92 % ja saravaltaisia
8 %. Pääturvelajeittain jakaantuma on S 62 %, CS
30 % ja SC 8 % . Tupasvillaa lisätekijänä sisältäviä
turpeita on 30 %, puun jäännöksiä sisältäviä tur-
peita 29 % ja varpujen jäännöksiä sisältäviä 2 % .

Suurin osa Kotonevasta on liian ohutturpeista
turvetuotantoon . Pohjoisosassa kuiviketurpeen
nosto on mahdollista .

30 . Juomukkaneva

Juomukkaneva (kl . 1333 08) sijaitsee noin 8 km
Isonkyrön keskustasta länsiluoteeseen . Suo rajoit-
tuu lännessä ja pohjoisessa peltoon ja muualla
moreenimaastoon . Kaakkoisreunaa sivuaa maan-

tie. Tutkimuspistetiheys on 5,5/10 ha . Kokonais-
pinta-ala on 22 haja yli 1 m syvän alueen 16 ha .

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 18-20 m,
ja pinta viettää loivasti länteen . Juomukkaneva on
kokonaan ojitettu . Vedet laskevat länteen Renko-
lanojaan, joka johtaa Kyrönjokeen .

Juomukkanevan yleisimmät suotyypit ovat var-
puturvekangas ja isovarpurämemuuttuma. Turve-
kerrostuman keskimaatuneisuus on 4,7 . Suon poh-
ja on tasainen. Vallitseva pohjamaalaji on savi .

Turpeista on rahkavaltaisia 96 % ja saravaltaisia
4 % . Pääturvelajeittain jakaantuma on S 74 %, CS
22 % ja SC 4 %. Tupasvillaa lisätekijänä sisältäviä
turpeita on 18 %, puun jäännöksiä sisältäviä tur-
peita 22 % ja varpujen jäännöksiä sisältäviä 4 % .

Ohuen turvekerroksen ja vaihtelevalaatuisen
pintarahkan takia Juomukkanevaa ei suositella
turvetuotantoon .

31 . Mustikkaneva

Mustikkaneva (kl . 1333 08) sijaitsee noin 3 km
Isonkyrön keskustasta pohjoiskoilliseen . Suo ra-
joittuu pohjoisessa, idässä ja etelässä peltoihin .
Lännessä sitä reunustaa lohkareinen moreenimaas-
to. Suon itäpuolelle ulottuu tilustie . Suo on tutkittu
hajapistein. Tutkimuspistetiheys on 3,5/10 ha .
Kokonaispinta-ala on 48 ha, yli 1 m syvän alueen
35 haja yli 1,5 m syvän 23 ha .

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 22-24 m,
ja pinta on melko tasainen . Mustikkaneva on koko-
naan ojitettu . Pohjoispäästä on laskuoja Lehmäjo-
keen, joka johtaa Kyrönjokeen . Eteläpäästä on
samoin yhteys Kyrönjokeen .

Mustikkanevan yleisimmät suotyypit ovat var-
puturvekangas ja isovarpurämemuuttuma . Suurin
osa suosta on turvekangasasteella . Suon pohja on
tasainen. Yleisimmät pohjamaalajit ovat savi
(89 %) ja hiesu .

Turpeista on rahkavaltaisia 90 % ja saravaltaisia
10 % . Pääturvelajeittain jakaantuma on S 67 %, CS
23 % ja SC 10 % . Tupasvillaa lisätekijänä sisältä-
viä turpeita on 16 %, puun jäännöksiä sisältäviä
turpeita 30 % ja varpujen jäännöksiä sisältäviä
3 % .

Mustikkanevan yli 1,5 m syvän 23 hain alueen
paksuhkoa heikosti maatunutta pintarahkaa voi
varauksin käyttää kasvuturpeena ja kuivi-
keturpeena. Pintarahka koostuu vaihtelevasti sekä
Acutifolia- että Cuspidata-ryhmän rahkasammalien
j äännöksistä .
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32 . Jaurinneva

Jaurinneva (kl . 1333 10, 11) sijaitsee noin 4 km
Isonkyrön keskustasta itään . Suo rajoittuu etelässä
paikoin kallioisiin moreenimäkiin ja muualla pel-
toihin. Suon ja pellon raja on hyvin jyrkkä . Pellon
pinta on noin 2 m suon pintaa alempana . Lisäksi
turvekerros on pelloilla hyvin ohut . Tutkimus-
ajankohdan (1984) jälkeen suon pohjoisosaan on
raivattu lisää peltoa . Suota halkoo useita paikallis-
ja tilusteitä. Tutkimuspistetiheys on 4,0/10 ha .
Kokonaispinta-ala on 892 ha, yli 1 m syvän alueen
815 haja yli 2 m syvän 679 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 23-29 m,
ja pinta viettää yleensä loivasti luoteeseen . Jaurin-
neva on suureksi osaksi ojitettu. Luonnontilaisia
alueita löytyy lähinnä suon keskiosista . Ojia on
enemmän kuin vuonna 1986 ilmestyneessä perus-
kartassa on kuvattu . Suon halki on kaivettu valta-
oja (Jaurinkanava), jonka pohja on suon pohjaa
alempana. Kanava johtaa luoteeseen Kiviojaan,
joka päättyy läheiseen Kyrönjokeen (18 m mpy) .
Eteläosan poikki on lisäksi kaivettu Montonoja,
joka johtaa myös Kiviojaan . Suurin osa Jaurinne-
van ojista johtaa näihin kahteen valtaojaan . Suon
eteläreunasta on lisäksi suora ojayhteys (Mus-
taisoja) Kyrönjokeen .

Jaurinnevan yleisimmät suotyypit ovat erilaiset
rämeet, joita on 65 % havainnoista . Avosoita on
17 % ja muita lähinnä turvekankaita on 18 % .
Luonnontilaisilla alueilla ovat keidasräme, lyhyt-
korsineva ja rahkaneva tyypillisiä . Ojitetuilla alu-
eilla on keidasrämettä, rahkarämettä, rahkanevaa
ja lyhytkorsinevaa, jotka ovat sekä ojikko- että
muuttuma-asteella . Reunaosissa javaltaojien lähel-
lä on turvekankaita . Paikoin reunoilla on myös
kytöheittoa . Turvekerrostuman keskimaatuneisuus
on 3,8 . Suon pohja on melko tasainen . Yleisimmät
pohjamaalajit ovat hieta ja hiesu . Liejua on suon
pohjalla paikoin ohut kerros .

Jaurinnevan turpeista on rahkavaltaisia 90 % ja
saravaltaisia 10 % . Pääturvelajeittain jakaantuma
on S 67 %, CS 23 %, C 1 % ja SC 9 %. Tupasvillaa
lisätekijänä sisältäviä turpeita on 12 %, puun jään-
nöksiä sisältäviä turpeita 7 % javarpujen jäännök-
siä sisältäviä 5 % .

Turvetuotuotannon kannalta positiivisia seikkoja
ovat suon koko, turvepaksuus, hyvät kulkuyhteydet
ja kuivatuksen helppous . Tiet ja valtaojat jakavat
suon ainakin 11 erikokoiseen lohkoon . Turve-
tuotannon kannalta käyttökelpoisin on yli 2 m syvä
alue, jolla on keskimäärin 1,4 m H1 - 3 maatunutta
pintarahkaa, joka soveltuu periaatteessa kasvu- tai
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kuiviketurvetuotantoon. Rahkan laatua ei kuiten-
kaan ole tutkimusajankohdastajohtuen tarkemmin
tutkittu kasvuturpeen kannalta . Ilmakuva- ja
kairauspistetietojen perusteella suurin osa suon
keskiosasta on ainakin ennen ojitusta ollut melko
tasaista välipintaa (lyhytkorsinevaa) myös kei-
dasrämealueella . Siten voidaan olettaa, että rah-
katurve koostuu suureksi osaksi Cuspidata-ryhmän
rahkasammalien jäännöksistäjaAcutifolia-ryhmän
sammalien jäännökset olisivat vähemmistönä .

Jaurinnevalla on kaikkiaan noin 647 ha kasvu-
tai kuiviketurpeen tuotantoon soveltuvaa aluetta .
Pintarahkakerroksen alapuolella on lisäksi hieman
maatuneempaa turvetta, jota voidaan käyttää
energiaturpeena .

33. Hangasneva

Hangasneva (kl. 1333 08) sijaitsee noin 6 km
Isonkyrön keskustasta pohjoiseen . Suo rajoittuu
pohjoisessa, kaakossa ja lounaassa savipohjaisiin
peltoihin ja muualla lohkareisiin moreenimäkiin .
Suon pohjois- ja itäreunalle johtaa tilustie . Tut-
kimuspistetiheys on 3,1/10 ha . Kokonaispinta-ala
on 384 ha, yli 1 m syvän alueen 321 haja yli 2 m
syvän alueen 241 ha .

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 24-28 m,
ja pinta on melko tasainen. Hangasnevan pohjois-
ja eteläpää sekä reunat on ojitettu . Suon eteläosas-
ta on useita laskuojia läheiseen Lehmäjokeen, joka
yhtyy Kyrönjokeen. Pohjoispäästä on lisäksi
laskuoja pohjoiseen Rödselbäckeniin, joka johtaa
Vöyrinjokeen .

Hangasnevan luonnontilaisella keskiosalla on
keidasrämettä, lyhytkorsinevaa jarahkanevaa sekä
paikoin rahkarämettä . Ojitusalueilla on näiden li-
säksi mm. isovarpuräme- ja tupasvillaräme-
muuttumia. Suon eteläpäässä on isovarpuräme-
muuttumaa. Turvekerrostuman keskimaatuneisuus
on 4,2 . Suon pohja on tasainen . Yleisimmät pohja-
maalajit ovat hiesu ja savi . Liejua on suon pohjalla
pienellä alueella ohut kerros .

Turpeista on rahkavaltaisia 98 % ja saravaltaisia
2 % . Pääturvelajeittain jakaantuma on S 81 %, CS
17 % ja SC 2 % . Tupasvillaa lisätekijänä sisältäviä
turpeita on 20 %, puun jäännöksiä sisältäviä tur-
peita 16 % ja varpujen jäännöksiä sisältäviä 4 % .

Hangasnevan yli 2 m syvän 241 ha :n alueen
paksu, heikosti maatunut pintarahkakerros sovel-
tuu tyydyttävästi kasvu- tai kuiviketurvetuotan-
toon, mutta ei vaihtelevan rahkalaatunsatakia hyvä-
laatuiseksi viljelyturpeen raaka-aineeksi .



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti - Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 297, 1996
Isossakyrössä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Osa 2 .

34. Päättömänneva

Päättömänneva (kl . 231102) sij aitsee noin 23 km
Isonkyrön keskustasta koilliseen. Suo rajoittuu län-
nessä ja etelässä peltoihin . Suon eteläpuolella on
laaja hiekkakangas ja entinen vedenottamo ja itä-
puolella lohkareinen moreenialue . Suon itäpuo-
lella kulkee metsäautotie ja eteläreunaan ulottuu
tilustie . Tutkimuspistetiheys on 3,2/10 ha . Koko-
naispinta-ala on 97 ha, yli 1 m syvän alueen 75 ha
ja yli 2 m syvän 55 ha .

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 44-48 m,
ja pinta viettää suon keskeltä pohjoiseen ja län-
teen. Päättömänneva on suurimmaksi osaksi oji-
tettu . Vedet virtaavat laskuojia myöten Päättö-
mänojan kautta Viitaluomaan, joka . laskee Lehmä-
jokeen ja edelleen Kyrönjokeen .

Päättömännevan keskellä on rahkarämeoj ikkoa,
jonka ympärillä on isovarpurämeoj ikkoa ja -muut-
tumaa. Reunaosissa on turvekankaita ja paikoin
kytöheittoa . Turvekerrostuman keskimaatuneisuus
on 5,4 . Suon pohja on melko tasainen . Yleisimmät
pohjamaalajit ovat savi (57 %), moreeni ja hieta .
Liejua on suon pohjalla muutamassa kohdassa va-
jaan puolen metrin paksuinen kerros .

Turpeista on rahkavaltaisia 53 % ja saravaltaisia
47 %. Pääturvelajeittain jakaantuma on S 32 %, CS
21 %, C 11 % ja SC 36 %. Tupasvillaa lisätekijänä
sisältäviä turpeita on 17 %, puun jäännöksiä sisäl-
täviä turpeita 21 % ja varpujen jäännöksiä sisältä-
viä 5 % .

Päättömännevan noin puoli metriä paksu hei-
kosti maatunut pintarahkakerros ei ole hyvälaa-
tuista kasvu- tai kuiviketurpeena käytettäessä . Suon
yli 2 m syvä 55 ha:n alue soveltuukin välttävästi
energiaturvetuotantoon . Haittana on paikoin pak-
suhko pintarahkakerros .

35 . Viitajärvenneva

Viitajärvenneva (kl. 23 11 06) sijaitsee noin
24 km Isonkyrön keskustasta koilliseen . Suo rajoit-
tuu pohjoisessa ja paikoin etelässä peltoon, idässä
kuivattuun Viitajärveen ja muualla moreenimaas-
toon . Pohjoisosaan on raivattu kapea peltosarka .
Länsireunaa sivuaa metsäautotie . Tutkimuspiste-
tiheys on 3,7/10 ha . Kokonaispinta-ala on 86 ha,
yli 1 m syvän alueen 76 haja yli 2 m syvän 55 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 44-48 m,
ja pinta viettää itään ja pohjoiseen . Viitajärvenne-
va on kokonaan ojitettu. Vedet laskevat suon poh-
joispuolella virtaavan Viitaluoman kautta Leh-
mäjokeen, joka laskee Kyrönjokeen .

Viitajärvennevan keskiosassa on lyhytkorsi- ja
rahkanevaoj ikkoa, j onka ympärillä on rahkarämeo-
jikkoa ja -muuttumaa . Reunemmalla on paikoin
isovarpurämemuuttumaa . Turvekerrostuman
keskimaatuneisuus on 4,8 . Suon pohja on tasainen .
Yleisimmät pohjamaalajit ovat liejusavi ja hiesu .
Savista liejua on suon pohjalla paksu kerros laajal-
la alueella suon itäosassa ja kuivatun Viitajärven
pohjalla .

Turpeista on rahkavaltaisia 76 % ja saravaltaisia
24 % . Pääturvelajeittain jakaantuma on S 48 %, CS
28 % ja SC 24 %. Tupasvillaa lisätekijänä sisältä-
viä turpeita on 19 %, puun jäännöksiä sisältäviä
turpeita 6 % ja varpujen jäännöksiä sisältäviä 4 % .

Viitajärvennevan yli 2 m syvän 55 hain alueen
paksu heikosti maatunut pintarahkakerros on
kokonaisuudessaan melko heikkolaatuista kasvu-
turvetuotantoa ajatellen . Käyttö kuiviketurpeena
ja jätevesien imeytykseen on kuitenkin mahdollis-
ta. Pintarahkan käytön jälkeen alapuolista maatu-
neempaa kerrosta on mahdollista käyttää ener-
giaturvetuotantoon . Turpeen tiheys on ainakin
näytepisteellä melko alhainen .
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Isonkyrön maapinta-ala on 355 km 2 . Peruskar-
toilta tehdyn pinta-alamittauksen mukaan 20 haja
sitä suurempia yhtenäisiä suoalueita on kunnan
alueella 32 kappaletta yhteispinta-alaltaan 4 650 ha
eli 13 % pinta-alasta . Luku on selvästi alhaisempi
kuin Vaasan läänin keskiarvo, joka on 20,5
(Lappalainen ja Hänninen 1993) .

Suot sijaitsevat melko tasaisesti eri puolilla kun-
taa. Huomattava osa laaja-alaisista soista sijoittuu
kunnan halki virtaavan Kyrönjoen savi-ja hiesuta-
sangon alueelle . Näiden soiden ravinnerikkaat reu-
na-alueet on otettu hyvin varhaisessa vaiheessa
kydötyksen kautta viljelykseen, ja turve on kulu-
nut paikoin lähes kokonaan pois . Tällaisten soiden
karut, heikosti maatuneet rahkaiset keskiosat ovat
jääneet jäljelle, jane erottuvat jyrkästi ympäröivästä
peltoalueesta. Lähinnä 1980-luvulla on muutami-
en karujen soiden keskiosiin raivattu uutta peltoa .

Isonkyrön suot kuuluvat Satakunnan ja Etelä-
Pohjanmaan kermikeitaisiin . Suuri osa soista kuu-
luu viettokeitaisiin, eli pinta viettää johonkin suun-
taan, mutta myös kilpi-ja laakiokeitaisiin luettavia
soita on runsaasti . Tutkittujen soiden keskikoko on
140 ha .

Tutkituilla soilla tehtiin kaikkiaan 3 071 suo-
tyyppihavaintoa . Yleisimpiä suotyyppejä ovat eri-
laiset rämeet, joita on 68 % pinta-alasta (suokoh-
taisesti pinta-aloihin painotettu keskiarvo) .
Rämetyypeistä ovat keidasräme ja rahkaräme ylei-
simmät. Avosoita eli nevoja on 17 % ja korpia 1 % .

Suotyypeistä on 17 % ojikkoasteella ja 53
muuttuma-asteella . Luonnontilaisia suotyyppejä
on 16 % . Turvekankaiden, peltojen ja turpeennos-

Taulukko 1 . Isossakyrössä tutkittujen soiden turvemäärät eri syvyysalueilla .
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toalueiden osuus on yhteensä 14 % . Ojituksen
vaikutuksen alaisena suotyypeistä on kaikkiaan
84 % . Huolimatta siitä, että useimmilla soilla on
paksu, heikosti maatunut pintarahkakerros, joka
on heikkolaatuinen kasvualusta puuston luontaista
kasvua ajatellen, ojitusaste on korkea .

Isossakyrössä tutkittujen soiden turpeen keski-
paksuus on 1,8 m, josta heikosti (H1 - 4) maatu-
neen rahkavaltaisen pintakerroksen osuus on 1,0 m .
Soiden keskisyvyys on jonkin verran suurempi
kuin Vaasan läänissä keskimäärin, joka on 1,5 m
(Lappalainen ja Hänninen 1993) . Keskimääräistä
suurempi keskipaksuus johtuu soiden nopeasti
kasvaneesta paksusta pintarahkasta . Tutkittujen
soiden yli 1 m syvien alueiden turvekerrosten keski-
paksuus on 2,2 m ja yli 2 m syvien alueiden 2,6 m .
Suurin pistekohtainen turvepaksuus, 4,3 m, on
Jaurinnevalla (32) .

Tutkittujen 35 suon eri syvyysalueiden koko-
naispinta-alat jaturvemäärätovattaulukossa 1 . Yli
2 m:n syvyisten alueiden turvemäärän osuus koko
turvemäärästä on 63 %. Heikosti maatuneen pinta-
rahkan osuus on kaikilla syvyysalueilla selvästi yli
puolet koko turvemäärästä .

Turpeista on rahkavaltaisia 86 % . Vaasan lää-
nissä rahkavaltaisten turpeitten osuus on keski-
määrin 68 % . Saravaltaisia turpeita on 14 % . Rus-
kosammalvaltaisia turpeita on havaittu vain Kairan-
nevalla. Isonkyrön soille on tyypillistä paksu, hei-
kosti maatunut rahkavaltainen pintakerros, jonka
alla on melko ohut maatuneempi sarapitoinen tai
-valtainen pohjakerros . Turpeen lisätekijöistä ovat
tupasvillan (ER) jäännökset yleisiä, ja niitä esiin-

Syvyysalue Pinta-ala
ha

Pintarahka(S)
milj . suo-m3

Muu turve
milj . suo-m3
SH5-10
CH1-10

Yhteensä
milj. suo-m 3

H1-3 H4

Kokonaissuoala 4 922 30,62 19,36 38,46 88,44
Yli 1 m syvä alue 3 699 29,56 17,68 33,06 80,30
Yli 2 m syvä alue 2 117 23,49 12,82 19,32 55,63
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tyy turpeessa jokaisella tutkitulla suolla . Tupasvil-
lapitoisen turpeen osuus kokonaisturvemäärästä
on 19 %. Tupasvilla on yleisin lisätekijä rahka-
valtaisessa pintakerroksessa, ja sitä on joillakin
soilla runsaasti . Puun jäännöksiä sisältäviä turpei-
ta on 19 %, ja ne keskittyvät yleensä soiden pohja-
osiin. Varpujen jäännöksiä sisältäviä turpeita on
5 % .

Suokohtaisesti turvemääriin painotettu turve-
kerrostumien keskimaatuneisuus on 4,4 . Heikosti
(H1 - 4) maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen
keskimaatuneisuus on 3,1 ja muun osan 6,1 . Turve-
kerrostumien keskimaatuneisuus on selvästi alhai-
sempi kuin Vaasan läänissä keskimäärin, jossa se
on 5,0 .

Suossa olevan lahoamattoman puuaineksen eli
liekojen määrä on tutkituilla soilla yleensä alhai-
nen. Joillakin pienillä ja yleensä puustoisilla soilla
liekoisuus on paikoin korkea . Korkea liekoisuus
(yli 3 %) aiheuttaa usein lisäkustannuksia turve-
tuotannossa, varsinkin jos kyseessä on pientuotanto
tai tilakohtainen palaturvetuotanto .

Tutkittujen soiden yleisin pohjamaalaji on savi,
jota esiintyy 45 % :ssa suoalasta (suokohtaisesti
pinta-aloihin painotettu keskiarvo) . Hiesua esiin-
tyy 24 % :ssa suoalasta, moreenia 16 % :ssa, hietaa
13 % : ssaja hiekkaa 2 % :ssa. Vallitseva pohjamaa-
laji vaihtelee huomattavasti sen mukaan, missä
suo sijaitsee. Kyrönjokilaaksossa sijaitsevien soi-
den pohjamaalaj i on yleensä savi tai hiesu, kun taas
korkeammalla sijaitsevien soiden pohjamaalajina
on usein moreeni .

Liejua on 26 :n suon pohjalla . Liejukerrokset
ovat vaihtelevan laajuisia ja yleensä ohuita . Tut-
kittujen soiden pinta-aloihin painotettu liejun
esiintymisprosentti on 20 . Siten liejuja on soiden
pohjalla kaikkiaan noin 980 hain alueella . Lieju on
merkkinä suon synnystä vesistön umpeenkasvun
tuloksena .

Laboratoriomäärityksiä varten otettiin 18 suos-
ta yhteensä 349 turvenäytettä . Turpeiden keski-
määräinen pH-arvo on 4,0 . Pintaturve on happa-
mampaa kuin syvemmällä oleva turve . Samoin
rahkavaltaisetturpeet ovat saravaltaisia happamam-
pia. Keskimääräinen tuhkapitoisuus on 2,1
kuivapainosta . Tuhkapitoisuudet ovat niin alhai-
sia, että ne eivät ole esteenä turvetuotantoa suunni-
teltaessa. Korkeimmat tuhkapitoisuudet ovat lä-
hellä suon pohjaa, koska turve voi siellä sisältää
runsaasti sekundääristä mineraalimaa-ainesta .

Turpeen vesipitoisuus riippuu mm . turvelajista,
maatumisasteesta sekä suon ojituksesta . Keski-
määräinen vesipitoisuus on 92,0 % märkäpainosta .
Turpeen tiheydellä eli kuiva-aineen määrällä tar-
koitetaan sitä painoa, minkä verran tietyn tila-

vuusyksikön (yleensä yksi suokuutiometri) sisäl-
tämä täysin kuiva turve painaa . Keskimäärin kui-
va-ainetta on 75 kg/suo-m 3 . Suossa olevan turpeen
kuiva-ainepitoisuuteen vaikuttaa ennen kaikkea
vesipitoisuus sekä maatumisaste ja turvelaji . Oji-
tetulla suolla pintaturpeen kuiva-aineen määrä on
yleensä keskimääräistä korkeampi turvelajista tai
maatumisasteesta riippumatta . Tämä johtuu pin-
takerroksen alhaisesta vesipitoisuudesta ja turpeen
tiivistymisestä . Turpeen kuiva-ainemäärä on tär-
kein vaikuttaja suokuution energiasisältöä lasket-
taessa. Ojitetun suon pintaosan turpeen energia-
sisältö tilavuusyksikköä kohden on usein selvästi
korkeampi ojittamattomaan suohon verrattuna .

Energiaturpeen yhtenä tärkeänä kelpoisuuden
mittana on sen tehollinen lämpöarvo . Se riippuu
turvelajista, maatuneisuudesta, tuhkapitoisuudes-
ta sekä vesipitoisuudesta . Suokohtaisesti turve-
määriin painotettu keskimääräinen tehollinen läm-
pöarvo täysin kuivalla turpeella on 19,3 MJ/kg .
Vastaava arvo 50 %:n kosteudessa on 8,4 MJ/kg .
Tutkittujen soiden keskimääräinen rikkipitoisuus
on 0,15 % kuivapainosta. Polttoturpeen laatuoh-
jeen (liite 1) mukaan rikkipitoisuus tulee ilmoittaa,
mikäli se ylittää arvon 0,30 % . Rikkipitoisuus nou-
see yleensä jonkin verran syvyyden kasvaessa, ja
varsinkin turpeessa lisätekijänä esiintyvä järvi-
ruoko kohottaa arvoja .

Paksun heikosti maatuneen pintarahkan vuoksi
useimpien Isonkyrön soiden ensisijainen hyödyn-
tämismuoto on kasvu- ja kuiviketurvekäyttö . So-
veltuakseen 1 . luokan kasvuturpeeksi eli viljelytur-
peeksi tulee valtaosan H1 - 3 maatuneesta pinta-
rahkasta kuulua Acutifolia-ryhmään . Useimmilla
alueen soilla pintarahka koostuu kuitenkin sekä
Acutifolia- että Cuspidata-ryhmän rahkasammali-
en jäännöksistä . Palustria-ryhmän rahkasammali-
enjäännöksiä on melko vähän . Siksi ilmoitettu H1
- 3 maatunut käyttökelpoinen pintarahka sisältää
sekä 1 . että 2 . luokan kasvuturvetta .

Kasvu- ja kuiviketurpeen nostoon soveltuvia
soita Isossakyrössä on 15 kappaletta, ja niiden
käyttökelpoisten alueiden yhteispinta-ala on 13 55
ha eli 28 % tutkitusta suoalasta. Käyttökelpoiset
H1 - 4 maatuneet pintaturvevarat ovat 18,95 milj .
suo-m 3 , josta H1 - 3 maatunutta pintarahkaa on
17,33 milj . suo-m3 , ja loput 1,62 milj . suo-m 3 , on
lähinnä H4 maatunutta rahkaturvetta . Viisi näistä
soista soveltuu pelkästään kasvu- ja kuiviketurve-
tuotantoon . Muilla soilla pintarahkan alapuolinen
osa voidaan ainakin osittain hyödyntää energiatur-
peena .

Tutkituista 35 suosta soveltuu 8 energiaturve-
tuotantoon . Turvetuotantoon soveltuviksi osoitet-
tujen soiden lisäksi on joillakin soilla pienialaisia

2 1
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lähinnä tilakohtaiseen palaturvetuotantoon sovel-
tuvia alueita, joista ei ole erikseen laskettu käyt-
tökelpoista turvemäärää . Yhtä suota lukuun otta-
matta kaikissa soissa on ennen energiaturpeen nos-
toa hyödynnettävä tai poistettava paksu heikosti
maatunut pintarahkakerros .

Energiaturvetuotantoon soveltuvien alueiden yh-
teenlaskettu pinta-ala on 950 ha . Käyttökelpoisen
turpeen määrä on 10,21 milj . suo-m 3 ja kuivan
turpeen energiasisältö 4,63 milj . MWh. Jyrsin-
turpeelle lasketussa tuotantokosteudessa (50 %)
energiasisältö on 4,10 milj . MWh, jolloin yhden
suokuution keskimääräiseksi energiasisällöksi saa-
daan 0,40 MWh . Palaturpeen tuotantokosteuteen
(35 %) laskettuna energiasisältö on noin 5,5
korkeampi. Suurin osa soista soveltuu parhaiten
jyrsinturvetuotantoon .

Kaikkiaan erityyppiseen turvetuotantoon (kas-
vu- ja energiaturve) suositeltuja alueita Isossaky-
rössä on 16 kappaletta . Näiden yhteinen tuotanto-
kelpoinen pinta-ala on 14 10 ha eli 29 % tutkitusta
suoalasta ja käyttökelpoinen turvemäärä 29,16 milj .
suo-m 3 .

Valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan Isos-
sakyrössä kuuluu Talasneva (18). Suon halki kai-
vettuja ojia on tukittu alueen ennallistamiseksi .
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POLTTOTURPEEN LAATUOHJE 1991

JYRSINPOLTTOTURPEEN LAATULUOKAT, OMINAISUUKSIEN RAJA-ARVOT

Raja-arvot

Kattavuts

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 turvetnäärän kattava säännöllinen ominaisuuden määritys, ei ole suoraan sidottu turpeen arvoon .
C. Ominaisuus määritetään satunnaisesti tai tarpeen vaatiessa .

Taajuus

	

Ilmoitettu Laajuus on vähimmäistaajuus, jolla ominaisuus määritetäin .

LIITE 1 (1)

Kohta Ominaisuus Raja-arvon
ko}distuminen

Yksikkö Ilmoitus-
tarkkuus

Raja-arvot

Laatuluokittain

Toteamistapa
- kattavuus
ja
taajuus

J6 18 710

1 . KOSTEUS Toimituserä
SAAPUMIS- -vähintään p-% 0,1 40,0 40,0 40,0 A, 1/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
-eiintään p-% 0,1 65,0 63,0 60,0

2 . TEHOLLINEN Toimituserä,
LÄMPÖARVO vähintäin Ml/kg 0,1 6,0 8,0 10,0 A, 1/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,
LÄMPÖARVO 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
yldelti toimi-
tuspaikalta
enintään

6. TUHKAN Kuukausierä,
SULAMIS- puolipallopiste . C 10 +1120 +1120 +1120 C
KÄYTTÄYTYM. vähintään

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 Kuoria,
KAPPALEET silmäkooltaan p-% 0,2 1,0 1,0 0,5 C

200x200 mm
tiryritilälle
jäävä osuus
enintään

Yksittäisen 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

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

10. IRTOTIHEYS Kuorta,
-vähintään kg/m' 10 200 220 240 C
-enintään kg/m' 10 450 450 450
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LIITE 1 (2)
POLTTOTURPEEN LAATUOHJE 1991

PALATURPEEN LAATULUOKAT, OMINAISUUKSIEN RAJA-ARVOT

HUOMAUTUKSET- Pienkäyttöluokla, jonka osalta toteamistapa (-kattavuus ja taajuus) sovitaan tapauskohtaisesti .
Erityisrajoitus kohdassa 5 .2
Sovitaan toimitussopimuksessa käytetäänkö M1/kg vai MWh/m', ei molempia samanaikaisesti .
Lisä uumautus : MJ/kg- ja MWh/m'- arvoja ei ole tästä syystä synkronoitu keskenään.
Seulottu kuormausvaiheessa .

Raja-arvot

	

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

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

Taajuus

	

Ilmoitettu laajuus on vähimmäistaajuus, jolla ominaisuus määritetään .

Kohta Ominaisuus Raja-arvon
kohdistuminen

Yksikkö Ilmoitus-
tarkkuus

Raja-arvot

Laatuluokittain

Toteamisapa
- kattavuus
ja
aajuus

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

270
")

40,0

20,0
")

33,0

A, 1/vek

A, 1/vrk

2 . TEHOLLINEN
LÄMPÖARVO
SAAPUMIS-
TILASSA "')

Toimituserä,
vähintään MJ/kg 0,1 9,0 11,0 3 0 15,0 A, 1/vrk

3 . ENERGIA-
TIHEYS
SAAPUMIS-
TILASSA "')

Toimituserä,
vähintään MWh/m' 0,01 1,00 1 .15 1,30 1,50 A, l/vrk

4 . TEHOLLINEN
LÄMPÖARVO
KUIVA-
AINEESSA

Kuukausierä,
vähintään MJ/kg 0,01 18,00 19,00 19,00 20,00 B, l/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

120

6,0

8,0

B, l/kk

C

6. TUHKAN
SULAMIS-
KÄYTTÄYTYM.

Kuukausierä,
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

I

	

0,30

ole ilmoitettu

I

	

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 läpäi-
sevä osuus
enintään

p-% 1 20

ellei

15

e ukäteon toisin

5

	

)
ta
10

ole 'Imoitettu

C

11 . IRTOTIHEYS Kuorta
-vähintään

-enintään

kg/m'

kg/m'

10

10

280

550

280

550

300

520

300

500

C
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TURVETEOLLISUUSLIITON (1980) KASVUTURVESTANDARDI
VILJELYTURPEEN. TURVERAAKA-AINEEN . STANDARDIN MUKAISET LAATULUOKAT

I Laatuluokka. Hyväksyttävän turpeen tulee olla vaaleaa turvetta, H1-H3, jossa on vähintään 90 % rahkasammal-
jäänteitä, ja joista valtaosa, yli 80 % on Acutifolia-ryhmän jäänteitä .
Varpujen ja muiden puumaisten kasvien jäänteitä saa olla korkeintaan 3 % ja tupasvillan jäänteitä korkeintaan 6
painosta .

II Laatuluokka . Hyväksyttävän turpeen tulee olla vaaleaa, H1-H3, tai tummaa, H4-H5 turvetta, jossa on vähin-
tään 80 % rahkasammalien jäänteitä .

Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräistä lannoitevalmisteista 1994 N :o 46

1 .2. Maanparannusturve
Maanparannusturpeen on koostumukseltaan vastattava jäljempänä kohdassa 2 .3. määriteltyä kasvuturpeen koostu-
musta. Hehkutusjäännös saa kuitenkin olla enintään 50 % .

2 .2 . Viljelyturve
Viljelyturpeen tulee olla vaaleaa rahkaturvetta, jonka maatumisaste on H1-3 von Postin asteikolla mitattuna ja joka
sisältää vähintään 90 % rahkasammaljäänteitä, joista yli 80 % tulee olla Acutifolia-ryhmän jäänteitä . Varpujen ja
muiden puumaisten kasvien jäänteiden määrä saa olla enintään 3 % ja tupasvillan jäänteiden määrä enintään 6
kuiva-aineen painosta .

2 .3. Kasvuturve
Kasvuturpeen on oltava koostumukseltaan pääosin suokasvien jäännettä, sen maatumisasteen tulee olla H1-6 von
Postin asteikolla mitattuna ja sen hehkutusjäännös saa olla enintään 20 % kuiva-aineen painosta .

LIITE 1 (3)
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Sora SR

Savitieju

	

SALJ

Järvimuta

Saostuma

Rekurenssipinta

	v 	Veden pinta

U HS
U HT
U HK
LJ SR

JAMU

Hienodetrituslieju HDLJ

C2

/1~1~
Korkeus käyrä

S f

S

o 0

--1

SWEIVER

I...

MENE

312

PROFIILIT :
Turvetajit :
Tupasvilla
(Eriophorum)

	

ER

5
Tupasluikka
(Trichophorum)

	

TR

Suoleväkkö
(Scheuchzeria)

	

SH

Siniheinä
(Molinia)

	

ML

Korte
(Equisetum)

	

EO

Pohjamaalajit :
Hiekka

	

HK

Hieta

	

HT

Hiesu

	

HS

Liejut :
Karkeadetrituslieju KDLJ

Piilevälieju PILJ

Piimaa

	

PIMA

Liekoisuus :

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

y

M
M

A
A

mmw
Kfflo

VIII

Käytetyt symbolit ja lyhenteet

Järvi kaisla
(Scirpus)

	

SP

Järviruoko
(Phragmites)

	

PR

Raate
(Menyanthes)

	

MN

Varpuaines
(Nanolignidi)

	

N

Puuaines
(Lignidi)

	

L

Savi SA

Liejusavi USA

Kallio

	

KA

Levälieju

	

LELJ

Kalkkilieju

	

KALJ

L _J Simpukkamaa ja kuorisora
SMLJ

Turpeen maatuneisuus :

H 1-3

H4

H5-10

SUO KARTTA :
Epämääräinen
rantaviiva 6,0 Keskimääräinen maatuneisuus

Joki .
3/14 Heikosti maatuneen rahkavaltaisen

Järvi tai lampi
P3 •

pintakerroksen /koko turvekerros-
tuman paksuus dm

Puro ja oja sekä
veden virtaussuunta

x
.22

Hajapiste

Turvekerrostuman paksuus dm

Syvyyskäyrä
a Näytepiste
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