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Muurinen Tapio ja Aro Ilkka 2002. Tutkimus Haukiputaan soista ja
turvevarojen käyttökelpoisuudesta. Geologian tutkimuskeskus, Turveraportti
342, 58 sivua, 60 kuvaa, 1 taulukko ja 2 liitettä.

Geologian tutkimuskeskus tutki Haukiputaan soita ja turvevarojen
käyttökelpoisuutta vuosina 1994 - 1995. Tänä aikana tutkittiin 52 suota
yhteiseltä pinta-alaltaan 4854 ha. Aikaisemmin Haukiputaan soita on tutkittu
lähinnä maaperäkartoitusten yhteydessä vuosina 1977 – 1978 geologi Jukka
Häikiön johdolla. Näistä kuusi suota (numerot 53 – 58) on lisätty raportin
loppuun.

Soiden yhteinen pinta-ala on 5229 ha inventoitu turvemäärä 52,23 milj.
suo-m3. Tästä saadaan turvekerrostumien keskipaksuudeksi 1,0 m. Turpeista
on 41 % saravaltaisia, 58 % rahkavaltaisia ja 1 % ruskosammalvaltaisia.
Kaikkien turpeiden keskimaatuneisuus on von Postin asteikolla 4,4. Yli
metrin turvekerrostumia on yhteensä 1858 ha (36 % tutkitusta suoalasta), yli
1,5 m:n kerrostumia 1020 ha (20 %) ja yli 2 m:n kerrostumia 510 ha (10 %).

Energiaturpeeksi soveltuvien turvenäytteiden tuhkapitoisuus on
keskimäärin 5,9 % kuivapainosta ja vesipitoisuus 96,4 % märkäpainosta.
Yhdessä suokuutiometrissä on kuiva-ainetta 84,4 kg. Kuivan turpeen
tehollinen energiasisältö on 20,2 MJ/kg.

Turvetuotantoon soveltuvaa suota on yhteensä 499 ha. Tästä on
energiaturvetuotantoon soveltuvaa 433 ha, jonka turvemäärä on 5,20 milj.
suo-m3 luonnontilaisena. Energiasisältö on kuivana 2,50 milj. MWh ja
50 %:n käyttökosteudessa 2,18 milj. MWh. Heikosti maatuneita rahka-
turvealueita, jotka soveltuvat vain ympäristöturvetuotantoon, on 66 ha.
Lisäksi usealla energiaturpeeksi sopivalla suolla on heikosti maatunut
rahkainen pintakerros, joka täytyy poistaa. Näitä turpeita on yhteensä 2,80
milj. suo-m3.
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Muurinen, Tapio ja Aro, Ilkka 2000. Tutkimus Haukiputaan soista ja
turvevarojen käyttökelpoisuudesta - The mires and peat reserves and their
usefulness in the municipality of Haukipudas. Geologian tutkimuskeskus,
Turvetutkimusraportti - Geological Survey of Finland, Report of Peat
Investigation 342. 58 pages, 60 figures, 1 table and 2 appendix.

The Geological Survey of Finland made an inventory of peat resources in
the municipality of Haukipudas in 1977 – 1978 and 1994 - 1995. Altogether
5229 hectares of peatlands were surveyed. The mires studied contain a total
52.23 million m3 of peat in situ.

The average thickness of peat deposits is 1.0 m. 41 % of the peat layers
is Sphagnum predominant, 58 % Carex predominant and 1 % Bryales
predominant. The mean humification degree (H) of the peat is 4.4. The area
deeper than 2 m covers is 510 ha (10 %).

The average ash content of fuel peat is 5.9 % by dry weight and water
content 96.4 % by wet weight. In situ dry bulk density is 84.4 kg. The net
calorific value of dry peat is 20.2 MJ/kg.

The total area suitable for peat production is 499 hectares, including 66
hectares only slightly humified Sphagnum peat. The quantity of usable fuel
peat is 5.2 million m3 in situ. The energy content is 2.18 million MWh at
50 % moisture content.
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JOHDANTO

Vuosina 1985 - 1996 Geologian tutkimuskes-
kuksen (GTK) Rovaniemen yksikkö on tutkinut
Perämeren rannikkokuntien suot ja turvevarat Ou-
lun ja Tornion väliltä. Tutkimus on ollut syste-
maattista ja tutkimustulokset julkaistaan kunta-
kohtaisina raportteina, joista tähän mennessä ovat
valmistuneet Simon, Kuivaniemen, Iin ja Yli-Iin
raportit. Tutkimuksilla on hankittu monipuolista
tietoa soista, turvevaroista ja turpeen laadusta.

Tutkimukset kuuluvat osana valtakunnan turve-
varojen kokonaisinventointiin. Tulokset palvelevat
talousalueen nykyisiä ja tulevia turpeen käyttäjiä
sekä antavat tietoja soista esimerkiksi maankäytön
suunnittelun, luonnonsuojelun, maa- ja metsäta-
louden tai virkistyskäytön tarpeisiin.

Haukiputaan soiden mastotutkimukset tehtiin
vuosina 1994 ja 1995. Tutkimukset keskitettiin
kunnan keski- ja itäosaan, koska maankohoamises-

ta johtuen siellä suot ovat vanhempia ja turveker-
rostumat paksumpia kuin rannikon läheisyydessä.

Haukiputaalla on luetteloitu yli 20 ha:n kokoisia
soita 94 kpl yhteispinta-alaltaan 6385 ha, mikä on
15 % kunnan maa-alasta (Lappalainen, Häikiö ja
Heiskanen 1980).

Tutkittaviksi valittiin 52 suota, pinta-alaltaan
4853 ha. Aikaisemmin GTK on tutkinut Haukipu-
taan soita Kuopiosta käsin vuosina 1977 ja 1978
maaperäkartoitusten yhteydessä. Tuolloin tutki-
tuista soista 6 suota nrot 53 – 58, joiden pinta-ala
on 376 ha, on liitetty raportin loppuun. Tähän
Haukiputaan raporttiin kuuluvien soiden (kuva 1)
yhteinen pinta-ala 5229 ha. Tämä on 82 % kunnan
suoalasta.

Tutkimusaineisto ei ole kaikilta osiltaan julkis-
ta, vaan tarkemmat tiedot on tilattavissa erikseen
GTK:n Rovaniemen yksiköstä.

Kunnan länsiosan läpi virtaava Kiiminkijoki
(vesistöalueet 60.01 ja 60.02) ja itäosan läpi Iijo-
keen laskeva Martimojoki (vesistöalue 61.18)
ympäristöineen elävöittävät maisemaa. Niihin las-
kevat ojat, sekä suoraan mereen laskevat Kalimee-
noja ja Liesoja (vesistöalue 84), keräävät lähes
koko kunnan alueelta kertyvät vedet. Järviä on
vähän. Suurimpia ovat matala Hämeenjärvi, Onka-
monjärvi ja Iso Viitajärvi. Pienempiä järviä tai
muutaman hehtaarin kokoisia lampia on parikym-
mentä.

Suurin osa Haukiputaan kallioperästä kuuluu
metamorfisiin sedimenttikivilajeihin, joista valta-
osa on fylliittejä. Eteläosassa, rannikolta kaak-
koon jatkuu arkoosigneissialue ja samansuuntaise-
na itäosaa leikkaa arkoosikvartsiittijakso. Fylliit-
tejä ja arkoosikvartsiittejä lävistävat magmakivi-
lajit kuten amfiboliitit, vihreäkivet ja emäksiset
vulkaniitit. Näiden pienet puhkeamat eivät kuiten-
kaan näy maaperän ravinnetason kohoamisena kas-
villisuudessa (Suomen geologinen yleiskartta
1952).

Alueen maaperä on enimmäkseen moreenia.
Kunnan keski- ja itäosassa on kumpumoreenikent-
tiä ja drumliinialueita, jotka luovat maaston topo-
grafiaan vaihtelua. Maankohoamisen myötä vetäy-
tyvän meren rantavoimat ovat huuhtoneet ja muo-
kanneet aluetta. Paikoitellen jäiden työnnön ja
aallokon seurauksena on muodostunut rantakivi-
koita ja hiekkaisia rantavalleja. Myös joet ovat eri
vaiheissa kuljettaneet ja kasanneet hietikoita. Alu-
een läpi itäkaakosta länsiluoteeseen lävistää kolme
harjujaksoa, joista selvimmin eroittuu Jolosharju.

Soistuneimmat alueet ovat kunnan itä- ja koil-
lisosassa, missä soiden kehitys on alkanut primää-
risesti noin 6000 vuotta sitten maan kohottua sil-
loisesta Litorinamerestä. Rannikolle syntyi lahtia,
jotka kuroutuivat vähitellen omiksi altaikseen.
Soiden pohjalla tavattavat lieju- ja järvimutaker-
rostumat ovat merkkinä umpeenkasvun seuraukse-
na alkaneesta suon kehityksestä. Korkeimmat alu-
eet sijaitseva yli 80 m merenpinnasta. Rannikon
tuntumassa suot ovat nuoria, pieniä, rikkonaisia ja
ohutturpeisia. Valtaosa tutkituista soista sijaitsee
20 - 60 m mpy.

ALUEKUVAUS



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti — Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 342, 2002

Tapio Muurinen ja Ilkka Aro

8

1. Oinaansuo

2. Vitsasuo

3. Vasikkasuo

4. Tuulensuo

5. Kalmonsuo

6. Ristinsuo

7. Heikistönsuo

8. Utasuo

9. Punasuo

10. Nuottasuo

11. Niskasuo

12. Liippaansuo

13. Petkelsuo

14. Hevonvitunsuo

15. Haapasuo

16. Kivisuo 2

17. Eteläsuo

18. Lavalamminsuo

19. Kurkisuo

20. Keppisuo

21. Kivilamminsuo

22. Linkunsuo

23. Leväperänlamminsuo

24. Pahasuo

25. Rytisuo

26. Rytiojansuo

27. Perälamminsuo

28. Martimosuo

29. Teerisuo

30. Hoikkasuo

31. Piimäsuo

32. Röngönsuo

33. Martimonsuo

34. Putkisuo

35. Navettasuo

36. Iso Kalliosuo

37. Tonttisuo

38. Kortesuo

39. Satamosuo

40. Palosuo

41. Haaposuo

42. Karhusuo

43. Lakeistorvimaansuo

44. Ponnonsuo

45. Rööninginojansuo

46. Pirttisuo

47. Tuppisuo

48. Nastasuo

49. Ruunasuo

50. Kivisuo

51. Äijänsuo

52. Pikku-Liippaansuo

53. Lintumaansuo

54. Länkäsuo

55. Kulosuo

56. Pärepuusuo

57. Joutsensuo

58. Kotasuo

Kuva 1. Haukiputaan alue ja tutkitut suot.
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Kenttätutkimukset tehtiin Geologian tutkimus-
keskuksen menetelmien mukaan (Lappalainen, Stén
ja Häikiö 1984). Tutkittavalle suolle laadittiin lin-
jasto, joka käsittää suon hallitsevan osan läpi vede-
tyn selkälinjan ja sitä vastaan kohtisuorat poikki-
linjat yleensä 400 m:n välein. Tutkimuspisteet,
jotka merkattiin paaluin ja pistetunnuksin, ovat
linjoilla 100 metrin välein, suon reunoilla
tiheämmässäkin. Suon muodosta riippuen voi linjas-
toja olla useampia, esim. A, B, C jne. Linjastot
vaaittiin tutkimuspisteittäin laskusuhteiden
selvittämiseksi. Monet pienialaiset tai ohutturpei-
set suot tutkittiin hajapistein. Tällaisia soita ei
vaaittu.

Syvyystietojen lisäämiseksi tehtiin poikkilinjo-
jen puoliväliin niiden kanssa yhdensuuntaiset lisä-
linjat, joilta turvepaksuus mitattiin 50 tai 100 m:n
välein. Näitä ns. pliktauslinjoja, joiden paikanta-
misessa käytettiin suuntakompassia ja lankamitta-

ria, tehtiin tarvittaessa muuallekin.
Kullakin tutkimuspisteellä määritettiin suotyyp-

pi, suonpinnan vetisyys, mättäisyys (peittävyys-
%) ja mättäiden korkeus sekä puuston laji, tiheys ja
kehitysluokka. Syvyyden mittaus ja suotyypin sekä
pohjamaalajin määritys tehtiin tutkimuslinjoilla
myös pisteiden puolivälissä.

Turvekerrostuman rakenteen ja laadun selvittä-
miseksi otettiin kairalla turvenäytteet pinnasta
mineraalimaahan saakka. Näytteistä määritettiin
turvelaji lisätekijöineen, maatuneisuus (H1 -10),
kosteus ja kuituisuus. Mahdollisista liejuista ja
pohjamaalajista tehtiin myös havainnot.

Osasta soista otettiin tilavuustarkat näytesarjat
laboratoriotutkimuksia varten. Näytepisteet valit-
tiin soiden keskeisiltä osilta siten, että ne edustai-
sivat mahdollisimman paksuturpeista ja laajaa yh-
tenäistä turvekerrostumaa ja samalla mahdollista
tuotantokelpoista aluetta.

TUTKIMUSMENETELMÄT

Kenttätutkimukset

Tutkimukset tehtiin Geologian tutkimuskeskuk-
sen turvelaboratoriossa Rovaniemellä. Tilavuus-
tarkoista näytteistä määritettiin happamuus,
vesipitoisuus, kuivatilavuuspaino, tuhkapitoisuus
ja lämpöarvo. Vesipitoisuus ilmoitetaan prosenttei-
na märkäpainosta, kuivatilavuuspaino eli kuiva-
ainesisältö on turpeen kuiva-aineen määrä tila-
vuusyksikköä kohden (kg/suo-m3). Tuhkapitoisuus
määritettiin hehkuttamalla näytteet 815 oC:ssa (+/
- 25 oC). Tulos ilmoitetaan prosentteina kuiva-

painosta. Lämpöarvot on saatu kuivatuista ja jau-
hetuista turvepuristeista LECO AC-300 kalorimet-
rillä (ASTM D 3286). Tulokset ilmoitetaan tehol-
lisina lämpöarvoina kuivalle sekä 50 %:n ja 35 %:n
käyttökosteudessa olevalle turpeelle megajouleina
kilogrammaa kohden (MJ/kg). Osasta näytteitä
määritettiin geokemian laboratoriossa Kuopiossa
rikkipitoisuus, joka ilmoitetaan prosentteina kuiva-
painosta.

Laboratoriotutkimukset

Turvemäärät, maatuneisuudet ja turvelajien sekä
turvetekijöiden osuudet on saatu ns. vyöhykelas-
kutapaa käyttäen. Syvyysvyöhykkeellä tarkoite-
taan kahden peräkkäisen syvyyskäyrän välissä ole-
vaa aluetta alkaen 0,3 metristä (geologisen suon
minimisyvyys). Käytetyt syvyysvyöhykkeet ovat:
0,3 - 1,0 m, 1,0 - 1,5 m, 1,5 - 2,0 m, 2,0 - 3,0 m jne.
Koko suon turvetiedot on laskettu eri syvyysvyö-
hykkeiden summasta.

Turvemäärät on ilmoitettu miljoonina suokuu-
tiometreinä (milj. suo-m3), suhteellisia osuuksia
on kuvattu myös prosentteina. Keskisyvyydet koko
suolle ja eri syvyysalueille on saatu jakamalla

turvemäärä vastaavalla pinta-alalla. Laboratorio-
tuloksista on oma taulukkonsa suokohtaisen selos-
teen yhteydessä.

Käyttökelpoinen turvemäärä (milj. suo-m3) on
saatu kertomalla pinta-ala yli 1,5 m:n syvyisen
alueen keskisyvyydellä, josta on vähennetty käyt-
tämättä jäävä 0,5 m:n kerros. Kuiva-ainemäärä on
saatu kertomalla suokuutioiden määrä yhden
suokuution sisältämällä keskimääräisellä kuiva-
ainemäärällä. Energiasisältö on laskettu kuivalle
sekä 50 %:n ja 35 %:n käyttökosteudessa olevalle
turpeelle. Kuivan turpeen energiasisältö saadaan
kaavasta 1 ja kostean turpeen kaavasta 2.

AINEISTON KÄSITTELY JA TULOSTEN ESITYS

Laskelmat
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      1.  E = N
suo-m

 3 . D
d
 . H

u

      2.  E = N
suo-m

 3 . D
d
 . [100/(100 - K)] . H

u
’ ,

jossa E = energiasisältö, N
suo-m

 3 = suokuutioiden lu-
kumäärä, D

d
 = suokuution sisältämä kuiva-aine-

määrä (kg/suo-m3), H
u
 = kuivan turpeen tehollinen

lämpöarvo (MJ/kg), H
u

’ = kosteudessa K olevan
turpeen tehollinen lämpöarvo (MJ/kg), K = turpeen
kosteus (%). Laskettu energiasisältö on miljoonina
gigajouleina (milj. GJ), joka on muutettu myös
megawattitunneiksi (MWh) kertoimella 0,278.

Turvelajit on jaettu pääryhmittäin rahka-, sara-
ja ruskosammalvaltaisiin. Ne voivat olla joko omi-
na lajeinaan tai muodostaa toistensa kanssa seka-
turpeita.

Suotyyppimääritysten perusteella laskettiin soit-
tain suotyyppien prosenttijakauma havaintopistei-
den määrästä. Linjaverkostosta johtuu, että soiden
keskustojen suotyypit painottuvat reunaosien suo-
tyyppejä enemmän. Kuitenkin saadut tulokset ku-
vastavat hyvin eri suotyyppien suhteita ja antavat
kuvan esimerkiksi ojituksen laajuudesta.

Soiden eri käyttömahdollisuuksia ovat energia-
turvetuotanto, ympäristöturvetuotanto, metsit-
täminen tai raivaaminen pelloksi. Vaihtoehtoisesti
suo voidaan lunastaa suojelusuoksi tai käyttää sel-
laisenaan marjastukseen ja virkistykseen.

Turvetuotannon soveltuvuuskriteerit ovat muut-
tuvia. Muutoksen suuntaan ja määrään vaikuttavat
mm. energian hinta, tuotantotekniikan kehittymi-
nen, alueellinen tarve turpeen hyödyntämiseen ja
erilaiset ympäristökysymykset, jotka on huomioi-
tava tulevaisuudessa entistä tarkemmin. Tuo-
tantomenetelmiin tai tuotannon taloudellisiin riip-
puvuuksiin, kuten kuivatus ja kuljetuskysymyk-
siin ei arvioinnissa yleensä puututtu, jos ne olivat
itsestään selviä. Esimerkiksi pienet, muutaman
hehtaarin kokoiset turvealueetkin voivat olla suo-
tuisissa tapauksissa käyttökelpoisia.

Turvetuotantoon soveltuvan alueen vähimmäis-
syvyytenä on yleisesti pidetty kahta metriä. Käy-
tännössä raja on nykyään 1,5 m ja jopa sen alle.
Haukiputaan soiden kohdalla tämä on perusteltua
silläkin, että tutkitusta suoalasta lähes puolet on
ojitettu ja pohjat ovat suhteellisen tasaisia ja vähä-
lohkareisia.

Energiaturpeeksi soveltuu H5-10 maatunut
rahkaturve sekä kaikki saraturpeet. Tuotantome-
netelmiä ovat jyrsinturvetuotanto ja palatur-
vetuotanto. Edellinen on aina suurimittaista teol-
lista turvetuotantoa, joka vaatii laajan tuotantoken-
tän, mutta ei ole niinkään riippuvainen turvelajista

ja maatuneisuudesta. Jälkimmäinen edellyttää pa-
laturpeen koossapysymisen vuoksi yli H4-maatu-
neisuutta. Alarajalla turpeen joukossa pitäisi olla
sitovana aineena hyvin maatunutta turvetta. Mikäli
heikosti maatunutta rahkaista pintakerrosta (H1-4)
on yli 0,6 m, on sitä ensin ohennettava. Tällaista
turvetta voidaan käyttää esim. ympäristöturpeena;
Acutifolia-ryhmään kuuluvia maatumattomia tur-
peita myös kasvuturpeena.

Jyrsinturvetuotantoon soveltuvan alueen vähim-
mäiskokona pidetään yleensä noin 10 – 15 ha. Pie-
nemmätkin alueet ovat soveliaita, mikäli ne ovat
lähekkäin tai jonkin isomman alueen vieressä.

Palaturvetuotanto voi olla myös tilakohtaista
pientuotantoa. Tällöin toiminta edellyttää kannat-
tavuussyistä jo valmiita tieyhteyksiä ja alueen help-
poa käyttöönottoa alkuvalmisteluineen, esimerkiksi
vanhaa suopeltoa, vähäistä puustoa ja ojitusta.

Suon kuivatus on riippuvainen pinnan kaltevuu-
desta ja suunnasta, pohjatopografiasta sekä lähei-
sistä vesistöistä. Yleensä kuivatuskysymyksiä ei
ole käsitelty tarkemmin niiden monimuotoisuuden
takia.

Turpeiden käyttökelpoisuutta selvitettäessä on
nojauduttu pääpiirteissään Turveteollisuusliiton
laadunmääritysohjeisiin (liite 1). Mikäli turve täyt-
tää vaatimukset tuhka- ja rikkipitoisuuden sekä
lämpöarvon suhteen, sitä on pidetty käyttökelpoi-
sena energiaturpeena.

Tuotantokelpoisuus ja arviointiperusteet

Tässä raportissa on käsitelty lyhyesti kunkin
suon sijaintia, ympäristöä ja kulkuyhteyksiä. Suo-
tyypeistä on mainittu yleisimmät esiintymisaluei-
neen ja kerrottu ojitustilanteesta sekä suovesien
laskusuhteista ympäristöön nähden. Turvelajija-

kauma on ilmoitettu pääturvelajeittain. Eri turvela-
jeista on mainittu pari yleisintä. Keskimaatunei-
suus on laskettu koko suolle sekä suon tuotantokel-
poiselle osalle. Yleisin tai yleisimmät pohjamaa-
lajit on mainittu ja mahdolliset liejukerrostumat

Tulosten esitys
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paksuuksineen. Viimeisenä on kappaleessa 4.2
mainituin perustein arvio suon käyttökelpoisista
turvevaroista.

Näiden lyhyiden selostusten lisäksi, kaikista tut-
kituista soista on olemassa GTK:n arkistoraportis-
sa yksityiskohtaisemmat suoselostukset, jossa em.
yleisten tietojen lisäksi on kerrottu tarkemmin suos-
ta ja turpeen ominaisuuksista lisätekijöineen.
Turvemäärät koko suolle, yli 1 m:n, yli 1,5 m:n ja
yli 2 m:n syvyysalueelle ovat taulukkomuodossa,
jossa heikosti maatunut rahkavaltainen pintaker-
ros (H1-4) on laskettu erikseen. Myös laboratorio-
tulokset on esitetty taulukoina ja tuloksia on käsi-

telty lyhyesti. Suon käyttökelpoisuudesta on tehty
selvitys ja mahdollinen energiasisältö on laskettu
laboratoriotuloksiin perustuen.

Jokaisesta suosta on piirretty suokartta sekä yksi
tai useampi turveprofiili kaikista niistä soista, joil-
la on linjastotutkimus. Suokartassa on pisteittäin
turvekerrostuman keskimaatuneisuus sekä heikos-
ti maatuneen (H1-4) rahkavaltaisen pintakerroksen
/ koko turvekerroksen paksuus dm:nä. Myös haja-
pistein tehdyt tutkimukset ja kaikki syvyystiedot
on merkitty. Syvyystietojen perusteella on piir-
retty syvyyskäyrät metrin välein lisättynä 1,5 m:n
syvyyskäyrällä (esimerkki kuvassa 2a ja 2b).

Kuva 2a. Esimerkki suokartasta.
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Turvekerrostuman rakennetta on kuvattu poik-
kileikkausprofiilein, joihin turvelajit, maatunei-
suusluokat ja pohjamaalajit on merkitty symbo-
lein. Tutkimuspisteen kohdalla on suotyyppi ja
pohjamaalaji merkitty lyhentein. Liekoisuus on
lieko-osumina (osumien lukumäärä 0 - 1 / 1 - 2 m:n
syvyydessä).

Edellä mainittujen perustulostusten lisäksi on
saatavana erilaisia alueellisia suotulosteita tai ra-
jattuna halutusta suon osasta. Ne voivat olla kart-
toja tai listauksia. Tutkimuspisteittäin voidaan tu-
lostaa esimerkiksi karttoja suon pinnan ja pohjan
korkeudesta, suotyypeistä, pohjamaalajeista, lieju-
kerroksen paksuudesta, puustosta jne.

Kuva 2b. Esimerkki turvelaji- ja maatuneisuusprofiilista. Merkkien selitys liitteessä 1.
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Oinaansuo (kl. 3511 04,) sijaitsee Oulun ja Hau-
kiputaan rajalla noin 15 km Haukiputaan kirkolta
kaakkoon (kuva 3). Suo rajoittuu enimmäkseen
hiekkakankaisiin ja –saarekkeisiin). Luoteisreu-
naa sivuaa Alakylän – Kuivasjärven tie. Koillis-
puolella on Kalimeenoja. Suon pinta-ala on 92 ha,
josta on yli 1 m:n syvyistä aluetta 2 ha.

Suon pintaa ei vaaittu, mutta korkeuskäyrien
mukaan sen sijainti on noin 19 - 20 m mpy ja viettää
suurimmalta osaltaan luoteeseen. Suosta noin puo-
let, eli länsi- ja eteläosa on ojitettu. Vedet laskevat
Kalimeenojaan, jonka rannikkovesistöalueeseen
84.043 suo ympäristöineen kuuluu.

Tutkimuspisteistä on 14 % avosuolla, 29 % rä-
meellä, 43 % turvekankaalla ja 14 % pellolla.
Vallitsevia suotyyppejä ovat karhunsammalmuut-
tuma, jota on noin kolmasosa havainnoista, sekä
kytöheitto. Luonnontilainen itäosa on suurelta osal-
taan rahkarämettä.

Turpeesta on 64 % rahka- ja 36 % saravaltaista.
Yleisimmät turvelajit ovat rahkasaraturve (36 %),
rahkaturve (32 %) ja sararahkaturve (31 %). Koko
turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,6. Ylei-
sin pohjamaalaji on hiesu, jota on yli kaksi kolmas-
osaa havainnoista.

Suolla ei ole käyttökelpoisia turvevaroja.

TUTKITUT SUOT

1. Oinaansuo

Kuva 3. Oinaansuon kartta ja tutkimuspisteet.

Vitsasuo (kl. 3511 04) sijaitsee harjun lounais-
puolella noin 15 km Haukiputaan kirkolta kaak-
koon (kuva 4). Muualla suo rajoittuu hiekkasaa-
rekkeisiin. Metsäautotie sivuaa suon reunaa. Voi-
malinja ylittää suon. Suon pinta-ala on 166 ha,
josta on yli 1 m:n syvyistä aluetta 50 ha ja yli
1,5 m:n aluetta 24 ha

Suon pintaa ei vaaittu, mutta korkeuskäyrien
mukaan sen sijainti on noin 27 – 32 m mpy. Viet-
tosuunta on lounaaseen. Suo on ojitettu. Vedet
laskevat parin kilometrin päässä Kalimeenojaan,
jonka rannikkovesistöalueeseen 84.043 suo ympä-
ristöineen kuuluu.

Tutkimuspisteistä on 10 % avosuolla, 86 % tur-
vekankaalla ja 5 % pellolla. Valtaosa, eli kaksi
kolmasosaa suotyypeistä on karhunsammalmuut-
tumaa. Loput ovat muita muuttumia ja turvekan-
kaita.

Turpeesta on 26 % rahka-, 66 % sara- ja 8 %
ruskosammalvaltaista. Yleisimmät turvelajit ovat
rahkasaraturve (40 %) ja sararahkaturve (26 %).
Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,5
ja energiaturpeeksi soveltuvan osan 4,6. Yleisim-
mät pohjamaalajit ovat hiekka, jota on valtaosa
havainnoista, ja hieta.

Vitsasuolla on käyttökelpoista energiaturvetta
10 ha:n alalla 0,13 milj. suo-m3.

2. Vitsasuo

Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupanro 89/MYY/03 
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Vasikkasuo (kl. 3511 04) sijaitsee harjujen vä-
lissä Haukiputaan ja Kiimingin rajalla noin 12 km
Haukiputaan kirkolta kaakkoon (kuva 5). Suo ra-
joittuu hiekkakankaisiin. Länsireunaa sivuaa Ala-
kylän – Kuivasjärven tie. Suon pinta-ala on 307 ha,
josta on yli 1 m:n syvyistä aluetta 41 ha ja yli
1,5 m:n aluetta 9 ha.

Suon pintaa ei vaaittu, mutta korkeuskäyrien
mukaan sen sijainti on noin 38 – 41 m mpy ja
viettää pohjoisosasta pohjoiseen (Nurmiojan ve-
sistöalue 60.014). Eteläosasta ojitus laskee länteen
(Kalimeenojan rannikkovesistöalue 84.043). Suu-
rin osa suosta on ojitettu. Pohjoisosan ojitus on

hyvin vanhaa ja ojat ovat siellä lähes umpeutuneet.
Tutkimuspisteistä on 50 % avosuolla, 25 % rä-

meellä ja 25 % turvekankaalla. Vallitsevat suotyy-
pit ovat rimpinevamuuttuma, varsinainen saraneva
ja karhunsammalmuuttuma. Yhteensä näitä on noin
puolet suon kaikista havainnoista.

Turpeesta on 63 % rahka- ja 37 % saravaltaista.
Yleisimmät turvelajit ovat sararahkaturve (44 %)
ja rahkasaraturve (34 %). Koko turvekerrostuman
keskimaatuneisuus on 4,5. Pohjamaalaji on hiek-
kaa.

Suolla ei ole käyttökelpoisia turvevaroja.

 Kuva 4. Vitsasuon kartta ja tutkimuspisteet.

3. Vasikkasuo

Tuulensuo (kl. 3511 04) sijaitsee noin 10 km
Haukiputaan kirkolta kaakkoon (kuva 6). Suo ra-
joittuu hiekkakankaisiin. Itäpuolella on Hämeen-
järvi, jota kiertävät rantavallimuodostumat ulottu-
vat suon reunaan. Tiet kiertävät suota muualla
paitsi länsipuolella. Suon pinta-ala on 220 ha, josta
on yli 1 m:n syvyistä aluetta 33 ha.

Pintaa ei vaaittu, mutta korkeuskäyrien mukaan
se sijaitsee noin 26 – 32 mpy ja viettää länteen. Suo
on ojitettu. Keski- ja itäosaan on raivattu uutta
peltoa. Vedet laskevat länteen. Suo ympäristöi-
neen kuuluu Kalimeenojan rannikkovesistöaluee-
seen 84.043

4. Tuulensuo

Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupanro 89/MYY/03 
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Kuva 5. Vasikkasuon kartta ja tutkimuspisteet.

Kuva 6. Tuulensuon kartta ja tutkimuspisteet.

Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupanro 89/MYY/03 
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Tutkimuspisteistä on 17 % avosuolla, 20 % rä-
meellä, 2 % korvessa ja 61 % turvekankaalla.
Vallitsevat suotyypit ovat karhunsammalmuuttu-
ma, jota on lähes puolet havainnoista. Seuraavina
ovat kangasrämeojikko reunoilla ja ruohoinen tur-
vekangas länsiosassa.

Turpeesta on 22 % rahka- ja 78 % saravaltaista.

Yleisimmät turvelajit ovat rahkasaraturve (55 %),
saraturve (16 %) ja sararahkaturve (16 %). Koko
turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,1. Poh-
jamaalaji on hiekkaa.

Suo on matala. Keskisyvyys on vain 0,7 m. Osa
suosta on raivattu äskettäin pelloksi. Turvetuotan-
toon se ei sovellu.

Kalmonsuo (kl. 3511 04) sijaitsee harjumaas-
tossa noin 9 km Haukiputaan kirkolta kaakkoon
(kuva 7). Suo rajoittuu hiekkakankaisiin. Kaak-
koisreunaa sivuaa metsäautotie. Suon pinta-ala on
38 ha. Yli 1 m:n syvyistä aluetta ei ole.

Korkeuskäyrien mukaan suon sijainti on noin
30 m merenpinnasta ja viettosuunta on loivasti
koilliseen. Suo on luonnontilainen. Vedet laskevat
suon reunasta alkavaa ojitusta pitkin Nurmiojaan
(vesistöalue 60.014)

Tutkimuspisteistä on 41 % avosuolla ja 59 %
rämeellä. Vallitsevat suotyypit ovat lyhytkortinen
nevaräme ja lyhytkortinen neva, joita suon keski-
alueet yleisesti ovat. Yhteensä näitä on yli puolet
havainnoista.

Turpeesta on 79 % rahka- ja 21 % saravaltaista.
Yleisimmät turvelajit ovat rahkaturve (59 %) ja
sararahkaturve (21 %). Koko turvekerrostuman
keskimaatuneisuus on 4,7. Pohjamaalaji on hiek-
kaa.

Suolla ei ole käyttökelpoisia turvevaroja.

5. Kalmonsuo

Kuva 7. Kalmonsuon kartta ja tutkimuspisteet.

6. Ristinsuo

Ristinsuo (kl. 3511 04) sijaitsee noin 8 km Hau-
kiputaan kirkolta kaakkoon (kuva 8). Suo rajoittuu
hiekkakankaisiin. Monin paikoin reunoilla on pit-
kiä, hiekkaisia rantavalleja. Eteläreunaa sivuaa
metsäautotie. Suon pinta-ala on 83 ha. Yli 1 m:n
syvyistä aluetta ei ole.

Suon pintaa ei vaaittu, mutta korkeuskäyrien
mukaan se sijaitsee noin 27 – 30 m mpy ja viettää
loivasti pohjoiseen. Suo on koillisosaa lukuun ot-
tamatta luonnontilainen. Koillisesta vedet laske-
vat ojitusta pitkin Nurmiojaan (vesistöalue 60.014).

Tutkimuspisteistä on 57 % avosuolla, 37 % rä-
meellä ja 6 % turvekankaalla. Vallitsevat suotyypit
ovat varsinainen saraneva ja rimpineva, joita on
lähinnä suon keski- ja eteläosassa. Yhteensä niitä
on yli puolet havainnoista.

Turpeesta on 54 % rahka- ja 46 % saravaltaista.
Yleisimmät turvelajit ovat sararahkaturve (54 %)
ja rahkasaraturve (36 %). Koko turvekerrostuman
keskimaatuneisuus on 4,1. Pohjamaalaji on hiek-
kaa.

Suolla ei ole käyttökelpoisia turvevaroja.

Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupanro 89/MYY/03 
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Kuva 8. Ristinsuon kartta ja tutkimuspisteet.

Heikistönsuo (kl. 3511 05) sijaitsee noin 11 km
Haukiputaan kirkolta koilliseen (kuva 9). Suo ra-
joittuu hiekkakankaisiin. Eteläreunaa sivuaa pai-
kallistie. Suon koillisosassa on Pikku-Heikistön

kuivattu lampi, jonka läpi on kaivettu Heikistönka-
nava. Suon keskiosa on peltoa. Suon pinta-ala on
134 ha, josta on yli 1 m:n syvyistä aluetta 15 ha ja
yli 1,5 m:n aluetta 1 ha.

7. Heikistönsuo

Kuva 9. Heikistönsuon kartta ja tutkimuspisteet.

Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupanro 89/MYY/03 
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Pintaa ei vaaittu, mutta korkeuskäyrien mukaan
se sijaitsee noin 29 – 32 m mpy ja viettää koilli-
seen. Suo on ojitettu. Vedet laskevat Heikistönka-
navaan. Suo ympäristöineen kuuluu Liesojan ran-
nikkovesistöalueeseen 84.045.

Tutkimuspisteistä on 63 % turvekankaalla ja
38 % pellolla. Vallitsevat suotyypit ovat puoluk-
katurvekangas ja pelto. Yhteensä niitä on puolet
havainnoista.

Turpeesta on 12 % rahka-, 86 % sara- ja 2 %
ruskosammalvaltaista. Yleisimmät turvelajit ovat
ruskosammalsaraturve (55 %) ja rahkasaraturve
(21 %). Koko turvekerrostuman keskimaatunei-
suus on 4,2. Yleisin pohjamaalaji on hieta, jota on
puolet havainnoista. Yhtä usein kairaus pysähtyi
todennäköisesti moreenikiveen. Paikoitellen on
ohut 5 cm:n liejukerrostuma hiedan päällä.

Suolla ei ole käyttökelpoisia turvevaroja.

8. Utasuo

Utasuo (kl. 3511 05) sijaitsee lasketun Utalam-
men itäpuolella noin 13 km Haukiputaan kirkolta
koilliseen (kuva 10). Suo rajoittuu moreenikankai-
siin ja Utalammen entiseen rantaan. Suon pinta-ala
on 77 ha, josta on yli 1 m:n syvyistä aluetta 10 ha.

Pinta on 35,6 - 38,1 m mpy ja viettää länteen.
Suo on ojitettu. Vedet laskevat Utalammen kuivat-
taneen, peratun Iso-Ojan kautta. Suo ympäristöi-
neen kuuluu Perämereen laskevan Liesojan vesis-
töalueeseen 84.045.

Tutkimuspisteistä on 72 % avosuolla, 21 % rä-

meellä ja 7 % turvekankaalla. Vallitsevat suotyypit
ovat rimpinevaojikko ja -muuttuma, joita on yh-
teensä noin 60 % havainnoista.

Turpeesta on 24 % rahka- ja 76 % saravaltaista.
Yleisimmät turvelajit ovat rahkasaraturve (70 %)
ja sararahkaturve (24 %). Koko turvekerrostuman
keskimaatuneisuus on 4,0. Yleisin pohjamaalaji on
moreeni, jota on kolme neljännestä havainnoista.
Utalammen reunassa on pohjaliejua 10 cm.

Suolla ei ole käyttökelpoisia turvevaroja.

Kuva 10. Utasuon kartta ja tutkimuspisteet.

9. Punasuo

Punasuo (kl. 3511 05) sijaitsee pitkittäisten
moreeniselänteiden välissä noin 13 km Haukipu-
taan kirkolta itäkoilliseen (kuva 11). Eteläreunaa
sivuaa Onkamontie. Suon pinta-ala on 34 ha, josta
on yli 1 m:n syvyistä aluetta 5 ha.

Pinta on 39,0 - 40,5 m mpy ja viettää lounaaseen.
Suon reunat kauttaaltaan ja pohjoisreuna, eli yli
puolet suoalasta on ojitettu. Suo ympäristöineen
kuuluu Onkamonojan vesistöalueeseen 60.012.

Tutkimuspisteistä on 58 % avosuolla ja 42 %

rämeellä. Vallitsevat suotyypit ovat lyhytkortinen
neva ja kalvakkaneva, joita on yhteensä noin puo-
let havainnoista. Pallosararämettä on ohutturpei-
silla reuna-alueilla.

Turve on rahkavaltaista. Yleisimmät turvelajit
ovat sararahkaturve (72 %) ja rahkaturve (28 %).
Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 3,7.
Pohjamaalaji on moreenia, jonka päällä on pienel-
lä alalla 10 cm liejua.

Suolla ei ole käyttökelpoisia turvevaroja.
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Nuottasuo (kl. 3511 05) sijaitsee pitkittäisten
moreenikankaiden välissä Onkamonjärven pohjois-
puolella noin 12 km Haukiputaan kirkolta itäkoil-
liseen (kuva 12). Lännessä suo rajoittuu peltoon ja

kaakossa osittain Onkamonjärveen. Tie ylittää län-
siosan. Suon pinta-ala on 88 ha, josta on yli 1 m:n
syvyistä aluetta 22 ha, yli 1,5 m:n aluetta 6 ha ja yli
2 m:n aluetta 2 ha.

Kuva 11. Punasuon kartta ja tutkimuspisteet.

10. Nuottasuo

Kuva 12. Nuottasuon kartta ja tutkimuspisteet.
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Pinta on 32,2 - 35,1 m mpy ja viettää lounaaseen.
Suo on ojitettu muutamien hehtaarien avosuoalu-
eita lukuun ottamatta suon keskellä ja kaakkois-
päässä. Vedet laskevat suurimmaksi osaksi ojitus-
ta pitkin Heikostönkanavaan ja kaakkoispäästä
suoraan Onkamonjärveen. Suo ympäristöineen
kuluu Onkamonjoen vesistöalueeseen 60.012.

Tutkimuspisteistä on 62 % avosuolla, 7 % rä-
meellä, 4 % korvessa ja 26 % turvekankaalla.
Vanhan ojituksen takia suotyypit ovat muuttumia.
Vallitsevia ovat keskialueiden rimpinevamuuttu-
ma, jota on lähes puolet havainnoista, ja mustikka-
turvekangas länsipäässä.

Turpeesta on 23 % rahka- ja 77 % saravaltaista.
Yleisimmät turvelajit ovat rahkasaraturve (60 %)
ja sararahkaturve (21 %). Koko turvekerrostuman
samoin kuin energiaturpeeksi soveltuvan osan kes-
kimaatuneisuus on 4,9. Yleisimmät pohjamaalajit
ovat moreeni, jota on yli puolet havainnoista, sekä
hieta. Pohjaliejua on Onkamonjärven läheisyydes-
sä yleisesti noin 20 cm.

Nuottasuon länsipäässä on peltoon rajoittuvaa
syvää aluetta 5 ha, joka soveltuu turvetuotantoon.
Käyttökelpoista energiaturvetta on 0,07 milj. suo-
m3. Turvetta on nostettu aikaisemmin ilmeisesti
maanparannukseen.

Niskasuo (kl. 3511 05) sijaitsee Onkamonjärven
itäpuolella noin 13 km Haukiputaan kirkolta itä-
koilliseen (kuva 13). Pohjoisessa suo rajoittuu
Onkamonojaan, etelässä tiehen ja idässä moreeni-
kankaaseen. Suon pinta-ala on 122 ha, josta on yli
1 m:n syvyistä aluetta 46 ha yli 1,5 m:n aluetta
21 ha ja yli 2 m:n aluetta 3 ha.

Pinta on 33,7 - 36,1 m mpy. Suo on ojitettu
suurimmaksi osaksi. Vain lähellä rantaa olevat
alueet ja ojan varsi on luonnontilaista. Vedet las-
kevat Onkamonojan kautta tai suoraan Onkamon-

järveen. Suo ympäristöineen kuuluu Onkamonjo-
en vesistöalueeseen 60.012.

Tutkimuspisteistä on 13 % avosuolla, 40 % rä-
meellä, 16 % korvessa, 22 % turvekankaalla ja 9 %
pellolla. Vallitsevat suotyypit ovat ruohoinen sara-
räme Onkamonojan ja –järven läheisyydessä, var-
sinainen sararäme suon keskialueilla ja nevakorpi-
muuttuma kaakkoisosassa.

Turpeesta on 76 % rahka- ja 24 % saravaltaista.
Yleisimmät turvelajit ovat sararahkaturve (65 %)
ja rahkasaraturve (20 %).

11. Niskasuo

Kuva 13. Niskasuon kartta ja tutkimuspisteet.
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Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on
4,4. Yleisimmät pohjamaalajit ovat moreeni, jota
on yli puolet havainnoista, ja hiekka. Onkamonjär-
ven läheisyydessä on turpeen alla liejua paksuim-
millaan 130 cm.

Niskasuolla on ympäristökäyttöön soveltuvaa
heikosti maatunutta rahkaturvetta 13 ha:n alalla
noin 0,13 milj. suo-m3. Energiaturvetuotantoon
suota ei suositella.

Liippaansuo (kl. 3511 05) sijaitsee Liipas-jär-
ven itäpuolella noin 15 km Haukiputaan kirkolta
itäkoilliseen (kuva 14). Suo rajoittuu etelässä hiek-
kaiseen Kynkäänkankaaseen, lännessä osittain Liip-
paaseen, ja muualla moreenisaarekkeisiin. Suon
läpi on kaivettu Liippaankanava. Kanavan varteen
tulee metsäautotie. Suon pinta-ala on 46 ha, josta
on yli 1 m:n syvyistä aluetta 18 ha ja yli 1,5 m:n
aluetta 3 ha.

Pinta on 36,6 - 39,1 m mpy ja viettää Liippaa-
seen. Suon itäosa ja reunoja on ojitettu. Kanavan
kuivattava vaikutus ulottuu kuitenkin laajalle. Suo
ympäristöineen kuuluu Onkamonojan vesistöalu-
eeseen 60.012.

Tutkimuspisteistä on 16 % avosuolla, 36 % rä-
meellä, 11 % korvessa ja 38 % turvekankaalla.

Vallitsevat suotyypit ovat karhunsammalmuuttu-
ma, jota on lähes puolet havainnoista. Seuraavaksi
yleisimpiä ovat varsinainen sararämemuuttuma ja
nevakorpi.

Turpeesta on 33 % rahka-, 66 % sara- ja  1 %
ruskosammalvaltaista. Yleisimmät turvelajit ovat
rahkasaraturve (49 %) ja rahkaturve (21 %). Koko
turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,1. Ylei-
simmät pohjamaalajit ovat moreeni ja hiekka. Tut-
kimuspisteistä yli puolet on liejupohjaisia. Pak-
suimmillaan liejua on järven läheisyydessä 100 cm.

Suon erilliset syvät alueet ovat kooltaan pieniä.
Lisäksi järven läheisyyden takia niitä on vaikea
kuivattaa. Näillä perusteilla suo ei sovellu turve-
tuotantoon.

12. Liippaansuo

Kuva 14. Liippaansuon kartta ja tutkimuspisteet.

13. Petkelsuo

Petkelsuo (kl. 3511 05) sijaitsee noin 16 km
Haukiputaan kirkolta itäkoilliseen (kuva 15). Suo
rajoittuu etelässä Onkamonojaan, muualla moree-
niselänteisiin ja hiekkakankaisiin. Onkamon yksi-
tyistie ylittää suon puolivälistä. Suon pinta-ala on
101 ha, josta on yli 1 m:n syvyistä aluetta 36 ha ja

yli 1,5 m:n aluetta 9 ha.
Pinta on 40,6 - 43,5 m mpy ja viettää etelään.

Lähes koko suo on ojitettu kaakkoisosaa lukuun
ottamatta. Vedet laskevat ojitusta pitkin suoraan
Onkamonojaan, jonka vesistöalueeseen 60.012 suo
ympäristöineen kuuluu.
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Tutkimuspisteistä on 38 % avosuolla, 53 % rä-
meellä ja 9 % turvekankaalla. Vallitsevat suotyypit
ovat rahkaneva suon eteläosassa, lyhytkortinen
nevaräme koillisosassa ja varsinainen sararäme-
muuttuma tien pohjoispuolella.

Turpeesta on 81 % rahka- ja 19 % saravaltaista.
Yleisimmät turvelajit ovat sararahkaturve (50 %)
ja rahkaturve (31 %). Koko turvekerrostuman kes-

kimaatuneisuus on 4,2. Pohjamaalajit ovat moree-
ni ja hiekka. Näiden päällä on syvillä alueilla
yleisesti pohjaliejua paksuimmillaan 40 cm.

Suo on hyvin rikkonainen. Syvät alueet ovat
kooltaan pieniä, lisäksi heikosti maatunut rahka-
valtainen pintakerros on paksu. Suo ei sovellu
turvetuotantoon.

Kuva 15. Petkelsuon kartta ja tutkimuspisteet.

14. Hevonvitunsuo

Hevonvitunsuo (kl. 3511 08) sijaitsee Haukipu-
taan ja Kiimingin rajalla noin 18 km Haukiputaan
kirkolta itäkoilliseen (kuva 16). Suo on moreeni-
saarekkeiden rajoittama ja rikkoma. Pohjoisosaa
sivuaa Onkamonoja. Pohjoisosan lahdekkeet kat-
kaisee tie Onkamoon. Suon pinta-ala on 114 ha,
josta on yli 1 m:n syvyistä aluetta 72 ha yli 1,5 m:n
aluetta 49 ha ja yli 2 m:n aluetta 22 ha.

 Pinta on 46,3 - 50,3 m mpy. Vedet laskevat
Onkamonojaan, jonka vesistöalueeseen 60.112 suo
ympäristöineen kuuluu.

Tutkimuspisteistä on 77 % avosuolla ja 23 %
rämeellä. Vallitsevat suotyypit ovat rimpineva ja
lyhytkortinen neva, jotka ovat yleisiä suon keski-
alueilla. Yhteensä niitä on noin puolet havainnois-

ta. Suolla keskellä on keidassuon piirteitä.
Turpeesta on 61 % rahka- ja 39 % saravaltaista.

Yleisimmät turvelajit ovat rahkasaraturve (32 %),
sararahkaturve (32 %) ja rahkaturve (29 %). Koko
turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 3,8 ja ener-
giaturpeeksi soveltuvan osan 4,3. Yleisimmät poh-
jamaalajit ovat hiekka ja moreeni. Liejupohjaisia
tutkimuspisteitä on neljäsosa. Paksuimmillaan lie-
jua on 40 cm.

Hevonvitunsuolla on käyttökelpoista energia-
turvetta 40 ha:n alalla 0,25 milj. suo-m3. Alue on
lahdekkeinen. Heikosti maatunut rahkavaltainen
pintakerros on keskimäärin 0,9 m paksu. Tämä
pintakerros voidaan käyttää ympäristöturpeena, jota
on noin 0,36 milj. suo-m3.
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Haapasuo (kl. 3511 08) sijaitsee harjumaastossa
Onkamonselän ja Haapakankaan välissä noin 20 km
Haukiputaan kirkolta itäkoilliseen (kuva 17). Tie-
yhteys on Onkamonselkää pitkin. Suon pinta-ala
on 75 ha, josta on yli 1 m:n syvyistä aluetta 31 ha
yli 1,5 m:n aluetta 12 ha ja yli 2 m:n aluetta 2 ha.

Pinta on 50,5 - 52,8 m mpy. Vain suon länsipää
on ojitettu. Haapajärvistä laskeva Haapaoja virtaa

suon läpi länteen. Suo ympäristöineen kuuluu On-
kamonojan vesistöalueeseen 60.012.

Tutkimuspisteistä on 29 % avosuolla, 69 % rä-
meellä ja 3 % korvessa. Vallitsevat suotyypit ovat
rahkaräme, tupasvillaräme, isovarpuräme ja rimpi-
neva. Yhteensä niitä on yli puolet havainnoista.

Turpeesta on 87 % rahka- ja 13 % saravaltaista.
Yleisimmät turvelajit ovat rahkaturve (69 %) ja

Kuva 16. Hevonvitunsuon kartta ja tutkimuspisteet.

15. Haapasuo

Kuva 17. Haapasuon kartta ja tutkimuspisteet.
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sararahkaturve (13 %). Koko turvekerrostuman
keskimaatuneisuus on 4,2. Yleisin pohjamaalaji on
hiekka, jota syvillä alueilla peittää paksuimmil-

laan 35 cm:n liejukerros.
Suo ei sovellu turvetuotantoon kuivatusvai-

keuksien takia.

Kivisuo (kl. 3511 08) sijaitsee noin 22 km Hau-
kiputaan kirkolta itäkoilliseen (kuva 18). Suo ra-
joittuu lännessä Haapajärviin, muualla enimmäk-
seen hiekkamaastoon. Pohjoisreunaa sivuaa met-
säautotie ja itäreunaa Kiimingin – Yli-Iin maantie.
Suon pinta-ala on 183 ha, josta on yli 1 m:n syvyis-
tä aluetta 88 ha, yli 1,5 m:n aluetta 50 ha ja yli 2 m:n
aluetta 27 ha.

Pinta on 52,0 - 56,8 m mpy ja viettää loivasti
länteen. Suo on luonnontilainen. Vedet laskevat
Haapajärveen. Suo ympäristöineen kuuluu Onka-
monojan vesistöalueeseen 60.012.

Tutkimuspisteistä on 76 % avosuolla, 22 % rä-
meellä, 1 % korvessa ja 1 % turvekankaalla. Ylei-
simmät suotyypit ovat rimpineva ja lyhytkortinen
neva, joita on yhteensä yli puolet havainnoista.

Turpeesta on 60 % rahka- ja 40 % saravaltaista.
Yleisimmät turvelajit ovat rahkaturve (44 %) ja
rahkasaraturve (31 %). Koko turvekerrostuman
keskimaatuneisuus on 4,3 ja energiaturpeeksi so-
veltuvan osan 4,8. Yleisin pohjamaalaji on hiekka.

Suolla on käyttökelpoista energiaturvetta 24 ha:n
alalla 0,17 milj. suo-m3. Pinnassa on ympäristö-
käyttöön soveltuvaa heikosti maatunutta rahkatur-
vetta 0,19 milj. suo-m3.

16. Kivisuo II

Kuva 18. Kivisuo 2:n kartta ja tutkimuspisteet.

17. Eteläsuo

Eteläsuo (kl. 3511 08) sijaitsee noin 19 km
Haukiputaan kirkolta itäkoilliseen (kuva 19). Suo
on hiekkaisten saarekkeiden rikkoma ja rajoittuu
enimmäkseen hiekkakankaisiin. Pohjoisreunaa si-

vuaa metsäautotie. Suon pinta-ala on 215 ha, josta
on yli 1 m:n syvyistä aluetta 37 ha, yli 1,5 m:n
aluetta 9 ha ja yli 2 m:n aluetta 2 ha.
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Pinta on 47,2 - 52,3 m mpy ja viettää suurimmal-
ta osaltaan länteen. Vedet laskevat suon keskellä
virtaavaan Liippaankanavaan. Suoalasta noin puo-
let on ojitettu. Ojikkoalue keskittyy kanavan lähei-
syyteen. Suo ympäristöineen kuuluu Onkamon-
ojan vesistöalueeseen 60.012.

Tutkimuspisteistä on 35 % avosuolla, 63 % rä-
meellä ja 2 % turvekankaalla. Vallitsevat suotyypit
ovat varsinainen sararäme ja ojikkoalueella sen
muuttuma. Paikoitellen on rimpinevaa ja pohjois-

osassa rahkarämettä.
Turpeesta on 72 % rahka- ja 28 % saravaltaista.

Yleisimmät turvelajit ovat sararahkaturve (43 %)
ja rahkaturve (29 %). Koko turvekerrostuman kes-
kimaatuneisuus on 4,1. Yleisimmät pohjamaalajit
ovat hiekka ja moreeni. Niiden päällä on syvillä
alueilla 10 – 20 cm:n liejukerrostuma.

Suo on suurimmalta osaltaan matala ja muodol-
taan epäyhtenäinen. Pienet syvät alueet ovat eril-
lään toisistaan. Suo ei sovellu turvetuotantoon.

Kuva 19. Eteläsuon kartta ja tutkimuspisteet.

Lavalamminsuo (klt. 3511 08 ja 09) sijaitsee
noin 20 km Haukiputaan kirkolta itäkoilliseen (kuva
20). Suo rajoittuu moreenikankaisiin ja on moree-
nisaarekkeiden ja Lavalampien rikkoma. Etelä-
puolelle tulee metsäautoteitä. Suon pinta-ala on
72 ha, josta on yli 1 m:n syvyistä aluetta 51, yli
1,5 m:n aluetta 32 ha ja yli 2 m:n aluetta 14 ha.

Pinta on 48,1 - 50,8 m mpy. Suo on luonnontilai-
nen. Suovedet kertyvät Lavalampiin, joista laskee
Lavaoja. Suo ympäristöineen kuuluu Kylmäojan
vesistöalueeseen 61.188.

Tutkimuspisteistä on 54 % avosuolla ja 46 %
rämeellä. Vallitsevat suotyypit ovat varsinainen

saraneva suon kaakkoisosassa, sekä rimpineva ja
lyhytkortinen neva järvien välissä.

Turpeesta on 61 % rahka- ja 39 % saravaltaista.
Yleisimmät turvelajit ovat rahkasaraturve (35 %)
ja rahkaturve (33 %). Koko turvekerrostuman kes-
kimaatuneisuus on 4,0. Yleisimmät pohjamaalajit
ovat hiekka, hieta ja moreeni. Järvien läheisyydes-
sä pohjaliejut ovat yleisiä. Noin puolet tutkimus-
pisteistä on liejupohjaisia. Paksuimmat liejuker-
rostumat ovat 40 – 50 cm.

Suoaltaat rajoittuvat lampiin. Lisäksi pinnassa
on keskimäärin 80 cm heikosti maatunutta rahka-
turvetta. Suo ei sovellu turvetuotantoon.

18. Lavalamminsuo
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Kurkisuo (kl. 3511 09) sijaitsee noin 20 km
Haukiputaan kirkolta itäkoilliseen (kuva 21). Suo
rajoittuu moreeniselänteisiin. Itäreunassa virtaa
Lavaoja luoteeseen. Lähelle itäreunaa Isomaahan
tulee metsäautotie. Suon pinta-ala on 81 ha, josta
on yli 1 m:n syvyistä aluetta 40 ha, yli 1,5 m:n
aluetta 15 ha ja yli 2 m:n aluetta 2 ha.

Pinta on 46,3 - 50,0 m mpy ja viettää luoteeseen.

Suo on suurimmalta osaltaan luonnontilainen.
Vedet laskevat Lavaojan kautta. Suo ympäristöi-
neen kuuluu Kylmäojan vesistöalueeseen 61.188.

Tutkimuspisteistä on 38 % avosuolla, 60 % rä-
meellä ja 2 % korvessa. Keskialueilla vallitsevat
suotyypit ovat lyhytkortinen nevaräme, lyhytkorti-
nen neva ja varsinainen saraneva, matalilla reuna-
alueilla varsinainen sararäme ja kangasräme.

Kuva 20. Lavalamminsuon kartta ja tutkimuspisteet.

19. Kurkisuo

Kuva 21. Kurkisuon kartta ja tutkimuspisteet.
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Turpeesta on 90 % rahka- ja 10 % saravaltaista.
Yleisimmät turvelajit ovat sararahkaturve (48 %)
ja rahkaturve (42 %). Koko turvekerrostuman kes-
kimaatuneisuus on 4,5. Yleisimmät pohjamaalajit
ovat moreeni, hiekka ja hieta. Muutaman pisteen
pohjalla on 10 cm:n liejukerros.

Suolla on kolme pientä yli 1,5 m syvää allasta.
Ne ovat toisistaan noin kilometrin päässä. Niiden
kaikkien pintaa peittää paksu, heikosti maatunut
rahkaturve, jota voitaisiin käyttää pienessä määrin
ympäristöturpeena. Energiaturvetuotantoon suo ei
sovellu.

Keppisuo (kl. 3511 09) sijaitsee Yli-Iin rajalla
noin 22 km Haukiputaan kirkolta itäkoilliseen (kuva
22). Suo rajoittuu moreenimaastoon. Lähelle lou-
naisreunaa tulee metsäautotie. Suon pinta-ala on
28 ha, josta on yli 1 m:n syvyistä aluetta 10 ha, yli
1,5 m:n aluetta 4 ha ja yli 2 m:n aluetta 2 ha.

Pinta on 42,0 - 46,3 m mpy ja viettää pohjoiseen.
Suo on ojitettu. Vedet laskevat koillisreunassa
virtaavaan Kylmäojaan, jonka vesistöalueeseen
61.188 suo ympäristöineen kuuluu.

Tutkimuspisteistä on 26 % avosuolla, 65 % rä-
meellä, 6 % korvessa ja 3 % turvekankaalla. Ylei-

sin suotyyppi on ojitettu rahkaräme suon keskellä.
Muita ovat lyhytkortinen nevarämeojikko, korpi-
rämeojikko ja varsinainen saranevamuuttuma.

Turpeesta on 84 % rahka- ja 16 % saravaltaista.
Yleisimmät turvelajit ovat sararahkaturve (67 %)
ja rahkaturve (16 %). Koko turvekerrostuman kes-
kimaatuneisuus on 4,3. Yleisimmät pohjamaalajit
ovat hiekka, moreeni ja hieta. Syvällä alueella on
pohjaliejua paksuimmillaan 20 cm.

Keppisuon syvä alue on pieni. Turvetuotantoon
se ei sovellu.

20. Keppisuo

Kuva 22. Keppisuon kartta ja tutkimuspisteet.

21. Kivilamminsuo

Kivilamminsuo (kl. 3511 08) sijaitsee noin 22 km
Haukiputaan kirkolta itäkoilliseen (kuva 23). Suo
rajoittuu kumpareiseen moreenimaastoon. Keskel-
lä on Kivilampi. Tiet sivuavat etelä- ja itäreunaa.
Suon pinta-ala on 40 ha, josta on yli 1 m:n syvyistä
aluetta 19 ha, yli 1,5 m:n aluetta 12 ha ja yli 2 m:n
aluetta 1 ha.

Pinta on 50,9 - 52,7 m mpy. Lammen pohjois-
puolta lukuun ottamatta suo on luonnontilainen.

Eteläosan vedet kertyvät Kivilampeen, josta vedet
laskevat Lavaojaan. Pohjoisosan vedet laskevat
Kylmäojaan. Suo ympäristöineen kuuluu Kylmä-
ojan vesistöalueeseen 61.188.

Tutkimuspisteistä on 39 % avosuolla, 55 % rä-
meellä ja 6 % turvekankaalla. Vallitseva suotyyppi
on lyhytkortinen nevaräme, jota on kolmasosa ha-
vainnoista. Muita yleisiä suotyyppejä ovat varsi-
nainen saraneva ja lyhytkortinen neva.

Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupanro 89/MYY/03 



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti — Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 342, 2002

Tapio Muurinen ja Ilkka Aro

28

Turpeesta on 82 % rahka- ja 18 % saravaltaista.
Yleisimmät turvelajit ovat rahkaturve (51 %) ja
sararahkaturve (31 %). Koko turvekerrostuman
keskimaatuneisuus on 4,8. Yleisimmät pohjamaa-
lajit ovat hiekka, moreeni ja hieta. Lammen lähei-
syydessä on pohjalla liejua paksuimmillaan 40 cm.

Suolla on kaksi erillistä syvää aluetta, joista
toinen rajoittuu järveen. Toinenkin on kooltaan
vain muutamia hehtaareja. Sen heikosti maatuneen
rahkaturvekerroksen paksuus on noin puoli metriä.
Molempien altaiden kuivattaminen on lammen ta-
kia hankalaa, joten turvetuotantoon suo ei sovellu.

Kuva 23. Kivilamminsuon kartta ja tutkimuspisteet.

22. Linkunsuo

Linkunsuo (kl. 3511 09) sijaitsee Kylmäojan
molemmin puolin noin 22 km Haukiputaan kirkol-
ta itäkoilliseen (kuva 24). Suo on moreenikankai-
den välissä ja muodoltaan rikkonainen. Itäreunaa
sivuaa Yli-Iin – Kiimingin –tie ja länsireunaa met-
säautotie. Kylmäoja virtaa suon koillisosan läpi
luoteeseen. Suon pinta-ala on 75 ha, josta on yli
1 m:n syvyistä aluetta 37 ha, yli 1,5 m:n aluetta
22 ha ja yli 2 m:n aluetta 15 ha.

 Pinta on 46,3 - 52,3 m mpy ja viettää kohti
Kylmäojaa. Noin puolet suoalasta on ojitettu. Oji-
tusta on varsinkin Kylmäojan lounaispuolella. Suo
ympäristöineen kuuluu Kylmäojan vesistöaluee-
seen 61.188.

Tutkimuspisteistä on 36 % avosuolla, 58 % rä-
meellä, 5 % korvessa ja 1 % turvekankaalla. Lyhyt-

kortiset suotyypit, kuten lyhytkortinen neva ja –
nevaräme suon keskialueilla ovat vallitsevia. Poh-
joisosassa on yleisesti varsinaista saranevaa.

Turpeesta on 80 % rahka- ja 20 % saravaltaista.
Yleisimmät turvelajit ovat sararahkaturve (49 %)
ja rahkaturve (31 %). Koko turvekerrostuman kes-
kimaatuneisuus on 4,4 ja energiaturpeeksi soveltu-
van osan 4,9.

Yleisimmät pohjamaalajit ovat hiekka, moreeni
ja hieta. Syvillä alueilla on näiden päällä paksuim-
millaan 80 – 90 cm:n liejukerros.

Linkunsuolla on käyttökelpoista energiaturvetta
kahdessa osassa yhteensä 14 ha:n alalla 0,17 milj.
suo-m3. Itäosassa heikosti maatunut rahkainen pin-
takerros on paksu, joka voidaan käyttää ympäristö-
turpeena. Sitä on noin 0,08 milj. suo-m3.
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Leväperänlamminsuo (kl. 3511 09) sijaitsee
kumpumoreenialueella noin 24 km Haukiputaan
kirkolta itäkoilliseen (kuva 25). Suo on lukuisten
moreenisaarekkeiden rikkoma ja rajoittama. Itä-
reunassa on Leväperänlampi ja länsipuolella on
Yli-Iin – Kiimingin maantie. Suon pinta-ala on
33 ha, josta on yli 1 m:n syvyistä aluetta 18 ha, yli

1,5 m:n aluetta 15 ha ja yli 2 m:n aluetta 10 ha.
Pinta on 49,8 - 52,2 m mpy ja viettää pohjoiseen.

Suo on luonnontilainen. Eteläosan vedet kertyvät
suoraan Leväperänlampeen. Pohjoisosan vedet las-
kevat lammesta tulevaan ojaan ja edelleen Marti-
mojokeen, jonka vesistöalueeseen 61.181 suo ym-
päristöineen kuuluu.

Kuva 24. Linkunsuon kartta ja tutkimuspisteet.

23. Leväperänlamminsuo

Kuva 25. Leväperänlamminsuon kartta ja tutkimuspisteet.
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Tutkimuspisteistä on 74 % avosuolla ja 26 %
rämeellä. Vallitsevat suotyypit ovat keskialueiden
lyhytkortinen neva ja rahkaneva, joita on yhteensä
yli puolet havainnoista.

Turpeesta on 99 % rahka- ja 1 % saravaltaista.
Yleisimmät turvelajit ovat rahkaturve (73 %) ja
sararahkaturve (26 %). Koko turvekerrostuman
keskimaatuneisuus on 3,9. Yleisin pohjamaalaji on

moreeni, jonka päällä on syvimmillä alueilla 30 –
40 cm:n liejukerros.

Leväperänlampi ei sovellu turvetuotantoon. Suo
on rikkonainen. Heikosti maatunut rahkainen pin-
takerros on paksu. Lisäksi lammen läheisyys estää
kuivatuksen. Myös maisemalliset luontoarvot ovat
merkittävät.

Pahasuo (kl. 3511 09) sijaitsee Kiimingin – Yli-
Iin tien itäpuolella noin 24 km Haukiputaan kirkol-
ta itäkoilliseen (kuva 26). Suo rajoittuu moreeni-
kankaisiin ja saarekkeisiin. Pohjoisreunaa sivuaa
metsäautotie. Suon pinta-ala on 68 ha, josta on yli
1 m:n syvyistä aluetta 49 ha, yli 1,5 m:n aluetta
38 ha ja yli 2 m:n aluetta 11 ha.

Pinta on 49,1 - 54,0 m mpy ja viettää lounaaseen.
Ojitusta on keskiosassa saarekkeiden ympäristös-
sä ja eteläosassa. Muilta osin suo on luonnontilai-
nen. Vedet laskevat Kylmäojan kautta (vesistöalue
61.188) Martimojokeen.

Tutkimuspisteistä on 24 % avosuolla, 73 % rä-
meellä, 2 % korvessa ja 2 % turvekankaalla. Tällä
rikkonaisella suolla karut suotyypit ovat vallitse-

via. Niitä ovat esimerkiksi lyhytkortinen neva,
tupasvillaräme ja rahkaräme. Suo on osittain oji-
tettu.

Turpeesta on 90 % rahka- ja 10 % saravaltaisia.
Yleisimmät turvelajit ovat rahkaturve (60 %) ja
sararahkaturve (31 %). Koko turvekerrostuman
keskimaatuneisuus on 4,4 ja energiaturpeeksi so-
veltuvan osan 5,0. Yleisimmät pohjamaalajit ovat
moreeni, hiesu ja hiekka. Syvien alueiden pohjalla
on liejua paksuimmillaan 70 cm.

Pahasuolla on käyttökelpoista energiaturvetta
35 ha:n alalla 0,22 milj. suo-m3. Pinnalla on paikoi-
tellen paksu heikosti maatunut rahkakerros. Yh-
teensä sitä on 0,29 milj. suo-m3. Se voidaan käyttää
ympäristöturpeena.

24. Pahasuo

Kuva 26. Pahasuon kartta ja tutkimuspisteet.
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Rytisuo (kl. 3511 09) sijaitsee noin 25 km Hau-
kiputaan kirkolta itäkoilliseen (kuva 27). Suo ra-
joittuu moreenikankaisiin ja –saarekkeisiin. Etelä-
päässä on Rytilampi. Suon länsireunaan, Rytikan-
kaaseen tulee metsäautotie. Suon pinta-ala on 68 ha,
josta on yli 1 m:n syvyistä aluetta 49 ha, yli 1,5 m:n
aluetta 32 ha ja yli 2 m:n aluetta 19 ha.

Pinta on 54,2 - 58,0 m mpy. Koillisosan vedet
laskevat Martimojokeen. Suurimmalla osalla suo-
ta vietto on lounaaseen ja vedet laskevat Kylmä-
ojan kautta (vesistöalue 61.188) Martimojokeen.

Tutkimuspisteistä on 28 % avosuolla, 66 % rä-
meellä ja 6 % korvessa. Ravinteisuudeltaan suo on
vaihteleva. Karut suotyypit, kuten lyhytkortinen

neva, lyhytkortinen nevaräme ja isovarpuinen räme
ovat vallitsevia.

Turve on lähes kokonaan rahkavaltaista. Ylei-
simmät turvelajit ovat rahkaturve (57 %) ja sara-
rahkaturve (42 %). Koko turvekerrostuman keski-
maatuneisuus on 4,1. Yleisimmät pohjamaalajit
ovat moreeni ja hiesu. Syvien alueiden pohjalla on
paksuimmillaan 90 – 100 cm:n liejukerrostumia.

Rytisuon rahkavaltainen turve on heikosti maa-
tunutta. Tällaisia alueita on kolmessa osassa yh-
teensä 21 ha. Turve soveltuu parhaiten ympäristö-
käyttöön ja yhteinen turvemäärä on 0,38 milj. suo-
m3.

25. Rytisuo

Kuva 27. Rytisuon kartta ja tutkimuspisteet.

Rytiojansuo (kl. 3511 08) sijaitsee Rytilammen
länsipuolella noin 24 km Haukiputaan kirkolta
itäkoilliseen (kuva 28). Lounaispuolella on lajittu-
nut muodostuma, Hiidenvaara. Muilta osin suo
rajoittuu moreenikumpareisiin. Hiidenvaaran reu-
nassa suota sivuaa metsäautotie. Suon pinta-ala on
52 ha, josta on yli 1 m:n syvyistä aluetta 17 ha ja yli
1,5 m:n aluetta 4 ha.

Vedet laskevat Kylmäojaan ja Rytilammen las-
kuojaan, Rytiojaan. Noin puolet suoalasta, eli poh-
joisosa on ojitettu. Suo ympäristöineen kuuluu
Kylmäojan vesistöalueeseen 61.188.

Tutkimuspisteistä on 13 % avosuolla, 83 % rä-

meellä ja 4 % korvessa. Vallitsevat suotyypit ovat
lyhytkortinen nevaräme eteläosassa ja isovarpui-
nen räme pohjoisosassa. Yhteensä näitä on noin
puolet kaikista havainnoista.

Turve on rahkavaltaista. Yleisimmät turvelajit
ovat rahkaturve (88 %) ja sararahkaturve (12 %).
Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,4.
Yleisin pohjamaalaji on hiekka, jota on yli puolet
havainnoista. Muut pohjamaalajit ovat hiesu ja
hieta.

Suo on suurimmalta osaltaan ohutturpeinen.
Muutamat syvät alueet ovat pieniä ja toisistaan
kaukana. Suo ei sovellu turvetuotantoon.

26. Rytiojansuo
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Perälamminsuo (kl. 3511 08) sijaitsee noin 25 km
Haukiputaan kirkolta itäkoilliseen (kuva 29). Suo
rajoittuu länsipuolella moreeniselänteeseen, ja
muualla moreenisaarekkeisiin. Itäreunassa on Pe-
rälampi. Lähellä ovat myös Pikku-Viitajärvi ete-
lässä ja Majavalampi koillisessa. Pikku-Viitajär-
ven rantaan tulee paikallistie. Suon pinta-ala on
47 ha, josta on yli 1 m:n syvyistä aluetta 38 ha, yli
1,5 m:n aluetta 23 ha ja yli 2 m:n aluetta 12 ha.

Pinta on 56,2 - 57,8 m mpy ja viettää kaakkoon.
Suo on ojitettu. Vedet laskevat Perälampeen ja
Pikku-Viitajärveen. Suo ympäristöineen kuuluu
Kylmäojan vesistöalueeseen 61.188.

Tutkimuspisteistä on 17 % avosuolla, 81 % rä-
meellä ja 3 % korvessa. Vallitsevat suotyypit ovat
isovarpuinen rämeojikko ja tupasvillaräme, joita
on yhteensä yli puolet havainnoista.

Kuva 28. Rytiojansuon kartta ja tutkimuspisteet.

27. Perälamminsuo

Kuva 29. Perälamminsuon kartta ja tutkimuspisteet.
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Turve on rahkavaltaista. Yleisimmät turvelajit
ovat rahkaturve (78 %) ja sararahkaturve (22 %).
Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,3.
Yleisimmät pohjamaalajit ovat hieta, hiekka ja
moreeni. Syvillä alueilla on liejukerrostumia, jot-

ka ovat paksuimmillaan 120 cm.
Perälamminsuon turve on rahkavaltaista. Hei-

kosti maatunut pintakerros on keskimäärin metrin
paksuinen. Lisäksi läheiset vesistöt vaikeuttavat
kuivatusta. Suo ei sovellu turvetuotantoon.

Martimosuo (kl. 3511 08) sijaitsee noin 26 km
Haukiputaan kirkolta itäkoilliseen (kuva 30). Suo
rajoittuu moreenikankaisiin ja –saarekkeisiin. Luo-
teispäässä on Majavalampi. Suon pinta-ala on 48 ha,
josta on yli 1 m:n syvyistä aluetta 23 ha, yli 1,5 m:n
aluetta 16 ha ja yli 2 m:n aluetta 8 ha.

Pinta on 56,3 - 60,0 m mpy ja viettää koilliseen.
Suo on reunaojituksia lukuun ottamatta luonnonti-
lainen. Vedet laskevat Martimojokeen (vesistö-
alue 61.181).

Tutkimuspisteistä on 38 % avosuolla ja 63 %
rämeellä. Vallitsevat suotyypit ovat lyhytkortinen

neva ja lyhytkortinen nevaräme, joita on yhteensä
puolet havainnoista.

Turve on rahkavaltaista. Yleisimmät turvelajit
ovat rahkaturve (80 %) ja sararahkaturve (20 %).
Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,2.
Yleisimmät pohjamaalajit ovat moreeni, hiekka ja
hieta. Luoteispäässä on pohjaliejua paksuimmil-
laan 25 cm.

Martimonsuo on muodoltaan rikkonainen ja sy-
vät alueet ovat pieniä. Lisäksi heikosti maatunut
rahkainen pintakerros on paksu. Suo ei sovellu
turvetuotantoon.

28. Martimosuo

Kuva 30. Martimosuon kartta ja tutkimuspisteet.

Teerisuo (kl. 3511 08) sijaitsee harjumaastossa
Ison Viitajärven ja Teeriselän välissä noin 25 km
Haukiputaan kirkolta itään (kuva 31). Suo rajoit-
tuu hiekkakankaisiin. Pohjoisosassa on pieni pel-
to. Paikallistiet kiertävät lähes koko suon. Suon
pinta-ala on 37 ha, josta on yli 1 m:n syvyistä
aluetta 12 ha, yli 1,5 m:n aluetta 7 ha ja yli 2 m:n
aluetta 1 ha .

Pinta on 56,3 - 57,9 m mpy ja viettää pohjoiseen.
Pellon lisäksi osa länsipäätä on ojitettu. Vedet
laskevat Isoon Viitajärveen. Suo ympäristöineen
kuuluu Kylmäojan vesistöalueeseen 61.188.

Tutkimuspisteistä on 50 % avosuolla, 25 % rä-
meellä, 22 % turvekankaalla ja 3 % pellolla. Val-
litsevat suotyypit ovat lyhytkortinen neva ja kar-
hunsammalmuuttuma, joita on yhteensä yli puolet

29. Teerisuo
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havainnoista.
Turve on rahkavaltaista. Yleisimmät turvelajit

ovat rahkaturve (77 %) ja sararahkaturve (23 %).
Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,5.

Yleisimmät pohjamaalajit ovat hiekka ja moreeni.
Teerisuon syvä alue on kooltaan muutamia heh-

taareja. Sen heikosti maatunut rahkainen pintaker-
ros on paksu. Suo ei sovellu turvetuotantoon.

Kuva 31. Teerisuon kartta ja tutkimuspisteet.

Hoikkasuo (kl. 3511 08) sijaitsee Haukiputaan
ja Kiimingin rajalla noin 25 km Haukiputaan kir-
kolta itään (kuva 32). Suo rajoittuu pohjoisessa
Koniharjuun etelässä hiekkasaarekkeisiin, osittain

myös Loukonojaan. Pohjoisreunaan tulee ajokun-
toinen tie. Suon pinta-ala on 88 ha, josta on yli
1 m:n syvyistä aluetta 39 ha , yli 1,5 m:n aluetta
22 ha ja yli 2 m:n aluetta 5 ha.

30. Hoikkasuo

Kuva 32. Hoikkasuon kartta ja tutkimuspisteet.
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Pinta on 54,8 - 59,9 m mpy ja viettää suurimmal-
ta osaltaan lounaaseen, lännessä etelään. Vain län-
siosassa on ojitusta. Vedet laskevat Loukonojan
kautta, länsiosasta myös suoraan Tervajärveen.
Suo ympäristöineen kuuluu Onkamonojan vesistö-
alueeseen 60.012.

Tutkimuspisteistä on 20 % avosuolla, 63 % rä-
meellä ja 17 % turvekankaalla. Vallitsevat suotyy-
pit ovat isovarpuinen räme, lyhytkortinen neva ja
tupasvillaräme.

Turpeesta on 97 % rahka- ja 3 % saravaltaista.
Yleisimmät turvelajit ovat rahkaturve (68 %) ja
sararahkaturve (28 %). Koko turvekerrostuman
keskimaatuneisuus on 4,3. Yleisimmät pohjamaa-
lajit ovat hiekka ja hieta. Syvien alueiden pohjalla
on 30 cm:n liejukerrostumia.

Heikosti maatunut rahkavaltainen pintakerros
on paksu. Paikoitellen sitä on suurin osa turveker-
rostumasta. Turve soveltuu lähinnä ympäristötur-
peeksi, jota on kahdessa osassa yhteensä 19 ha:n
alalla noin 0,21 milj. suo-m3.

Piimäsuo (kl. 3511 08) sijaitsee Koniharjun poh-
joispuolella noin 27 km Haukiputaan kirkolta itään
(kuva 33). Suo rajoittuu lännessä Isoon Viitajär-
veen, muualla hiekka- ja moreenikankaisiin. Kes-
kellä suota noin 6 ha:n kokoinen Piimälampi. Suon
eteläreunaan tulee metsäautotie. Suon pinta-ala on
240 ha, josta on yli 1 m:n syvyistä aluetta 66 ha, yli
1,5 m:n aluetta 53 ha ja yli 2 m:n aluetta 32 ha.

Pinta on 55,5 - 60,1 m mpy ja viettää länteen
kohti Piimälampea ja Isoa Viitajärveä. Noin puolet
suoalasta on ojitettu. Ojitusta on lähinnä reunoilla.
Suo ympäristöineen kuuluu Kylmäojan vesistöalu-
eeseen 61.188. Vedet laskevat Isoon Viitajärveen.

Tutkimuspisteistä on 43 % avosuolla, 42 % rä-

meellä, 10 % korvessa ja 6 % turvekankaalla. Tällä
monimuotoisella suolla suotyypitkin ovat vaihte-
levia. Yleisimpiä ovat keskiosien lyhytkortinen
neva, rimpineva ja kalvakkaneva. Pieniä alueita on
karuimmista rahkanevoista ja rahkarämeistä alka-
en ruohoisiin sararämeisiin ja luhtanevoihin.

Turpeesta on 76 % rahka- ja 24 % saravaltaista.
Yleisimmät turvelajit ovat rahkaturve (38 %) ja
sararahkaturve (38 %). Koko turvekerrostuman
keskimaatuneisuus on 4,4.

Yleisin pohjamaalaji on hiekka, jota on noin
puolet havainnoista. Muita ovat moreeni ja hieta.
Syvillä alueilla on monin paikoin liejukerrostu-
mia, jotka ovat paksuimmillaan 100 cm.

31. Piimäsuo

Kuva 33. Piimäsuon kartta ja tutkimuspisteet.
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Piimäsuo on alueena epäyhtenäinen. Vesistöt
aiheuttavat suuria ongelmia suon kuivatukselle.
Heikosti maatunut rahkainen pintakerros on keski-
määrin lähes metrin paksuinen. Itäosassa pohjatur-

peen tuhkapitoisuus on haitallisen korkea 1,5 m:n
syvyydestä alkaen. Turvetuotantoon suota ei voi
suositella.

Röngönsuo (kl. 3511 08) sijaitsee harjumaastos-
sa noin 27 km Haukiputaan kirkolta itään (kuva
34). Pohjoisessa suo rajoittuu Koniharjuun, eteläs-
sä Loukkojärveen. Länsipäätä sivuaa kylätie. Noin
puolet suosta on otettu viljelyyn. Suon pinta-ala on
49 ha, josta on yli 1 m:n syvyistä aluetta 31 ha, yli
1,5 m:n aluetta 23 ha ja yli 2 m:n aluetta 13 ha.

Pinta on 56,7 - 59,5 m mpy ja viettää etelään. Suo
on ojitettu. Vedet laskevat Loukkojärveen. Suo
ympäristöineen kuuluu Onkamonojan vesistöalu-
eeseen 60.012.

Tutkimuspisteistä on 8 % avosuolla, 22 % rä-
meellä, 3 % korvessa, 8 % turvekankaalla ja 59 %

pellolla. Pellon lisäksi muita yleisiä suotyyppejä
ovat karhunsammalmuuttuma ja isovarpuinen rä-
meojikko.

Turpeesta on 63 % rahka-, 27 % sara- ja 10 %
ruskosammalvaltaista. Yleisimmät turvelajit ovat
rahkaturve (38 %) ja sararahkaturve (24 %). Koko
turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,3. Ylei-
sin pohjamaalaji on hiekka. Noin puolet tutkimus-
pisteistä on liejupohjaisia. Paksuimmillaan liejua
on 80 cm.

Sijainti Loukkojärven rannalla estää suon kui-
vattamisen ja turvetuotannon.

32. Röngönsuo

Kuva 34. Röngönsuon kartta ja tutkimuspisteet.

Martimonsuo (kl. 3511 11) sijaitsee noin 28 km
Haukiputaan kirkolta itään (kuva 35). Suo rajoit-
tuu kalliopaljastumia sisältäviin hiekkakankaisiin.
Kaakkois- ja luoteispäätä sivuaa metsäautotie. Suon

pinta-ala on 84 ha, josta on yli 1 m:n syvyistä
aluetta 46 ha, yli 1,5 m:n aluetta 22 ha ja yli 2 m:n
aluetta 8 ha.

33. Martimonsuo
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Pinta on 60,2 - 63,0 m mpy ja viettää itään ja
koilliseen. Suo on luonnontilainen. Vedet laskevat
Martimojokeen, jonka keskiosan vesistöalueeseen
61.182 suo ympäristöineen kuuluu.

Tutkimuspisteistä on 66 % avosuolla ja 34 %
rämeellä. Vallitsevat suotyypit ovat lyhytkortinen
neva ja rimpineva. Yhteensä niitä on yli puolet
havainnoista ja ne ovat suon keskeisillä alueilla.

Turpeesta on 93 % rahka- ja 7 % saravaltaista.
Yleisimmät turvelajit ovat rahkaturve (82 %) ja

sararahkaturve (12 %). Koko turvekerrostuman
keskimaatuneisuus on 4,0 ja energiaturpeeksi so-
veltuvan osan 5,3. Yleisimmät pohjamaalajit ovat
hiekka ja hieta. Syvillä alueilla on pohjaliejua
paksuimmillaan 80 cm.

Martimonsuolla on käyttökelpoista energiatur-
vetta 16 ha:n alalla noin 0,07 milj. suo-m3. Pinnalla
olevaa heikosti maatunutta rahkaturvetta on keski-
määrin metrin verran eli yhteensä 0,16 milj. suo-
m3.

Kuva 35. Martimonsuon kartta ja tutkimuspisteet.

Putkisuo (kl. 3511 11) sijaitsee Röytänojan,
Martimojoen ja Satamo-ojan välissä noin 29 km
Haukiputaan kirkolta itään (kuva 36). Pohjoisessa
suo rajoittuu kallioiseen moreenimaastoon. Suon
pinta-ala on 27 ha, josta on yli 1 m:n syvyistä
aluetta 19 ha, yli 1,5 m:n aluetta 14 ha ja yli 2 m:n
aluetta 8 ha.

Pinta on 56,7 - 60,5 m mpy ja viettää lounaaseen.
Suo on luonnontilainen. Vedet laskevat suoraan
viereisiin ojiin ja Martimojokeen, jonka keskiosan
vesistöalueeseen 61.182 suo ympäristöineen kuu-
luu.

Tutkimuspisteistä on 24 % avosuolla, 20 % rä-

meellä ja 56 % korvessa. Vallitsevat suotyypit ovat
nevakorpi, ruohoinen sararäme ja luhtaneva, joita
on yhteensä yli puolet havainnoista.

Turpeesta on 50 % rahka-, 49 % sara- ja 1 %
ruskosammalvaltaista. Yleisimmät turvelajit ovat
sararahkaturve (45 %) ja rahkasaraturve (43 %).
Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,4.
Yleisimmät pohjamaalajit ovat moreeni ja hiekka.
Suo on syntynyt vesistön umpeenkasvun seurauk-
sena. Siitä ovat merkkinä suon pohjalla olevat,
jopa 270 cm paksut liejukerrostumat.

Suon kuivatusvaikeudet, alueen pieni koko ja
näytteiden rikkipitoisuus estävät turvetuotannon.

34. Putkisuo
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Navettasuo (kl. 3511 11) sijaitsee harjumaastos-
sa noin 29 km Haukiputaan kirkolta itään ja rajoit-
tuu hiekkakankaisiin (kuva 37). Länsireunan ja
luoteispään sorakuopille on tieyhteys. Suon pinta-
ala on 307 ha, josta on yli 1 m:n syvyistä aluetta
41 ha ja yli 1,5 m:n aluetta 9 ha.

Pinta on 61,4 - 66,8 m mpy ja viettää lounaaseen.
Kaakkoispäätä lukuun ottamatta suo on luonnonti-
lainen. Vedet laskevat Loukkojärveen. Suo ympä-
ristöineen kuuluu Onkamonojan vesistöalueeseen

60.012.
Tutkimuspisteistä on 58 % avosuolla, 41 % rä-

meellä, 1 % korvessa ja 1 % pellolla. Vallitsevat
suotyypit ovat rimpineva ja lyhytkortinen neva.
Yhteensä niitä on lähes puolet havainnoista ja ne
sijaitsevat suon keskusalueella.

Turpeesta on 80 % rahka-, 20 % saravaltaista.
Yleisimmät turvelajit ovat rahkaturve (57 %) ja
sararahkaturve (23 %). Koko turvekerrostuman
keskimaatuneisuus on 4,2 ja energiaturpeeksi so-

Kuva 36. Putkisuon kartta ja tutkimuspisteet.

35. Navettasuo

Kuva 37. Navettasuon kartta ja tutkimuspisteet.
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veltuvan osan 4,9. Yleisimmät pohjamaalajit ovat
hiekka ja hieta. Paikoitellen on syvillä alueilla on
pohjaliejua paksuimmillaan 30 cm.

Navettasuolla on käyttökelpoista energiaturvet-
ta viidessä osassa yhteensä 49 ha:n alalla noin

0,25 milj. suo-m3. Pienimmät alueista ovat kool-
taan muutamia hehtaareja. Pinnassa on ympäristö-
turpeeksi sopivaa heikosti maatunutta rahkaturvet-
ta paikoitellen yli metrin paksuudelta. Yhteensä
sitä on noin 0,49 milj. suo-m3.

Iso Kalliosuo (kl. 3511 11) sijaitsee kallioisessa
moreenimaastossa noin 30 km Haukiputaan kirkol-
ta itään (kuva 38). Suo on saarekkeinen ja rikkonai-
nen. Pohjoispuolelle ja kaakkoispäähän tulee met-
säautotie. Suon pinta-ala on 85 ha, josta on yli
1 m:n syvyistä aluetta 51 ha, yli 1,5 m:n aluetta
34 ha ja yli 2 m:n aluetta 22 ha.

Pinta on 60,1 - 68,4 m mpy ja viettää luoteeseen.
Suo on luonnontilainen. Vedet laskevat Martimo-
jokeen, jonka keskiosan vesistöalueeseen 61.182
suo ympäristöineen kuuluu.

Tutkimuspisteistä on 63 % avosuolla, 29 % rä-
meellä ja 9 % korvessa. Vallitsevat suotyypit ovat
rimpineva ja kalvakkaneva, joita on yhteensä lähes
puolet havainnoista. Suolla on myös harvinaisia
ravinteikkaita suotyyppejä, kuten lettorämettä ja
rimpilettoa.

Turpeesta on 29 % rahka- ja 71 % saravaltaista.
Yleisimmät turvelajit ovat rahkasaraturve (43 %)
ja saraturve (24 %). Koko turvekerrostuman keski-
maatuneisuus on 4,7 ja energiaturpeeksi soveltu-
van osan 4,9.

Yleisimmät pohjamaalajit ovat hiekka ja moree-
ni. Syvillä alueilla on pohjaliejua paksuimmillaan
60 cm.

Isolla Kalliosuolla on käyttökelpoista energia-
turvetta kahdessa osassa 28 ha: n alalla yhteensä
noin 0,43 milj. suo-m3. Kaakkoisosan näytteissä
yli 0,3 %:n rikkipitoisuus on ilmeisesti paikallista.

Suo kuuluu Natura 2000 ohjelmaan keskiravin-
teisista reheviin suotyyppeihin vaihtelevana ja
maisemallisesti arvokkaana luonnontilaisena suo-
kokonaisuutena.

36. Iso Kalliosuo

Kuva 38. Ison Kalliosuon kartta ja tutkimuspisteet.
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Tonttisuo (kl. 3511 11) sijaitsee noin 32 km
Haukiputaan kirkolta itään (kuva 39). Suo rajoit-
tuu hiekkaisiin moreenikankaisiin ja –saarekkei-
siin. Eteläosaan tulee metsäautotie. Suon pinta-ala
on 67 ha, josta on yli 1 m:n syvyistä aluetta 36 ha,
yli 1,5 m:n aluetta 27 ha ja yli 2 m:n aluetta 19 ha.

Pinta on 70,9 - 80,0 m mpy ja viettää lounaaseen.
Suo on luonnontilainen. Vedet laskevat Iso-Marti-
moon, jonka vesistöalueeseen 61.183 suo ympäris-
töineen kuuluu.

Tutkimuspisteistä on 65 % avosuolla ja 35 %
rämeellä. Vallitsevat suotyypit ovat ruohoinen sa-

raneva ja rimpineva, joita on yhteensä lähes puolet
havainnoista.

Turpeesta on 14 % rahka- ja 86 % saravaltaista.
Yleisimmät turvelajit ovat rahkasaraturve (44 %)
ja saraturve (40 %). Koko turvekerrostuman keski-
maatuneisuus on 4,9 ja energiaturpeeksi soveltu-
van osan 5,0. Yleisimmät pohjamaalajit ovat hiek-
ka ja moreeni. Syvällä alueella on pohjaliejua
paksuimmillaan 40 cm.

Tonttisuolla on käyttökelpoista energiaturvetta
kahdessa osassa yhteensä 21 ha:n alalla noin 0,37
milj. suo-m3.

37. Tonttisuo

Kuva 39. Tonttisuon kartta ja tutkimuspisteet.

Kortesuo (kl. 3511 11) sijaitsee noin 30 km
Haukiputaan kirkolta itään (kuva 40). Suon on
pitkänomainen koillisreunan rajoittuessa Palokan-
kaaseen. Lounaisreuna on rikkonaista ja kallioista
moreenimaastoa. Metsäautotie ylittää suon puoli-
välistä. Suon pinta-ala on 44 ha, josta on yli 1 m:n
syvyistä aluetta 21 ha, 1,5 m:n aluetta 14 ha ja yli
2 m:n aluetta 8 ha.

Pinta on 65,5 - 70,9 m mpy. Vedet laskevat
luoteispäästä Röytänojaan, johon suo myös rajoit-
tuu, ja kaakkoispäästä Satamo-ojaan. Tien vaiku-

tusta lukuun ottamatta suo on luonnontilainen. Suo
ympäristöineen kuuluu Martimojoen keskiosan
vesistöalueeseen 61.182.

Tutkimuspisteistä on 67 % avosuolla, 26 % rä-
meellä ja 7 % korvessa. Vallitsevat suotyypit ovat
varsinainen saraneva ja ruohoinen saraneva, joita
on yhteensä lähes puolet havainnoista.

Turpeesta on 42 % rahka- ja 58 % saravaltaista.
Yleisimmät turvelajit ovat rahkasaraturve (57 %)
ja sararahkaturve (31 %). Koko turvekerrostuman
keskimaatuneisuus on 4,6 ja energiaturpeeksi so-

38. Kortesuo

Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupanro 89/MYY/03 



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti — Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 342, 2002

       Tutkimus Haukiputaan soista ja turvevarojen käyttökelpoisuudesta

41

veltuvan osan 4,8.
Yleisimmät pohjamaalajit ovat moreeni ja hiek-

ka. Luoteisosassa on ollut lampi, josta suo on saa-
nut alkunsa lammen umpeenkasvun seurauksena.
Paksuimmillaan pohjaliejua on sillä alueella
150 cm.

Kortesuolla on käyttökelpoista energiaturvetta
kahdessa osassa yhteensä 11 ha:n alalla noin 0,1
milj. suo-m3. Luoteisosassa on pinnalla heikosti
maatunutta rahkaturvetta 0,03 milj. suo-m3, joka
voidaan käyttää ympäristöturpeena.

Kuva 40. Kortesuon kartta ja tutkimuspisteet.

Satamosuo (kl. 3511 11) sijaitsee Palokankaan
ja Satamokankaan välissä pohjois-eteläsuuntaise-
na noin 32 km Haukiputaan kirkolta itään (kuva
41). Sekä länsi- että itäpuolelle tulee metsäautotie.
Suon pinta-ala on 83 ha, josta on yli 1 m:n syvyistä
aluetta 60 ha, yli 1,5 m:n aluetta 51 ha ja yli 2 m:n
aluetta 41 ha.

Pinta on 80,9 - 90,4 m mpy ja viettää etelälou-
naaseen. Eteläosassa vietto on jyrkkä, noin 1 m /
100 m. Suo on luonnontilainen. Vedet laskevat
suurimmalta osaltaan etelään ja edelleen viereisel-
tä Kortesuolta alkavaan Satamo-ojaan. Suo ympä-
ristöineen kuuluu Iso-Martimon vesistöalueeseen
61.182. Vain pohjoisin osa viettää pohjoiseen (Röy-
tänojan vesistöalue 61.186).

Tutkimuspisteistä on 70 % avosuolla, 12 % rä-
meellä, 15 % korvessa ja 3 % turvekankaalla.
Vallitsevat suotyypit ovat varsinainen saraneva ja
ruohoinen saraneva, joita on noin puolet havain-
noista. Niitä on lähinnä suon keski- ja eteläosassa.
Lounaisosassa on pienellä alueella lettoisuutta.
Pohjoisosan suotyypit ovat puolestaan karuja.

Turpeesta on 26 % rahka-, 72 % sara- ja 2 %
ruskosammalvaltaista. Yleisimmät turvelajit ovat
rahkasaraturve (38 %) ja sararahkaturve (21 %).
Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,7
ja energiaturpeeksi soveltuvan osan 4,9. Pohja-
maalajihavainnoista on puolet moreenia ja puolet
hiekkaa. Pohjalla on liejua paikoitellen 20 cm.

Kairauksissa todettiin usealla tutkimuspisteellä
pinnassa ja turpeen välikerroksina mineraalisaos-
tumia. Näiden alueiden tuhkapitoisuus on haitalli-
sen korkea eikä se siten sovellu energiaturpeeksi.

Käyttökelpoista energiaturvetta on kolmessa
osassa yhteensä 20 ha:n alalla noin 0,56 milj. suo-
m3. Pinnassa on lisäksi ympäristöturpeeksi sovel-
tuvaa heikosti maatunutta rahkaturvetta noin 0,06
milj. suo-m3.

Suo kuuluu Natura 2000 suojeluohjelmaan ka-
ruista reheviin suotyyppeihin vaihtelevana ja mai-
semallisesti arvokkaana suokokonaisuutena. Suon
eteläosassa on mm. koivulettoa ja puron varressa
tervaleppäluhtaa.

39. Satamosuo
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Kuva 41. Satamosuon kartta ja tutkimuspisteet.

Palosuo (kl. 3511 11) sijaitsee noin 31 km Hau-
kiputaan kirkolta itään (kuva 42). Suo pohjoisreu-
na rajoittuu Röytänojaan. Muualla suota ympäröi
Palokangas, joka on ainakin osittain lajittunut

muodostuma. Suon pinta-ala on 39 ha, josta on yli
1 m:n syvyistä aluetta 13 ha, yli 1,5 m:n aluetta 4 ha
ja yli 2 m:n aluetta 1 ha.

40. Palosuo

Kuva 42. Palosuon kartta ja tutkimuspisteet.
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Pinta on 69,9 - 78,2 m mpy ja viettää luoteeseen.
Suo on luonnontilainen. Vedet laskevat Röytän-
ojaan, jonka vesistöalueeseen 61.186 suo ympäris-
töineen kuuluu.

Tutkimuspisteistä on 15 % avosuolla, 70 % rä-
meellä ja 15 % korvessa. Vallitseva suotyyppi on
varsinainen sararäme, jota on yli puolet havain-
noista.

Turpeesta on 54 % rahka- ja 46 % saravaltaista.
Yleisimmät turvelajit ovat rahkaturve (51 %) ja
saraturve (44 %). Koko turvekerrostuman keski-
maatuneisuus on 5,0. Yleisimmät pohjamaalajit
ovat moreeni ja hiekka.

Palosuo se ei sovellu turvetuotantoon pienen
kokonsa ja mataluutensa vuoksi.

Haaposuo (kl. 3511 11) sijaitsee noin 32 km
Haukiputaan kirkolta itäkoilliseen. Suon itä- ja
kaakkoisosassa on Röytänoja (kuva 43). Muualla
suo rajoittuu moreenikankaisiin ja viereisiin soi-
hin. Länsi- ja eteläreunaa sivuaa metsäautotie. Suon
pinta-ala on 140 ha, josta on yli 1 m:n syvyistä
aluetta 48 ha, yli 1,5 m:n aluetta 19 ha ja yli 2 m:n
aluetta 8 ha.

Pinta on 82,0 - 97,0 m mpy ja viettää länteen ja
lounaaseen. Itäosan pitkän lahdekkeen päätä lu-
kuun ottamatta suo on luonnontilainen. Vedet las-
kevat Röytänojan kautta Martimojokeen, jonka
vesistöalueeseen 61.18 suo ympäristöineen kuu-
luu.

Tutkimuspisteistä on 60 % avosuolla, 37 % rä-
meellä ja 3 % korvessa. Vallitsevat suotyypit ovat
kalvakkaneva ja lyhytkortinen neva, joita on yh-
teensä yli puolet havainnoista.

Turpeesta on 92 % rahka- ja 8 % saravaltaista.
Yleisimmät turvelajit ovat rahkaturve (73 %) ja
sararahkaturve (19 %). Koko turvekerrostuman
keskimaatuneisuus on 4,5. Pohjamaalajihavainnois-
ta puolet on hiekkaa ja puolet moreenia.

Haaposuo on muodoltaan rikkonainen ja suh-
teellisen matala. Heikosti maatunut rahkavaltai-
nen pintakerros on paksu. Sitä on kahdella, yhteen-
sä 13 ha:n alueella noin 0,10 milj. suo-m3 ja se
voidaan käyttää ympäristöturpeena. Energiaturve-
tuotantoon suo ei sovellu.

41. Haaposuo

Kuva 43. Haaposuon kartta ja tutkimuspisteet.
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Karhusuo (kl. 3511 11) sijaitsee noin 30 km
Haukiputaan kirkolta itäkoilliseen (kuva 44). Suo
on muodoltaan epäyhtenäinen rajoittuen moreeni-
saarekkeisiin ja -kankaisiin. Eteläreunassa on Röy-
tänoja. Suon lähistölle on rakennettu uusia metsä-
autoteitä. Suon pinta-ala on 279 ha, josta on yli
1 m:n syvyistä aluetta 161 ha, yli 1,5 m:n aluetta
124 ha ja yli 2 m:n aluetta 89 ha.

Pinta on 68,2 - 81,7 m mpy ja yleisin viettosuun-
ta on lounaaseen. Suolla on kynnyksiä, jotka sääte-
levät vesien kulkua. Vedet laskevat enimmäkseen
Röytänojan kautta, luoteisosasta mahdollisesti Kar-
huojan kautta. Suo on luonnontilainen ja kuuluu
ympäristöineen Martimojoen vesistöalueeseen 61.18.

Tutkimuspisteistä on 76 % avosuolla, 20 % rä-
meellä ja 5 % korvessa. Vallitsevat suotyypit ovat
rimpineva, ruohoinen saraneva ja varsinainen sa-
raneva, joita on yhteensä yli puolet havainnoista.
Myös ravinteikkaita lettotyyppejä on paikoitellen.

Turpeesta on 9 % rahka-, 89 % sara- ja 2 %
ruskosammalvaltaista. Yleisimmät turvelajit ovat
rahkasaraturve (34 %) ja saraturve (33 %). Koko
turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,4 ja ener-
giaturpeeksi soveltuvan osan 4,5. Yleisimmät poh-
jamaalajit ovat moreeni ja hiekka. Syvien alueiden
pohjalla on liejukerrostumia paksuimmillaan
50 cm.

42. Karhusuo

Kuva 44. Karhusuon kartta ja tutkimuspisteet.
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Karhusuo on muodoltaan rikkonainen ja koos-
tuu kolmesta altaasta, joiden turvekerrostuma on
paksuudeltaan 3 – 4 m. Käyttökelpoisen turpeen
määrää rajoittavat kemialliset saostumat ja niistä
johtuva turpeen korkea tuhkapitoisuus, joka on
paikoitellen yli 20 %. Rajaamalla pois sellaiset

alueet, jää energiaturvetuotantoon soveltuvaa aluet-
ta yhteensä 81 ha. Käyttökelpoisen turpeen määrä
on 1,56 milj. suo-m3.

Karhusuo kuuluu Natura 2000 suojeluohjelmaan.
Suolla on lettoalueita, joiden kasvillisuuteen kuu-
luu mm. lettorikko ja harvinainen kaitakämmekkä.

Lakeistorvimaansuo (kl. 3511 12) sijaitsee tuo-
tannossa olevan Pyöriäsuon eteläpuolella noin
32 km Haukiputaan kirkolta itäkoilliseen (kuva
45). Suo rajoittuu moreenimaastoon ja viereisiin
soihin. Metsäautotie ylittää länsi- ja itäpään. Suon
pinta-ala on 87 ha, josta on yli 1 m:n syvyistä
aluetta 27 ha, yli 1,5 m:n aluetta 14 ha ja yli 2 m:n
aluetta 6 ha.

Pinta on 85,2 - 90,7 m mpy ja viettää luoteeseen.
Suo on luonnontilainen. Vedet laskevat Röönin-
ginojaan ja edelleen Haukilampeen. Suo ympäris-
töineen kuuluu Poika-Martimon vesistöalueeseen
61.184.

Tutkimuspisteistä on 58 % avosuolla, 38 % rä-

meellä ja 3 % korvessa. Vallitsevat suotyypit ovat
ruohoinen saraneva ja ruohoinen sararäme sekä
varsinainen saraneva. Näitä on kaksi kolmasosaa
havainnoista.

Turpeesta on 45 % rahka- ja 55 % saravaltaista
Yleisimmät turvelajit ovat rahkasaraturve (42 %)
ja sararahkaturve (31 %). Koko turvekerrostuman
keskimaatuneisuus on 4,8 ja energiaturpeeksi so-
veltuvan osan 5,1. Yleisimmät pohjamaalajit ovat
moreeni ja hiekka.

Lakeistorvimaansuolla on käyttökelpoista ener-
giaturvetta 12 ha:n alalla noin 0,15 milj. suo-m3.
Laboratorionäytteissä tuhkapitoisuus on hieman
keskimääräistä korkeampi.

43. Lakeistorvimaansuo

Kuva 45. Lakeistorvimaansuon kartta ja tutkimuspisteet.
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Ponnonsuo (kl. 3511 12) sijaitsee noin 31 km
Haukiputaan kirkolta itäkoilliseen (kuva 46). Suon
koillis- ja pohjoispuoli rajoittuu moreeniseläntee-
seen, muualla moreenisaarekkeisiin ja niiden vä-
listä viereisiin soihin. Lähin metsäautotie on noin
0,5 km:n päässä. Suon pinta-ala on 64 ha, josta on
yli 1 m:n syvyistä aluetta 29 ha, yli 1,5 m:n aluetta
16 ha ja yli 2 m:n aluetta 6 ha.

Pinta on 71,1 - 74,4 m mpy ja viettää länteen.
Kaakkoispäässä vietto on kolme metriä puolen
kilometrin matkalla. Suo on luonnontilainen. Ve-
det laskevat Karhuojaan. Suo ympäristöineen kuu-
luu Poika-Martimon vesistöalueeseen 61.184.

Tutkimuspisteistä on 66 % avosuolla, 26 % rä-
meellä, 9 % korvessa. Vallitsevat suotyypit ovat
rimpineva, varsinainen saraneva ja ruohoinen sa-

raneva. Näitä on yhteensä kaksi kolmasosaa ha-
vainnoista.

Turpeesta on 34 % rahka- ja 66 % saravaltaista.
Yleisimmät turvelajit ovat rahkasaraturve (53 %)
ja sararahkaturve (27 %). Koko turvekerrostuman
keskimaatuneisuus on 5,0 ja energiaturpeeksi so-
veltuvan osan 5,1. Yleisimmät pohjamaalajit ovat
hiekka ja moreeni. Pohjalla on paikoitellen 20 cm:n
liejukerrostumia.

Ponnonsuolla on käyttökelpoista energiaturvet-
ta 16 ha:n alueella noin 0,21 milj. suo-m3. Labora-
torionäytteiden tuhkapitoisuus on pinnasta 90 cm
syvyyteen saakka haitallisen korkea. Tämän tuhka-
pitoisen alueen laajuus on selvitettävä tarkemmin
ennen mahdollista energiaturvetuotantoa.

44. Ponnonsuo

Kuva 46. Ponnonsuon kartta ja tutkimuspisteet.

Rööninginojansuo (kl. 3511 12) sijaitsee pitki-
en, luode-kaakko -suuntaisten moreenikankaiden
välissä noin 30 km Haukiputaan kirkolta itäkoilli-
seen (kuva 47). Suon läpi virtaa Rööninginoja.
Suon pinta-ala on 31 ha, josta on yli 1 m:n syvyistä
aluetta 10 ha, yli 1,5 m:n aluetta 3 ha ja yli 2 m:n
aluetta 1 ha.

Pinta on 69,0 - 71,7 m mpy ja viettää luoteeseen.
Luoteiskulmaa lukuun ottamatta suo on luonnonti-
lainen. Vedet laskevat Rööninginojan kautta Hau-
kilampeen ja edelleen Kiviojan kautta Poika-Mar-
timoon, jonka vesistöalueeseen 61.184 suo ympä-

ristöineen kuuluu.
Tutkimuspisteistä on 48 % avosuolla ja 52 %

rämeellä. Vallitsevat suotyypit ovat ruohoinen sa-
raneva ja ruohoinen sararäme, joita on yhteensä
lähes puolet havainnoista.

Turpeesta on 41 % rahka- ja 59 % saravaltaista.
Yleisimmät turvelajit ovat rahkasaraturve (41 %)
ja sararahkaturve (40 %). Koko turvekerrostuman
keskimaatuneisuus on 5,1. Yleisimmät pohjamaa-
lajit ovat moreeni ja hiekka.

Rööninginojansuo se ei sovellu turvetuotantoon
pienen kokonsa ja mataluutensa vuoksi.

45. Rööninginojansuo
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Kuva 47. Rööninginojansuon kartta ja tutkimuspisteet.

Pirttisuo (kl. 3511 12) sijaitsee noin 30 km
Haukiputaan kirkolta itäkoilliseen (kuva 48). Suo
on kapea rajoittuen pitkiin moreeniselänteisiin.
Suon pinta-ala on 74 ha, josta on yli 1 m:n syvyistä
aluetta 25 ha ja yli 1,5 m:n aluetta 8 ha.

Pinta on 68,4 - 73,1 m mpy ja viettää suon

pituussuunnassa loivasti luoteeseen. Itäpään poh-
joisreunaa lukuun ottamatta, jossa on ojitusta, suo
on luonnontilainen. Vedet laskevat Kiviojaan. Suo
ympäristöineen kuuluu Poika-Martimon vesistö-
alueeseen 61.184.

Tutkimuspisteistä on 81 % avosuolla, 18 % rä-

46. Pirttisuo

Kuva 48. Pirttisuon kartta ja tutkimuspisteet.
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meellä ja 1 % korvessa. Vallitsevat suotyypit ovat
varsinainen saraneva, rimpineva ja rimpinevamuut-
tuma. Näitä on yhteensä yli puolet havainnoista.

Turpeesta on 46 % rahka- ja 54 % saravaltaista.
Yleisimmät turvelajit ovat rahkasaraturve (46 %)
ja sararahkaturve (45 %). Koko turvekerrostuman

keskimaatuneisuus on 5,3. Yleisimmät pohjamaa-
lajit ovat moreeni ja hiekka. Luoteisosan syvällä
alueella on pohjaliejua paksuimmillaan 20 cm.

Suon muutamat syvät alueet ovat kooltaan pie-
niä. Turvetuotantoon suo ei sovellu.

Tuppisuo (kl. 3511 09) sijaitsee loivapiirteises-
sä maastossa noin 28 km Haukiputaan kirkolta
itäkoilliseen (kuva 49). Suo rajoittuu moreenikan-
kaisiin ja -saarekkeisiin. Eteläpäässä on Tuppi-
lampi. Länsi- ja eteläreunaan tulee metsäautotie.
Suon pinta-ala on 71 ha, josta on yli 1 m:n syvyistä
aluetta 42 ha yli 1,5 m:n aluetta 33 ha ja yli 2 m:n
aluetta 25 ha.

Pinta on 65,1 - 69,8 m mpy. Pohjoisosa viettää
loivasti länteen, eteläosa kaakkoon. Suo on luon-
nontilainen. Vedet laskevat pohjoisosasta Kivi-
ojan kautta Poika-Martimoon vesistöalue (61.184)
ja eteläosasta Karhuojaan (vesistöalue 61.185).

Tutkimuspisteistä on 59 % avosuolla, 36 % rä-
meellä ja 4 % korvessa. Vallitsevat suotyypit ovat

lyhytkortinen neva ja rahkaneva, joita keskiosat
yleisesti ovat.

Turpeesta on 97 % rahka- ja 3 % saravaltaista.
Yleisimmät turvelajit ovat rahkaturve (57 %) ja
sararahkaturve (40 %). Koko turvekerrostuman
keskimaatuneisuus on 4,7 ja energiaturpeeksi so-
veltuvan osan 5,6. Pohjamaalaji on enimmäkseen
moreenia. Syvien alueiden pohjalla on liejua
paksuimmillaan 40 cm.

Tuppisuolla on käyttökelpoista energiaturvetta
noin 0,23 milj. suo-m3. Se on kahdessa osassa yh-
teensä 24 ha:n alalla. Pinnalla on 0,24 milj. suo-m3

heikosti maatunutta rahkaturvetta, joka soveltuu
ympäristöturpeeksi.

47. Tuppisuo

Kuva 49. Tuppisuon kartta ja tutkimuspisteet.
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Nastasuo (kl. 3511 09) sijaitsee noin 28 km
Haukiputaan kirkolta itäkoilliseen (kuva 50). Suo
on muodoltaan rikkonainen ja rajoittuu moreeni-
maastoon. Suolla ja ympäristössä on kalliopaljas-
tumia. Länsipään poikki johtaa metsäautotie. Suon
pinta-ala on 109 ha, josta on yli 1 m:n syvyistä
aluetta 4 ha.

Pinta on 59,0 - 69,0 m mpy ja viettää luoteeseen.
Reunoja lukuun ottamatta suo on luonnontilainen.
Suo ympäristöineen kuuluu Poika-Martimon ve-
sistöalueeseen 61.184.

Tutkimuspisteistä on 54 % avosuolla, 44 % rä-
meellä ja 1 % pellolla. Yleisin suotyyppi on varsi-
nainen saraneva, jota on kolmannes havainnoista.

Turpeesta on 92 % rahka- ja 8 % saravaltaista.
Yleisin turvelaji on sararahkaturve (81 %). Koko
turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,4. Ylei-
simmät pohjamaalajit ovat moreeni ja hiekka. Kai-
raus pysähtyi muutamissa pisteissä myös kallioon.

Suon on ohutturpeinen ja muodoltaan rikkonai-
nen. Turvetuotantoon se ei sovellu.

48. Nastasuo

Kuva 50. Nastasuon kartta ja tutkimuspisteet.

Ruunasuo (kl. 3511 09) sijaitsee noin 26 km
Haukiputaan kirkolta itäkoilliseen (kuva 51). Met-
säautotiet ympäröivät suota. Eteläpuolella on Mar-
timojoki. Muutoin suo rajoittuu moreenikankai-
siin. Suon pinta-ala on 110 ha, josta on yli 1 m:n
syvyistä aluetta 57 ha, yli 1,5 m:n aluetta 39 ha ja
yli 2 m:n aluetta 26 ha.

Pinta on 54,4 - 59,9 m mpy ja viettää eteläosassa
lounaaseen, pohjoisempana länteen. Suo on lähes
luonnontilainen. Vedet laskevat Martimojokeen,
jonka alaosan vesistöalueeseen 61.181 suo ympä-
ristöineen kuuluu.

Tutkimuspisteistä on 72 % avosuolla, 27 % rä-

meellä ja 1 % korvessa. Vallitsevat suotyypit ovat
varsinainen saraneva ja rimpineva, joita on yhteen-
sä yli puolet havainnoista.

Turpeesta on 45 % rahka- ja 55 % saraturvetta.
Yleisimmät turvelajit ovat rahkasaraturve (51 %)
ja sararahkaturve (37). Koko turvekerrostuman
keskimaatuneisuus on 4,3 ja energiaturpeeksi so-
veltuvan osan 4,5 %. Yleisin pohjamaalaji on mo-
reeni. Syvillä alueilla on turpeen alla liejua paksuim-
millaan 60 cm .

Ruunasuo on muodoltaan aika rikkonainen. Suol-
la on muutamia 2 – 3 m syviä altaita. Niistä kahdel-
la suurimmalla on käyttökelpoista energiaturvetta

49. Ruunasuo
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yhteensä 27 ha:n alalla 0,36 milj. suo-m3. Pinnalla
on paikoitellen heikosti maatunutta rahkaturvetta
paksuimmillaan 110-130 cm. Yhteensä sitä on 0,13

milj. suo-m3, joka voidaan käyttää ympäristötur-
peena.

Kuva 51. Ruunasuon kartta ja tutkimuspisteet.

Kivisuo (kl. 3511 09) sijaitsee noin 28 km Hau-
kiputaan kirkolta itäkoilliseen (kuva 52). Suo ra-
joittuu moreenisaarekkeisiin. Kivioja virtaa poh-

joisosan läpi. Suon pinta-ala on 31 ha, josta on yli
1 m:n syvyistä aluetta 2 ha.

50. Kivisuo

Kuva 52. Kivisuon kartta ja tutkimuspisteet.
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Pinta on 58,5 - 60,5 m mpy ja viettää luoteeseen.
Suo on lähes luonnontilainen ja kuuluu ympäris-
töineen Poika-Martimon vesistöalueeseen (61.184)

Tutkimuspisteistä on 44 % avosuolla, 53 % rä-
meellä ja 3 % korvessa. Vallitsevat suotyypit ovat
varsinainen saraneva ja varsinainen sararäme, joi-
ta on yhteensä yli puolet havainnoista.

Turpeesta on 33 % rahka-, ja 67 % saravaltaista.
Yleisimmät turvelajit ovat rahkasaraturve (44 %)
ja saraturve (23 %). Koko turvekerrostuman keski-
maatuneisuus on 5,2. Yleisin pohjamaalaji on
moreeni.

Suon ei rikkonaisuutensa ja mataluutensa vuok-
si sovellu turvetuotantoon.

51. Äijänsuo

Kuva 53. Äijänsuon kartta ja tutkimuspisteet.

Äijänsuo (kl. 3511 09) sijaitsee noin 27 km
Haukiputaan kirkolta itäkoilliseen (kuva 53). Suo
rajoittuu pohjoisessa Poika-Martimon jokeen,
muualla moreenimaastoon. Suon pinta-ala on 38 ha,
josta on yli 1 m:n syvyistä aluetta 3 ha ja yli 1,5 m:n
aluetta 1 ha.

Pinta on 51,5 - 54,4 m mpy ja viettää pohjoiseen.
Suo on ojitettu lähes kokonaan. Vedet laskevat
Poika-Martimoon, jonka vesistöalueeseen (61.184)
suo ympäristöineen kuuluu.

Tutkimuspisteistä on 23 % avosuolla, 65 % rä-
meellä ja 12 % korvessa. Yleisimmät suotyypit
ovat varsinainen sararämemuuttuma ja –ojikko sekä
ruohoinen sararämemuuttuma.

Turpeesta on 33 % rahka- ja 67 % saravaltaista.
Yleisimmät turvelajit ovat rahkasaraturve (64 %)
ja sararahkaturve (32 %). Koko turvekerrostuman
keskimaatuneisuus on 4,7. Yleisimmät pohjamaa-
lajit ovat moreeni ja hiekka.

Suo on pieni ja ohutturpeinen. Käyttökelpoisia
turvevaroja siellä ei ole.

Pikku-Liippaansuo kl. 3511 05 sijaitsee Ison
Liesjärven lounaispuolella noin 14 km Haukipu-
taan kirkolta koilliseen (kuva 54). Suoalueeseen
kuuluu kolme muutakin järveä, Liipas, Pikku-Lii-
pas ja Kalaton-Liipas. Suo rajoittuu hiekkakankai-
siin ja moreenisaarekkeisiin. Suon pinta-ala on

82 ha, josta on yli 1 m:n syvyistä aluetta 35 ha ja yli
1,5 m:n aluetta 11ha.

Pinta on 37,8 - 40,9 m mpy ja viettää reunoilta
järviä kohti, joihin vedet kertyvät. Vain eteläosa,
Liippaan ja Pikku-Liippaan väli, on ojitettu. Suon
koillisosa kuuluu Liesojan vesistöalueeseen

52. Pikku-Liippaansuo
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(84.045) ja kaakkoisosa Onkamonojan vesistöalu-
eeseen (60.012).

Tutkimuspisteistä on 50 % avosuolla, 24 % rä-
meellä, 5 % korvessa ja 21 % turvekankaalla.
Vallitsevat suotyypit ovat lyhytkortinen neva suon
keskialueilla ja karhunsammalmuuttuma ojitetulla
alueella.

Turpeesta on 86 % rahka- ja 14 % saravaltaista.
Yleisimmät turvelajit ovat rahkaturve (64 %) ja

sararahkaturve (22 %). Koko turvekerrostuman
keskimaatuneisuus on 4,7. Yleisimmät pohjamaa-
lajit ovat moreeni ja hiekka, joita on yhteensä yli
kaksi kolmasosaa havainnoista. Liejupohjaisia alu-
eita on varsinkin järvien läheisyydessä, missä
paksuimmat liejukerrostumat ovat 70 cm.

Suo ei sovellu turvetuotantoon kuivatusvaike-
uksien takia. Pintaturve on heikosti maatunutta ja
rahkavaltaista.

Kuva 54. Pikku-Liippaansuon kartta ja tutkimuspisteet.

Lintumaansuo (kl. 2533 07) sijaitsee noin 7 km
Haukiputaan kirkolta kaakkoon (kuva 55). Suo
rajoittuu enimmäkseen moreenikankaisiin ja –saa-
rekkeisiin. Pohjois- ja koillispuolella on myös hiek-
ka- ja hietakankaita sekä vanhoja rantavalleja.
Keskiosassa on peltoja, jonne on tieyhteys. Suon
pinta-ala on 185 ha, josta on yli 1 m:n syvyistä
aluetta 15 ha.

Pintaa ei vaaittu, mutta korkeuskäyrien mukaan
sen sijainti on noin 20 – 24 m mpy ja viettää
lounaaseen. Suon eri alueita on ojitettu yhteensä
noin kolmannes. Pohjoisosasta vedet laskevat Läh-
desuonojan kautta Kiiminginjokeen ja eteläosasta
Kaipiojan kautta Kalimeenojaan.

Tutkimuspisteistä on 10 % avosuolla, 60 % rä-

meellä, 17 % korvessa, 12 % turvekankaalla ja 2 %
pellolla. Vallitsevat suotyypit ovat varsinainen
sararäme, isovarpuinen räme ja karhunsammal-
muuttuma, joita on yhteensä lähes puolet havain-
noista.

Turpeesta on 16 % rahka-, 66 % sara- ja 18 %
ruskosammalvaltaista. Yleisimmät turvelajit ovat
saraturve (25 %), rahkasaraturve (21 %) ja rusko-
sammalsaraturve (19 %). Koko turvekerrostuman
keskimaatuneisuus on 3,9. Pohjamaa on enimmäk-
seen hiekkaan. Pienellä alalla on pohjaliejua
15 cm:n paksuudelta.

Suo ei sovellu turvetuotantoon mataluutensa
vuoksi.

53. Lintumaansuo
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Länkäsuo (kl. 2533 07) sijaitsee noin 7 km Hau-
kiputaan kirkolta kaakkoon (kuva 56). Suo rajoit-
tuu moreenikankaisiin. Länsiosaan on raivattu pie-
niä peltoja. Muilta osin suo on luonnontilainen.
Suon pinta-ala on 20 ha, josta on yli 1 m:n syvyistä

aluetta 4 ha.
Pintaa ei vaaittu, mutta korkeuskäyrien mukaan

se sijaitsee noin 20 – 22 m mpy ja viettää länteen.
Vedet laskevat Nousionojaan, josta edelleen Kali-
meenojaan.

Kuva 55. Lintumaansuon kartta ja tutkimuspisteet.

54. Länkäsuo

Kuva 56. Länkäsuon kartta ja tutkimuspisteet.
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Tutkimuspisteistä on 17 % avosuolla, 42 % rä-
meellä, 8 % korvessa ja 33 % turvekankaalla.
Vallitsevat suotyypit ovat varsinainen saraneva,
isovarpuinen räme ja puolukkaturvekangas. Yh-
teensä niitä on noin puolet havainnoista

Turpeesta on 27 % rahka- ja 73 % saravaltaista.

Yleisimmät turvelajit ovat rahkasaraturve 63 % ja
rahkaturve 27 %. Koko turvekerrostuman keski-
maatuneisuus on 4,8. Pohjamaa on enimmäkseen
hiekkaa. Pienellä alalla on pohjaliejua noin 20 cm.

Suo on pieni ja ohutturpeinen, eikä sovellu tur-
vetuotantoon.

Kulosuo (kl. 2533 07) sijaitsee moreenikankai-
den ympäröimänä noin 8 km Haukiputaan kirkolta
kaakkoon (kuva 57). Suon pinta-ala on 19 ha, josta
on yli 1 m:n syvyistä aluetta 8 ha.

Pintaa ei vaaittu, mutta korkeuskäyrien mukaan
se on noin 13 m mpy ja viettää lounaaseen. Vedet
laskevat suon läpi kaivetun kuivatusojan kautta
Nurmesojaan ja edelleen Kalimeenojaan.

Tutkimuspisteistä on 54 % rämeellä, 15 % kor-
vessa ja 31 % turvekankaalla. Vallitsevat suotyypit

ovat lettoräme ja ruohoturvekangas.
Turpeesta on 1 % rahka-, 80 % sara- ja 19 %

ruskosammalvaltaista. Yleisimmät turvelajit ovat
ruskosammalsaraturve (80 %) ja sararuskosam-
malturve (19 %). Koko turvekerrostuman keski-
maatuneisuus on 4,1. Pohjamaalaji on valtaosal-
taan moreenia. Noin puolet tutkimuspisteistä on
liejupohjaisia. Paksuimmillaan liejua on 40 cm.

Suo on pieni ja ohutturpeinen, eikä sovellu tur-
vetuotantoon.

55. Kulosuo

Kuva 57. Kulosuon kartta ja tutkimuspisteet.

Pärepuusuo (kl. 2533 08) sijaitsee moreenikan-
gasmaastossa noin 9 km Haukiputaan kirkolta koil-
liseen (kuva 58). Keskiosassa on Onkamoon johta-
va tie. Suon pinta-ala on 65 ha, josta on yli 1 m:n
syvyistä aluetta 12 ha yli 1,5 m:n aluetta 3 ha ja yli
2 m:n aluetta 2 ha.

Pintaa ei vaaittu, mutta korkeuskäyrien mukaan
se sijainti on noin 30 – 32 m mpy ja viettää luotee-
seen. Suo on valtaosaltaan ojitettu. Vedet laskevat
Vääräojaan ja edelleen Vareputaanoajan kautta
Perämereen.

Tutkimuspisteistä on 10 % avosuolla, 37 % rä-

meellä, 47 % korvessa ja 7 % turvekankaalla.
Vallitsevat suotyypit ovat varsinainen sararäme-
ojikko ja kangaskorpiojikko.

Turpeesta on 32 % rahka- ja 68 % saravaltaista.
Yleisimmät turvelajit ovat rahkasaraturve (33 %)
ja saraturve (30 %). Koko turvekerrostuman keski-
maatuneisuus on 4,3. Yleisimmät pohjamaalajit
ovat moreeni ja hieta.

Suo on suurimmalta osaltaan ohutturpeinen.
Kaakkoisosassa on pieni, syvä alue, jossa on hyvä-
kasvuinen puusto. Tuotantokelpoisia turvevaroja
suolla ei ole.

56. Pärepuusuo
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Kuva 58. Pärepuusuon kartta ja tutkimuspisteet.

Joutsensuo (kl. 2533 08) sijaitsee lohkareisessa
moreenimaastossa noin 6 km Haukiputaan kirkolta
pohjoisluoteeseen (kuva 59). Luoteisosassa on Jout-
senlampi. Eteläosaa sivuaa Oulun – Kemin rauta-

tie. Suon pinta-ala on 36 ha, josta on yli 1 m:n
syvyistä aluetta 20 ha, yli 1,5 m:n aluetta 14 ha ja
yli 2 m:n aluetta 8 ha.

57. Joutsensuo

Kuva 59. Joutsensuon kartta ja tutkimuspisteet.
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Pintaa ei vaaittu, mutta korkeuskäyrien mukaan
se on noin 16 – 17 m mpy ja viettää loivasti etelään.
Vedet laskevat Vareputaanojan kautta Perämereen.
Suo on luonnontilainen.

Tutkimuspisteistä on 65 % avosuolla, 15 % rä-
meellä ja 20 % korvessa. Vallitsevat suotyypit ovat
varsinainen letto ja lyhytkortinen neva. Yhteensä
näitä on lähes puolet havainnoista.

Turpeesta on 47 % rahka-, 19 % sara- ja 35 %
ruskosammalvaltaista. Yleisimmät turvelajit ovat

rahkaturve (37 %) ja sararuskosammalturve (30 %).
Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 3,1.
Yli puolet pohjamaalajihavainnoista oli moreenia.
Muita olivat hiekka ja savi. Syvällä alueella on
yleisesti pohjaliejua n. 20 cm.

Jouutsensuo on keidassuon ja aapasuon yhdisty-
mä. Suolla on lettoalueita 8 ha, joilla on harvinais-
ta lettokasvillisuutta. Luoteisosa on karua keidas-
suota. Suo kuuluu valtakunnalliseen soidensuoje-
lun perusohjelmaan.

58. Kotasuo

Kuva 60. Kotasuon kartta ja tutkimuspisteet.

Kotasuo (kl. 2533 08) sijaitsee kumpareisessa
moreenimaastossa noin 7 km Haukiputaan kirkolta
koilliseen (kuva 60). Suon pinta-ala on 20 ha, josta
on yli 1 m:n syvyistä aluetta 10 ha, yli 1,5 m:n
aluetta 5 ha ja yli 2 m:n aluetta 2 ha.

Suo tutkittiin hajapistein eikä pintaa vaaittu.
Korkeuskäyrien mukaan pinta on noin 22 – 24 m
mpy ja se viettää loivasti etelään. Suota on kuiva-
tettu kahdella ojalla, jotka laskevat edelleen oji-
tuksen kautta Vareputaanojaan.

Tutkimuspisteistä on 44 % avosuolla ja 56 %
rämeellä. Vallitsevat suotyypit ovat keidasräme ja

rimpineva. Varsinkin keidasrämealuetta ojitus on
kuivattanut.

Turpeesta on 76 % rahka- ja 24 % saravaltaista.
Yleisimmät turvelajit ovat rahkaturve (50 %) ja
sararahkaturve (26 %). Koko turvekerrostuman
keskimaatuneisuus on 2,9. Yleisimmät pohjamaa-
lajit ovat moreeni ja savi. Syvät alueer ovat lieju-
pohjaisia. Paksuimmillaan liejua on 70 cm.

Suon rikkonaisuuden, kuivatusvaikeuksien ja
heikosti maatuneen paksun pintarahkaturpeen vuok-
si suo ei sovellu turvetuotantoon.

Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupanro 89/MYY/03 
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Oulun – Haukiputaan seudulla maankohoami-
nen on nykyisin n. 7 mm/v. Heti jäätikön vetäyty-
misen jälkeen kohoaminen ollut huomattavasti
nopeampaa kuin tänä päivänä. Soistumiselle altis-
ta maata on paljastunut koko ajan meren peitosta.
Haukiputaan suot sijaitsevat +80 m:n tason ala-
puolella nykyisestä merenpinnasta. Itäosan alueet
paljastuivat silloisesta Litorinamerestä noin 6000
v sitten. Aluksi kuroutui erillisiä altaita järviksi ja
lammiksi. Ne toimivat osaltaan soistumiskeskuk-
sina. Hidas rannan siirtyminen koillisesta lounaa-
seen on jättänyt merkkejä rannan sijainnista myös
muualle maastoon. Näitä ovat esimerkiksi tyrsky-
jen kasaamat hiekkaiset ja soraiset rantavallit sekä
ohuet huuhtoutuneet ”rantahietikot”. Näitä kaik-
kia on paitsi kuivilla kangasmailla, myös soiden
pohjalla.

Erilaisten turvekerrostumien muodostuminen
johtuu ekologisista tekijöistä, jotka määräävät suo-
kasviyhdyskunnan eli suotyypin. Tärkeimmät te-
kijät ovat kosteus, ravinteet ja lämpösumma. Mä-
rässä ja happamessa ympäristössä kasvimassa ha-
joaa vain osittain ja kerrostuu turpeeksi.

Alue kuuluu Peräpohjolan aapasoiden suokas-

villisuusvyöhykkeeseen. Suot ovat suurimmaksi
osaksi minerotrofisia. Valuma-alueiden omi-
naisuudet ja lumen sulamisvesien mukana kulkeu-
tuvat ravinteet ovat merkittäviä tekijöitä soiden
kehityksessä. Primäärisesti soiden ravinnetaso riip-
puu alueen kallioperästä ja sen päällä olevasta
mineraaliaineksesta.

Mikäli suo on syntynyt metsämaan soistumana,
on pohjalla yleensä kohtalaisesti tai hyvin maatu-
nut, puunjäänteitä sisältävä sararahkaturve. Ra-
vinteikkaimmat suot ovat eutrofisia, mikä voi joh-
tua lähteisyydestäkin. Suotyypit ovat tällöin ruo-
hoisia tai lettoisia ja turve on ruskosammalpitoista.

Karuimpien rämeiden synty johtuu joko alun
perin ympäristön niukkaravinteisuudesta tai ravin-
neympäristön köyhtymisestä, esimerkiksi sulamis-
vesien virtausten muuttuessa. Turvelajit ovat täl-
löin happamia rahkaturpeita.

Jos suon kehitys on alkanut vesistön umpeen-
kasvusta, on pohjalla ensin liejua tai järvimutaa,
jonka päällä on joko ruskosammal- tai saraturvet-
ta. Kehitys on voinut jatkua rahkasaraturvetta
muodostavana aapasuona tai karumpaan ja rahkai-
sempaan suuntaan erilaisiksi nevoiksi tai rämeiksi.

ALUEEN SOIDEN KEHITYKSESTÄ

Haukiputaalla tutkittiin 6 suota vuosina 1977 –
1978 maaperäkartoitusten yhteydessä, sitten valta-
kunnan turvevarojen kokonaisinventointiin liitty-
en vuosina 1994 - 1995 52 suota. Tutkittujen soi-
den kokonaispinta-ala on 5229 ha. Tutkitusta
suoalasta on ojitettu 40 %. Avosoita on 46 %, rä-
meitä 35 %, korpia 3 % sekä turvekankaita ja pel-
toja yhteensä 16 %.

Suurimpia soita ovat Vasikkasuo (307 ha), Kar-
husuo (279 ha) ja Piimäsuo (240 ha). Pienin tutkit-
tu suo on Kotasuo (20 ha). Keskimääräinen koko
on 90 ha.

Turvekerrostumien keskipaksuus on 1,0 m. Yli
metrin alueita on 1858 ha (36 % tutkitusta suoalas-
ta), yli 1,5 m:n alueita on 1020 ha (20 %) ja yli
kahden metrin alueita 510 ha (10 %). Paksuimmat
turvekerrostumat ovat yli 4 m (maks. 4,6 m). Ne
ovat kunnan itäosan iältään vanhimmilla soilla ja
sijaitsevat 50 – 70 m merenpinnan yläpuolella.

Turpeista on saravaltaisia 41 %, rahkavaltaisia
58 % ja ruskosammalvaltaisia 1 %. Yleisimmät
turvelajit ovat rahkaturve (30 %) ja sararahkaturve
(28 %) ja rahkasaraturve (27 %). Tavallisia tur-

peen lisätekijöitä ovat varpujen , puiden sekä tu-
pasvillan jäänteet. Turpeeseen hautautuneita lie-
koja soissa on erittäin vähän.

Turpeiden keskimaatuneisuus on 4,4. Energia-
turpeeksi soveltuvien turpeiden keskimaatuneisuus
on 4,9.

Useimmiten kairaus päättyi hiekkaan (47 %) tai
moreeniin (31 %). Vesistön umpeenkasvun seu-
rauksena syntyneitä liejupohjaisia soita on 15 %
tutkitusta suoalasta.

Tilavuustarkoista näytteistä määritettiin turpeen
fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia. Energia-
turpeeksi soveltuvien turpeiden pH-luku on keski-
määrin 5,0, tuhkapitoisuus 5,9 % kuivapainosta ja
vesipitoisuus 96,4 % märkäpainosta. Suo-m3:ssä
on kuiva-ainetta keskimäärin 84,4 kg. Kuivan tur-
peen tehollinen lämpöarvo on 20,2 MJ/kg ja 50 %:n
kosteudessa 8,9 MJ/kg. Tuotantokelpoisten soiden
näytteistä määritetty rikkipitoisuus on keskimää-
rin 0,28% kuiva-aineesta.

Turvetuotantoon soveltuvaa suota on yhteensä
499 ha. Tästä on energiaturvetuotantoon soveltu-
vaa 433 ha. Pelkästään heikosti maatuneita rahka-

YHTEENVETO
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valtaisia turvealueita, jotka soveltuvat alhaisesta
lämpöarvosta johtuen vain ympäristöturpeeksi on
66 ha. Lisäksi usealla suolla on pinnassa heikosti
maatunutta rahkaturvetta, jota täytyy ohentaa, mutta
se voidaan käyttää ympäristöturpeena ennen sy-
vemmällä olevan energiaturpeen hyödyntämistä.

Käyttökelpoinen energiaturvemäärä on 5,20 milj.
suo-m3 luonnontilaisena ja kuiva-aineena vastaa
0,44 milj.t. Kuivan turpeen energiasisältö on 2,50
milj. MWh ja 50 %:n käyttökosteudessa 2,18 milj.
MWh.

Heikosti maatuneita, ympäristökäyttöön sovel-
tuvia rahkavaltaisia turpeita on lisäksi 2,80 milj.
suo-m3.

Turvetuotannon kannalta suokuvioiden rikko-
naisuus ja syvien alueiden pirstoutuminen pienik-
si, toisistaan erillisiksi kuvioiksi, on haittatekijä.
Kuivatus on usein ongelmallista vähäisen vieton
tai lähellä sijaitsevan vesistön takia.

Tutkituista soista Joutsensuo (nro 57) kuuluu
valtakunnalliseen soidensuojelun perusohjelmaan
ja Iso Kalliosuo (nro 36), Satamosuo (nro 39)) sekä
Karhusuo (nro 42) Natura 2000 –verkoston suoje-
lusuunnitelmaan. Myös Kiiminkijoki kuuluu ko-
konaisuudessaan Natura 2000 -suunnitelmaan. Li-
säksi joki kuuluu kansainväliseen Project Aqua -
ohjelmaan, jonka tavoitteena on säilyttää vesistöt
jatkuvan tieteellisen tutkimustyön kohteina.

Taulukko 1. Yhteenveto soiden käyttökelpoisista turvevaroista: 1 = käyttökelpoinen pinta-ala (ha), 2 = käyttökel-
poinen energiaturvemäärä (milj. suo-m3), 3 = vastaava kuiva-ainesisältö (milj. t), 4 = kuivan turpeen energiasisältö
(milj. MWh), 5 = 50%:n kosteudessa olevan turpeen energiasisältö (milj.MWh), 6 = käyttökelpoinen ympäristö-
turvemäärä (milj. suo-m3).

 �� �� �� �� �� ��

  2. Vitsasuo  10 0,130 0,011 0,061 0,054  

 10. Nuottasuo  5 0,070 0,007 0,034 0,029  

 11. Niskasuo  13     0,130 

 14. Hevonvitunsuo  40 0,250 0,020 0,116 0,102 0,360 

 16. Kivisuo 2  24 0,168 0,017 0,099 0,086 0,192 

 22. Linkunsuo  14 0,166 0,012 0,071 0,062 0,080 

 24. Pahasuo  35 0,216 0,021 0,127 0,113 0,285 

 25. Rytisuo  21     0,377 

 30. Hoikkasuo  19     0,209 

 33. Martimonsuo  16 0,068 0,006 0,034 0,03 0,160 

 35. Navettasuo  49 0,252 0,023 0,132 0,117 0,490 

 36. Kalliosuo  28 0,425 0,036 0,207 0,183  

 37. Tonttisuo  21 0,367 0,031 0,177 0,156  

 38. Kortesuo  11 0,096 0,008 0,045 0,04 0,034 

 39. Satamosuo  20 0,480 0,043 0,230 0,202  

 41. Haaposuo  13     0,104 

 42. Karhusuo  81 1,560 0,127 0,695 0,609  

 43. Lakeistorvimaansuo  12 0,147 0,014 0,081 0,072  

 44. Ponnonsuo  16 0,214 0,020 0,133 0,099  

 47. Tuppisuo  24 0,231 0,018 0,108 0,096 0,240 

 49. Ruunasuo  27 0,356 0,027 0,149 0,131 0,135 
�
������	
����� � ���� ������ ������ ������ ������ ������
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LIITE 1

Suokartoissa ja piirroksissa käytetyt merkinnät ja lyhenteet
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POLTTOTURPEEN LAATUOHJE 1991

JYRSINPOLTTOTURPEEN LAATULUOKAT, OMINAISUUKSIEN RAJA-ARVOT

Kohta Ominaisuus Raja-arvon
kohdistuminen

Raja-arvot Toteamistapa
- kattavuus
  ja
  taajuusYksikkö Ilmoitus-

tarkkuus
Laatuluokittain

J6 J8 J10

1. KOSTEUS
SAAPUMIS-
TILASSA

Toimituserä
-vähintään
-enintään
Yksittäinen
kuorma
-vähintään
-enintään

p-%
p-%

p-%
p-%

0,1
0,1

0,1
0,1

40,0
60,0

38,0
65,0

40,0
56,0

38,0
63,0

40,0
50,0

38,0
60,0

A, 1/vrk
A, 1/vrk

C

2. TEHOLLINEN
LÄMPÖARVO
SAAPUMIS-
TILASSA

Toimituserä,
vähintään MJ/kg 0,1 6,0 8,0 10,0 A, 1/vrk

3. ENERGIA-
TIHEYS
SAAPUMIS-
TILASSA

Toimituserä,
vähintään MWh/m3 0,01 0,50 0,70 0,80 A, 1/vrk

4. TEHOLLINEN
LÄMPÖARVO
KUIVA-
AINEESSA

Kuukausierä,
vähintään MJ/kg 0,01 18,00 18,00 19,00 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

10,0

15,0

B, 1/kk

C

6. TUHKAN
SULAMIS-
KÄYTTÄYTYM.

Kuukausierä,
puolipallopiste
vähintään

�C 10 +1120 +1120 +1120 C

ellei etukäteen toisin ole ilmoitettu

7. RIKKI-
PITOISUUS
KUIVA-
AINEESSA

Kuukausierä,
enintään p-% 0,01 0,30 0,30 0,30 B, 1/kk

ellei etukäteen toisin ole ilmoitettu

8. SUURET
KAPPALEET

Kuorma,
silmäkooltaan
200x200 mm
täryritilälle
jäävä osuus
enintään

Yksittäisen
kappaleen 
suurin sallittu
ulott uvuus
ja
tilavuus

p-%

m

m3

0,2

0,1

1,0

1,0

0,2

1,0

1,0

0,2

0,5

1,0

0,2

C

C

C

ellei etukäteen toisin ole sovittu

9. KARKEA
AINES

Toimituserä,
200x200 mm
täryritilän lä-
päisevä, mutta
40x40 mm seu-
lalle jäävä
osuus enintään

p-% 1 6 6 6 C

ellei etukäteen toisin ole sovittu

10. IRTOTIHEYS Kuorma,
-vähintään
-enintään

kg/m3

kg/m3
10
10

200
450

220
450

240
450

C

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 t urpeen 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 taajuus on vähimmäistaajuus, jolla ominaisuus määritetään.

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

C. Ominaisuus määritetään satunnaisesti tai tarpeen vaatiessa.

LIITE 2 (1)
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LIITE 2 (2)

POLTTOTURPEEN LAATUOHJE 1991

PALATURPEEN LAATULUOKAT, OMINAISUUKSIEN RAJA-ARVOT

Kohta Ominaisuus Raja-arvon
kohdistuminen

Raja-arvot Toteamistapa
- kat tavuus
  ja
  taajuusYksikkö Ilmoitus-

tarkkuus
Laatuluokittain

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
   **)
40,0

20,0
   **)
33,0

A, 1/vrk

A, 1/vrk

2. TEHOLLINEN
LÄMPÖARVO
SAAPUMIS-
TILASSA  ***)

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

3. ENERGIA-
TIHEYS
SAAPUMIS-
TILASSA  ***)

Toimituserä,
vähintään MWh/m3 0,01 1,00 1.15 1,30 1,50 A, 1/vrk

4. TEHOLLINEN
LÄMPÖARVO
KUIVA-
AINEESSA

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

6,0

8,0

B, 1/kk

C

6. TUHKAN
SULAMIS-
KÄYTTÄYTYM.

Kuukausierä,
puolipallopiste
vähintään

�C 10 +1120 +1120 +1120 +1120 C

ellei etukäteen toisin ole ilmoitettu

7. RIKKI-
PITOISUUS
KUIVA-
AINEESSA

Kuukausierä,
enintään p-% 0,01 0,30 0,30 0,30 0,30 B, 1/kk

ellei etukäteen toisin ole ilmoitettu

8. SUURET
KAPPALEET

Kuorma,
suurin ulottuvuus
enintään

osuus enintään

mm

p-%

10

0,1

300

1,0

300

1,0

300

1,0

200

1,0

C

ellei etukäteen toisin ole sovittu

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 15 5 ****)
tai
10

5 ****) C

ellei etukäteen toisin ole ilmoitettu

11. IRTOTIHEYS Kuorma
-vähintään

-enintään

kg/m3

kg/m3

10

10

280

550

280

550

300

520

300

500

C

HUOMAUTUKSET: *) Pienkäyttöluokka, jonka osalta toteamistapa (-kat tavuus ja taajuus) sovitaan tapauskohtaisesti. 
**) Erityisrajoitus kohdassa 5.2
***) Sovitaan toimitussopimuksessa käytetäänkö MJ/kg vai MWh/m3, ei molempia samanaikaisesti.

Lisähuomautus: MJ/kg- ja MWh/m3- arvoja ei ole tästä syystä synkronoitu keskenään.
****) Seulot tu kuormausvaiheessa.

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

Taajuus Ilmoitettu taajuus on vähimmäistaajuus, jolla ominaisuus määritetään.

****) Seulot tu kuormausvaiheessa.
 
Raja-arvot Ominaisuuden arvon katsotaan olevan ilmoitetun arvon mukainen, mikäli se poikkeaa raja-arvosta enintään puolet ilmoitustarkkuudesta epäedulliseen suuntaan.

C. Ominaisuus määritetään satunnaisesti tai tarpeen vaatiessa.




