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Toivonen, Tapio ja Valpola, Samu 2007. Pomarkussa tutkitut suot ja niiden 
turve varat. Geologian tutkimus keskus, Turve tutkimus raportti 380, 82 sivua, 
47 kuvaa, 4 tauluk koa ja 5 liitettä.

Geologian tutkimuskeskus (GTK) tutki Pomarkun alueella vuosina 1984 ja 
2001valta kunnan turve varojen kartoitukseen liittyen 43 suoaluetta yhteis pinta-
alaltaan 3 036 ha. Kaikki kokonsa puolesta turve tuotantoon mahdollisesti so-
veltuvat suot Pomarkussa on tutkittu.
Pomarkussa tutki tuissa soissa on turvetta yhteensä 57,8 milj. suo-m3. Soiden 
keski syvyys on 1,9 m, josta heikosti maatu neen rahka valtaisen pintaturveker-
roksen osuus on 1,0 m. Turpeen keski maatu neisuus on 4,6. Yli 2 m syvän alu-
een pinta-ala on 1 490 ha ja turve määrä 42,8 milj. suo-m3. Turpeista on rahka-
valtaisia 89 % ja loput 11 % sara valtaisia. Pomarkun soille on tyypillistä pak-
su heikosti maatunut rahka valtainen pintaturvekerros, jonka alla on maatu-
neempaa rahka turvetta. Pohjaa kohti turve muuttuu yleensä sara pitoiseksi tai 
-valtaiseksi. Suoalasta on ojitettu 56 %. Yleisimpiä suo tyyppejä ovat keidasrä-
me, rahkaräme ja isovarpu räme.
Turpeen keski määräinen tuhka pitoisuus on 2,0 % kuiva painosta, vesi pitoisuus 
märkä painosta 92,5 %, kuiva-aineen määrä eli tiheys 75 kg/suo-m3 ja rikkipi-
toisuus 0,14 % kuiva painosta. Kuivan turpeen teholli nen lämpö arvo on keski-
määrin 19,6 MJ/kg.
Tutkituista soista 32 soveltuu turve tuotantoon. Niistä 24 suota soveltuu aluksi 
kasvu- tai ympäristö turve tuotantoon ja sen jälkeen energia turve tuotantoon, kak-
si pelkästään kasvuturvetuotantoon ja loput 6 energia turve tuotantoon. Turve-
tuotantoon sovel tuvien alueiden kokonais pinta-ala on 720 ha. Tuotanto kelpoiset 
energia turve varat ovat 6,9 milj. suo-m3 ja energia sisältö 50 %:n kosteu dessa 
3,5 milj. MWh. Kasvu- ja ympäristö turpeen tuotantoon soveltuvien alueiden 
pinta-ala on 657 ha ja tuotanto kelpoinen turve määrä 8,2 milj. suo-m3.
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Toivonen, Tapio ja Valpola, Samu 2007. Pomarkussa tutkitut suot ja niiden 
turvevarat. The peatlands and peat reserves of Pomarkku, Southwest Finland. 
Geologian tutkimus keskus, Turve tutkimus raportti 380. Geological Survey 
of Finland, Peat Researches, Report of Peat Investigation 380, 82 pages, 47 
fi gures, 4 tables and 5 appendices.

The Geological Survey of Finland studied peatlands and peat reserves in 
the municipality of Pomarkku, 300 km northwest from Helsinki. The fi eld 
studies took place in 1984 and 2001. Forty three mires covering a total of 
3 036 hectares were studied.
The mires studied contain a total of 57.8 million m3 of peat in situ. The 
mean depth of the mires is 1.9 m, including the poorly humifi ed Sphagnum 
predominant sur face layer, which averages 1.0 m in thickness. The mean 
humifi cation degree (H) of the peat is 4.6. The area deeper than 2 m covers 1 
490 ha and contains 74 % of the total peat quantity (26.2 million m3).
Eighty-nine per cent of the peat is Sphagnum predominant, and the remaining 
11% Carex predominant. The majority of the mires is drained. The most 
common site types are ridge-hollow pine bog, Sphagnum fuscum pine bog 
and dwarf-shrub pine bog.
The average ash content of peat is 2,0% of dry weight, the water content 
92.5% of wet weight, the dry bulk density 75 kg per m3 in situ and the sulphur 
content 0.14% of dry weight. The effective calorifi c value of the dry peat is 
19.6 MJ/kg on an average.
Thirty-two of the investigated mires are suitable for peat production; 24 of them 
are suitable for horticultural peat production before fuel peat production, two 
only for horticultural peat production and six only for fuel peat production. The 
total area suitable for peat production is 720 ha. The available amount of fuel 
peat is 6.9 million m3 in situ and the energy content at 50% moisture content 
3.5 million MWh. The area suitable for horticultural and environmental peat 
is 657 ha and the available amount of the peat is 8.2 million m3 in situ.

Key words: raised bog, peatland, mire, peat, inventory, fuel peat, horticultural 
peat, Pomarkku
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JOHDANTO

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on tehnyt val-
takunnan turvevarojen kartoitukseen liittyviä turve-
tutkimuksia Pomarkun kunnan alueella vuosina 
1984 ja 2001. Turvetutkimusten tarkoituksena on et-
siä kasvu- ja ympäristö turve tuotantoon sekä energia-
turve tuotantoon soveltuvat suoalueet huomioiden 
myös soiden mahdolliset luontoarvot. Tähän raport-
tiin on koottu alueella eri aikoina tutkittujen soiden 
perustiedot. Pomarkussa on tutkittu kaikkiaan 43 
suota yhteispinta-alaltaan 3 036 ha (kuva 1). Tutki-
mukset ovat kohdis tuneet lähinnä yli 20 ha suurui-
siin soihin. Kaikki kokonsa puolesta turve tuotantoon 
mahdolli sesti soveltuvat suot on tutkittu. 

Tässä tutkimus tuloksia esittelevässä raportissa on 
lyhyet suo selostukset kaikista Pomarkussa tutkituis-
ta soista sekä kunta kohtainen tulosten tarkasteluosa. 
Jokaisesta tutkitusta suosta esitetään tutkimuspis-
tekartta, jonka mittakaava on 1:20 000, ellei muuta 
mainita. Tämä paperitulosteena tehty raportti löytyy 
myös GTK:n internet-sivuilta (www.gtk.fi ). 

Raportissa esitettyjen soiden yksityis kohtaisemmat 
suo selostukset, jotka sisältävät suo kartan, suurim-
mista soista poikki leikkaus kuvat ja laboratorio-
analyysien tulokset, ovat tilattavissa GTK:n Länsi-
Suomen yksiköstä. Esimerkki suokartasta on kuvas-
sa 2 ja suon poikki leikkauksesta kuvassa 3. 

TUTKIMUSMENETELMÄT

Kenttätutkimukset

Kenttätutkimukset suoritettiin siten, että suu-
rimmille tutkit taville soille laadittiin linja verkosto, 
joka koostuu suon hallit sevan osan poikki vedetys-
tä selkä linjasta ja sitä vastaan kohti suoraan sijoit-
tuvista poikki linjoista (Lappalainen, Stén ja Häi-
kiö 1984). Tutkimus pisteet ovat linjoilla 100 m:n vä-
lein. Useimmat tutkimus linjat vaaittiin suon pinnan 
kaltevuus suhteiden selvit tämiseksi. Pieni alaiset ja 
rikkonaiset suoalueet  tutkittiin hajapistein.

Tutkimuspisteillä määritettiin suo tyyppi, mättäi-
syys peittävyys prosentteina taso pinnasta ja mättäi-
den keski määräinen korkeus. Lisäksi määritettiin 
puuston puu laji suhteet, tiheys luokka ja kehitys-
luokka. Kairauksin tutkittiin turve kerros tuman ra-
kenne 10 cm:n tark kuudella. Pääturve lajien ja mah-
dollisten lisä tekijöiden suhteel liset osuudet määri-

tettiin 6-asteikolla, turpeen maatu neisuus von Postin 
10-asteikolla, kosteus 5-asteikolla sekä kuitui suus 
asteikolla 0–6. Lisäksi ero tettiin mahdol liset lieju-
kerros tumat ja määri tettiin pohja maalaji. 

Kaikkien vuonna 2001 tutkit tujen soiden heikos-
ti maatunut (H1–4) rahka turve on kenttä tutki muksen 
yhteydessä jaoteltu kasvi jäänne koostu muksen mu-
kaan kol meen rahkasammalryhmään (Acuti folia-, 
Cuspi data- ja Pa lustria -ryhmät). Näitä soita ovat 
numerot 2-4, 6, 8, 10, 12, 20, 22, 29, 36, 38 ja 40.

Suossa olevan lahoamattoman puuaineksen (lie-
kojen) määrän arvi oimi seksi kunkin yli metrin sy-
vyisen tutkimus pisteen ympäristö pliktattiin metalli-
sauvalla 2 m:n syvyyteen asti kymmenessä eri koh-
dassa.

LABORATORIOTUTKIMUKSET

Useimmista soista, jotka kenttä tutkimusten perus-
teella soveltuvat turve tuotantoon, otettiin suon koosta 
riippuen 1–3 näyte sarjaa laboratorio tutkimuksia var-
ten. Näytt eistä määri tettiin laborato riossa pH-arvo, 
vesi pitoisuus paino prosentteina (105 °C:ssa kuivaa-
malla), tuhka pitoisuus prosent teina (815 ± 25 °C:ssa 
hehkutettuna) kuiva painosta. Lämpö arvot on määri-
tetty Espoossa Leco AC-200 –kalorimetrillä ja vuon-
na 2001 tutkituista soista IKA (C 5000 DUO) -kalo-

rimetrillä (ASTM D 3286-77). Osasta näyt teistä ana-
lysoitiin rikki pitoisuus prosent teina kuiva painosta 
Leco SC-132 -rikkianalysaattorilla. Tilavuus-
tarkoista näyt teistä määri tettiin lisäksi kuiva-aineen 
määrä eli tiheys (kg/suo-m3). Laboratoriotutkimus-
ten perusteella määritetään mm. energiaturpeen laa-
tu uusien ohjearvojen mukaisesti (Energia turpeen 
laatuohje 2006).
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Kuva 1. Pomarkussa tutkitut suot.

1   ISOKEIDAS
2  KARHUNEVA
3  RUIKUSUO
4  KIIMANEVA
5  SULKKIJÄRVENKORPI
6  TUFFANKORPI
7  ISONEVA
8  PALONEVA
9  ORAVASUO
10  NÄLKÄSUO
11  HUHTAINSUO
12  MATTILANNEVA
13  SAARINEVA
14  LEVISSUO
15  KYLÄNNEVA

16  KIIMASUO
17  LOUKASKOSKENNEVA
18  TERVALAMMINNEVA
19  TERVALAMMI
20  AUKEAKEIDAS
21  PITKÄNEVA
22  ISO KORTELAMMI
23  RÄMÄKKÖ
24  SUSIHONGANNEVA
25  TOMMIN KORPINEVA
26  KIIMAKEIDAS
27  KIIMANEVA
28  HARJANNEVA
29  LÄNGELMÄENNEVA
30  RUOHONEVA

31  HEINÄNEVA
32  KIIMANEVA-ISOKEIDAS
33  TIENEVA
34  SAARINEVA
35  SARVINEVA
36  YMPYRIÄISKEIDAS
37  LÖYTYNNEVA
38  PÄNSÄRI
39  PAPINLAMMINKEIDAS
40  KOIVUKEIDAS
41  KNAPINKEIDAS
42  SILEÄNEVA
43   MATEENKEIDAS 
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Kuva 2. Esimerkki suokartasta. Tutkimuspisteen yläpuolella oleva luku ilmoittaa keski maatuneisuuden ja alapuolella 
olevat heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaturvekerroksen paksuuden ja koko turvekerroksen paksuuden desime-
treinä.

Kuva 3. Esimerkki maatuneisuus- ja turvelajiprofi ilista. Merkkien selitykset ovat liitteissä 1 ja 2.
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AINEISTON KÄSITTELY 

Turvemäärät, maatuneisuudet sekä turve lajien ja 
turve tekijöiden osuudet on laskettu ns. vyöhyke-
lasku tapaa käyttäen (Hänninen, Toivonen ja Grund-
ström 1983). Siinä jokainen suo kartalle piir retyn 
kahden vierekkäisen syvyys käyrän tai syvyys käyrän 
ja suon reunan välinen alue on oma syvyys vyöhyk-
keensä (0,3–1 m, 1–1,5 m, 1,5–2 m jne.). Jokaisel-
ta syvyys vyöhykkeeltä laske taan erikseen turve-
määrä, jotka yhdistämällä saadaan suon koko nais-
turve määrä selville. Heikosti maatuneen pinta rahka-
turpeen (H1–3) ja H4 -maatu neen rahka valtaisen 
väli turpeen määrät ja turve teki jöiden osuudet on las-
kettu eril lisellä kasvu turve ohjelmalla. 

Maatu neisuudet sekä turve lajien ja turve tekijöiden 
määrät ja suhteet on laskettu turve määrillä painotta-

en. Pliktauksien lieko-osumat on laskettu erikseen 
0–1 ja 1–2 m:n välisissä syvyys kerroksissa kanto-
pitoisuus prosent teina turve määrästä. Kun liekoi-
suusprosentti on alle 1 %, liekoja on ilmoitettu ole-
van erittäin vähän. Liekoisuusprosentissa 1–2 % lie-
koja on vähän, 2–3 %:ssa kohtalaisesti, 3–4 %:ssa 
runsaasti ja yli 4 %:ssa erittäin runsaasti.

Tuotantokelpoisen turpeen energia sisältö on las-
kettu sekä täysin kuivalle turpeelle että jyrsin turpeen 
tuotanto kosteu dessa (50 %) olevalle turpeelle. Jos 
suolta ei ole otettu tilavuustarkkoja laboratorio-
näytteitä, on energia sisällön arvioimisessa käytetty 
Mäkilän (1994) esittämää laskenta menetelmää.

ARVIOINTIPERUSTEET

Energiaturve

Soiden soveltuvuus energia turve tuotantoon riip-
puu mm. turvelaji koos tumuksesta, maatu neisuudesta 
ja tuhka pitoisuudesta. Rahka turpeen (S) katsotaan 
soveltuvan energia turpeeksi, jos sen maatuneisuus 
on korkeampi kuin H4, kun taas sara valtainen (C) 
turve sopii energia turpeeksi heikom minkin maatu-
neena. Toisinaan käyte tään myös H1–3 -maatunutta 
rahkaturvetta ja H4 -maatu nutta rahka valtaista tur-
vetta energia turpeena jyrsin menetelmällä tuotettuna 
varsinkin, jos kuljetusetäisyys tuotantoalueelta käyt-
tökohteeseen ei ole kovin pitkä.

Suota on tässä raportissa suositeltu energia turve-
tuotantoon, mikäli siltä löytyy vähin tään 5 ha:n laa-
juinen yhtenäinen, turve lajiltaan ja maatuneisuudel-
taan tuotan toon soveltuva yli 1,5 m syvä alue. Pak-
su, heikosti maatunut rahka valtainen pinta turve-
kerros eli ns. pinta rahka on usein este pala turve-
tuotannon aloitta miselle. Ohutta pintarahkatur-
vekerrosta ei kuitenkaan ole vähen netty tuotanto-
kelpoista turve määrää lasket taessa, koska se voidaan 
sekoittaa alla olevaan turpeeseen ja tuottaa heikko-

laatuisena energia turpeena. Tuotanto kelpoisen tur-
peen määrää laskettaessa on keski syvyydestä vähen-
netty pohjan epä tasaisuu desta riippuen 0,2–0,5 m, 
mikä vastaa suon pohjalle jäävää, yleensä vaikeas-
ti hyödyn nettävää ja usein runsas tuhkaista kerros-
ta. Suo kohtaisissa selos tuksissa on ilmoitettu turve-
tuotantoon soveltuvaksi määritelty pinta-ala ja alu-
een tuotanto kelpoinen turvemäärä. Nämä suot 
ovat mukana turve tuotantoon sovel tuvien alueiden 
kokonais määrässä (Taulukko 3). 

Arvioitaessa turpeen kelpoisuutta poltto aineeksi 
on nojauduttu energia turpeen uusiin laatu ohjeisiin 
(Energia turpeen laatuohje 2006). Soista, joista on 
otettu näytteitä laboratorio määrityksiä varten, ja jot-
ka soveltuvat energia turve tuotantoon, on ilmoitet-
tu jyrsin turpeen laatu luokka energia turpeen laatu-
ohjeessa olevan taulukon 6 mukaisesti (liite 4). 
Oletuksena on ollut, että turpeen kosteus vastaa 
M50-kosteusarvoa. Palaturpeen laatuluokat ovat tau-
lukossa 5 (liite 4).
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Kasvu- ja ympäristöturve

Hyvälaatuisen kasvuturpeen eli viljely turpeen laatu-
vaatimukset ovat tiukat. Siihen soveltuu vain H1–3 
-maatunut rahka turve, josta valtaosa kuuluu Acutifo-
lia -ryhmään. Arvioitaessa suon soveltu vuutta kasvu-
turve tuotantoon on arviointi perus teena pidetty Turve-
teollisuus liiton kasvu turpeen laadun määritys ohjetta 
(liite 5) sekä Maa- ja metsä talous ministeriön päätöstä 
eräistä lannoite valmisteista (Suomen sää döskokoelma 
N:o 45–47 1994). Laissa viljely turpeella tarkoi tetaan 
H1–3 -maatunutta vaaleaa rahka turvetta, joka sisäl-
tää vähintään 90 % rahka sammal jäännöksiä, joista 
yli 80 % tulee olla Acutifolia -ryhmän jäännöksiä. Se 
vastaa kasvu turpeen laadun määritys ohjeessa viljely-
turvetta. Kasvu- ja maan parannus turpeen määri telmä 
on laissa melko väljä. Turpeen on oltava koostu-
mukseltaan vain pääosin suo kasvien jäännöksiä ja 
maatuneisuuden H1–6. 

Hyvälaatuisen kasvu- ja ympäristö turpeen tunnus-
merkkejä ovat hyvä nesteen imu- ja pidätyskyky sekä 
kestävä rakenne. Parhaiten ne täyttyvät tutkimusten 
mukaan Acutifolia -valtaisella rahkaturpeella (mätäs-
turve) ja heikoimmin Cuspidata -valtaisella rahkatur-
peella (kuljuturve).

Nykyään on enenevässä määrin alettu käyttää myös 
hyvin maatuneita rahkavaltaisia turpeita kasvuturpeen 
raaka-aineena. Mikäli tällaisia turpeita halutaan et-
siä tutkituista soista, otollisimpia kohteita ovat suot, 
joissa suurin osa turpeista on rahkavaltaisia, heikosti 
maatunut rahkavaltainen pintaturvekerros on ohut ja 
turpeen maatumisaste mahdollisimman korkea. 

Kasvu-, kuivike- tai imeytys turve tuotantoon sovel-
tuvan alueen pinta-ala on ilmoitettu vain sellais-

ten soiden kohdalla, missä on ainakin 5 ha:n laajui-
sella alueella vähintään 0,6 m paksu H1–4 -maatu-
nut rahka valtainen pinta turvekerros, josta huomat-
tava osa koostuu Acutifolia- tai Palustria -ryhmien 
rahka sammalien jäännöksistä. Mikäli suota on suosi-
teltu ensi sijaisesti viljely turve tuotantoon, on Acutifo-
lia -turvetekijän osuus pinta rahkasta vähintään 72 %. 
Pelkästään tai valta osin Cuspidata -ryhmän sammalis-
ta koostuvaa pintarahkaturvekerrosta on mah dollista 
käyttää kasvu turpeena, maan parannus turpeena tai 
välttä västi kuivike turpeena. Tällaista turvetta on kui-
tenkin pyritty heikon laadun takia välttä mään käyttä-
mästä näihin tarkoituksiin. 

Ympäristö turpeella tarkoi tetaan lähinnä karjan-
lannan ja orgaanisten jätteiden ja jäte vesien imeyt-
tämiseen ja sito miseen käytet tävää turvetta, mut-
ta termi sisältää myös muihin ympäristön suojelu-
tarkoituksiin käytettävän turpeen. Käytet tävällä tur-
peella ei ole tarkkoja laatu kriteereitä, mutta valta-
osa käytetystä turpeesta on H1–4 -maatunutta rahka-
turvetta, jossa tulisi olla mahdolli simman runsaasti 
Acutifolia -ryhmän rahka sammalien jäännöksiä.

Suon tuotanto kelpoisen alueen heikosti maatu-
nut (H1–3) rahka turve on jaettu laadun mukaan kol-
meen pää laatu luokkaan, joiden määräytymis perusteet 
on selitetty liitteessä 3 (Toivonen 1997). H4 -maatu-
nut rahka valtainen väli turve on jaettu kahteen laatu-
luokkaan, mikäli kerros on yhtenäinen. Usein tämä 
kerros on kuitenkin hyvin epä yhtenäinen. Pinta-
kerroksen maatuneisuus vaihtelun takia kaikkien 
tuotantoon soveltuvien soiden rahka valtaista pinta-
kerrosta ei ole voitu jakaa eri laatuluokkiin. 

TUTKIMUSAINEISTON TULOSTEET

Jokaisesta tutkitusta suosta on tässä raportissa ole-
van selostuksen lisäksi laadittu yksityis kohtaisempi 
tutkimus selostus, jossa on tiedot suon sijainnis-
ta, ympäristöstä, suo tyypeistä, ojitus tilanteesta, 
lasku suhteista, turve määristä, turve lajeista, maatu-
neisuudesta, liekoi suudesta, laboratorio tuloksista 
sekä soveltu vuudesta turve tuotantoon. 

Yksityiskohtaiseen tutkimus selostukseen liittyy 
suo kartta, johon on merkitty tutkimus linjat ja -pis-
teet, pisteiden turve paksuudet sekä turpeen keski mä-
äräinen maatumis aste. Suo kartassa on erotettu turve-
kerrostuman paksuutta osoit tavat syvyys vyöhykkeet 
eri väreillä (kuva 2).

Turvekerrostuman rakenteen selven tämiseksi on 
vaaituista linjoista laadittu poikki leikkaus profi ileja, 

joihin maatu neisuudet, turve lajit ja pohja maa lajit on 
merkitty symbolein. Niihin on lisäksi merkitty lyhen-
tein suo tyypit sekä lieko-osumien määrät (kuva 3).

Edellä mainittujen perus tulosteiden lisäksi GTK:n 
turve tutkimuksista on laadittu atk-ohjelmia, joiden 
avulla on mahdollista saada moni puolisia tulostei-
ta suosta tai halutusta suon osasta. Tulosteet voivat 
olla karttoja, taulukko muotoisia listauksia tai näiden 
yhdistelmiä. Tällaisia ovat esi merkiksi kartat, joil-
la tutkimus pisteittäin voidaan esittää mm. suotyyp-
pi, liekoisuus, suon pinnan korkeus, pohja maa laji, 
lieju kerroksen paksuus, tietoja puustosta ja suon pin-
nan mättäi syys. Samaan karttaan yhdelle tutkimus-
pisteelle voidaan merkitä kerralla kaksi edellä mai-
nittua tietoa. 
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POMARKUSSA TUTKITUT SUOT

1. Isokeidas

Isokeidas (kl. 1144 02, x = 6840,0, y = 1542,3) 
sijaitsee Porin ja Pomarkun rajalla noin 10 km Po-
markun keskustasta länteen. Suo on muodoltaan rik-
konainen, ja se rajoittuu mäkiseen moreenimaas-
toon. Suon pohjois- ja länsireunaa sivuaa metsäau-
totie. Isokeitaalla on 142 tutkimuspistettä ja 135 sy-
vyyspistettä (kuva 4). Tutkimuspisteitä on 6,7/10 ha. 
Suon kokonaispinta-ala on 211 ha, yli 1 m syvän alu-
een 161 ha, yli 1,5 m syvän 130 ha ja yli 2 m syvän 
107 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 36–39 m, 
ja pinta viettää loivasti pohjoiseen. Isokeitaan itäosa, 
Pomarkun puoleinen alue, on valtaosin luonnonti-
lassa. Porin puoleinen alue on ojitettu. Isokeitaalla 
on useita lampia, ja suolla sijaitsevasta Kivilammes-
ta (37,4 m mpy) on ojayhteys pohjoiseen läheiseen 
Isojärveen (34,8 m mpy), josta lähtee Merikarvian-
joki kohti merta. Länsireunasta on laskuoja Uksjär-
veen, joka laskee mereen. Suo kuuluu suurimmaksi 
osaksi vesistöalueeseen 36.014, Isojärven alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 5,1 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät pohjamaa-
lajit ovat moreeni (79 %), kallio (11 %) ja hiekka (6 
%). Moreeni on paikoin lohkareista. Liejua on suon 
pohjalla monessa kohdassa paikoin yli metrin pak-
suinen kerros.

Isokeitaan suotyypeistä on rämeellä 64 %, avo-
suolla 26 %, korvessa 1 % ja turvekankaalla 9 %. 
Suon luonnontilainen itäosa on pääasiassa rahkane-
vaa ja rahkarämettä. Paikoin on lyhytkorsineva-alu-
eita. Ojitusalueella suon länsiosassa on rahkaräme-
muuttumaa, rahkanevamuuttumaa, paikoin esiintyy 
myös tupasvillaräme- ja isovarpurämemuuttumaa. 
Reunaosissa on turvekankaita ja kangasrämemuuttu-
maa. Keskimääräinen pinnan rahkamättäisyys on 37 

% ja mättäiden korkeus 1,5 dm. Puusto on luonnon-
tilaisella rämealueella kitukasvuista ja harvaa män-
tyä. Ojitusalueella on yleensä riuku- tai pinotavara-
asteen männikköä.

Isokeitaan turpeista on rahkavaltaisia 64 % ja sa-
ravaltaisia 36 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 50 %, sararahkaturve (CS) 14 %, sara-
turve (C) 12 % ja rahkasaraturve (SC) 23 %. Tupas-
villaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 24 %, 
puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 14 % ja var-
pujen jäännöksiä (N) sisältäviä 4 % kokonaisturve-
määrästä.

Suolla on paksu heikosti maatunut pintarahkatur-
vekerros, jonka alla on kohtalaisen hyvin maatunut-
ta, yleensä saravaltaista turvetta. Paikoin rahkaval-
tainen turve ulottuu kuitenkin  pohjaan asti. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
4,2. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaturve-
kerroksen maatuneisuus on 2,8 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 5,6. Liekoja on yleensä vähän. Iso-
keitaalta on otettu näytteet kahdelta pisteeltä. 

Isokeidas on muodoltaan erittäin rikkonainen. 
Sillä on lukuisia moreenisaarekkeita ja useita lam-
pia. Paksu ja heikosti maatunut pintarahkaturveker-
ros soveltuu kasvu- ja ympäristöturvetuotantoon. 
Suon rikkonaisuus ja suolla olevat lammet haittaa-
vat kuitenkin oleellisesti yhtenäisen tuotantoalueen 
muodostamista. Syvimpien kohtien kuivattaminen 
on vaikeaa. Yli 2 m syvällä noin 50 ha:n alueella on 
0,75 milj. suo-m3 kasvu- ja ympäristöturvetuotan-
toon soveltuvaa rahkaturvetta. Tutkimusajankohdas-
ta (1984) johtuen turpeen rahkasammalkoostumusta 
ei ole tutkittu. Pinta-alavähennyksiä on tehty lampi-
en ja saarekkeiden ympäriltä. 
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Kuva 4. Isokeitaan tutkimus- ja syvyyspisteet.



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 380, 2007

Tapio Toivonen ja Samu Valpola

14

2. Karhuneva

Karhuneva (kl. 1142 11, x = 6848,6, y = 1539,8) 
sijaitsee Pirttijärven kylän koillispuolella. Maanteit-
se matkaa Pomarkun keskustasta Karhunevalle on 
noin 30 km. Suo rajoittuu valtaosin kallioiseen ja 
mäkiseen moreenimaastoon ulottuen koillisosastaan 
vajaan sadan metrin päähän Isojärvestä. Suon etelä- 
ja itäreunalla on yksityistie, samoin suon pohjois-
puolelle johtaa yksityistie. Suolla on 22 tutkimuspis-
tettä ja 18 syvyyspistettä (kuva 5). Tutkimuspisteitä 
on 5,5/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 40 ha, yli 1 
m syvän alueen 27 ha, yli 1,5 m syvän 22 ha ja yli 2 
m syvän 14 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 37–38 m, 
ja sen pinta on tasainen. Karhuneva on suurimmaksi 
osaksi luonnontilainen. Ainoastaan suon kaakkois-
osassa on vähäistä ojitusta, joka laskee Isojärveen. 
Karhuneva sijaitsee vesistöalueella 36.014, Isojär-
ven alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 3,4 m. 
Suon pohja on melko epätasainen ja matalien mo-
reenimuotojen luonnehtima. Karhunevan pohjamaa-
laji on kauttaaltaan moreenia. Liejua on suon poh-
jan moreenimuotojen välisillä alueilla vajaan metrin 
paksuinen kerros. 

Karhunevan suotyypeistä on rämeellä 98 % ja 
avosuolla 2 %. Suon keskiosa on pääasiassa rahka-
rämettä, jonkin verran esiintyy myös ruohoista sara-
rämettä. Suon reuna-alueilla on tupasvilla- isovarpu- 
ja kangasrämettä sekä kaakkoisosan ojitetulla alueel-
la isovarpurämemuuttumaa. Keskimääräinen pinnan 
rahkamättäisyys on 40 % ja mättäiden korkeus 3,1 
dm. Puusto on suon keskellä harvaa ja kitukasvuista 
mäntyä. Reunoilla on paikoin kuitupuuluokan met-
sää. Männyn lisäksi Karhunevan reunaosissa kasvaa 
vähäisiä määriä koivua ja muita lehtipuita.

Karhunevan turpeista on rahkavaltaisia 93 % ja sa-
ravaltaisia 7 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-

katurve (S) 56 %, sararahkaturve (CS) 37 % ja rah-
kasaraturve (SC) 7 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 19 %, puun jäännöksiä (L) si-
sältäviä turpeita 20 % ja varpujen jäännöksiä (N) si-
sältäviä 1 % kokonaisturvemäärästä.

Karhunevalla on vajaan metrin paksuinen, hei-
kosti (H1-3) maatunut pintarahkaturvekerros, joka 
koostuu suurimmaksi osaksi Cuspidata-ryhmän rah-
kasammalien jäännöksistä. Tupasvilla on yleinen li-
sätekijä. Tämän kerroksen alapuolella turve koos-
tuu pääsääntöisesti kohtalaisen hyvin maatuneesta 
rahkaturpeesta. Suon keskiosassa pohjalla on jon-
kin verran sararahkaturpeita. Puuaineksen määrä 
on koko suon alueella kohtalainen. Reunoilla hyvin 
maatuneet turpeet ulottuvat lähelle pintaa.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
5,1. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaturve-
kerroksen maatuneisuus on 3,2 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 6,6. Liekoja on koko turvekerrostu-
man kohtalaisesti. 

Karhunevan heikosti maatunut, rahkavaltainen 
pintaosa on laadultaan heikko ja soveltuu lähin-
nä ympäristöturvetuotantoon. Suon yli 2,0 m syväl-
lä 15 ha:n laajuisella alueella on  0,11 milj. suo-m3 
ympäristöturvetuotantoon soveltuvaa H1–3 -maatu-
nutta turvetta. Turve kuuluu laatuluokkaan 3a. Lä-
hinnä H4 -maatunutta ympäristöturvetuotantoon so-
veltuvaa laatuluokkaan 3b sijoittuvaa turvetta on 
0,08 milj. suo-m3. Heikosti maatuneen rahkaturve-
kerroksen alla on noin 0,12 milj. suo-m3 energiatur-
peeksi soveltuvaa turvetta. 

Mahdollisia turvetuotantoon vaikuttavia tekijöitä 
ovat Isojärven läheisyys ja suon epätasainen pohja. 
Suolla on havaittu kalasääsken pesintä. Koska suu-
rin osa suosta on luonnontilassa, on sillä myös mer-
kitystä mahdollisen suojelun kannalta. 
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Kuva 5. Karhunevan tutkimus- ja syvyyspisteet.

3. Ruikusuo

Ruikusuo (kl. 1144 02, x = 6843,1, y = 1548,2) si-
jaitsee noin 5 km Pomarkun keskustasta länteen. Suo 
rajoittuu lännessä ja lounaassa peltoihin ja muual-
la loivapiirteiseen moreenimaastoon. Suon pohjois-
osan halkaisee kaksi metsäautotietä ja sen kaakkois-
puolella on peltotie. Suolla on 15 tutkimuspistettä 
ja 11 syvyyspistettä (kuva 6.). Tutkimuspisteitä on 
5,7/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 26 ha, yli 1 m 
syvän alueen 15 ha, yli 1,5 m syvän 10 ha ja yli 2 m 
syvän 3 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 45–47 m, 
ja pinta viettää luoteeseen. Ruikusuo on valtaosin 
ojitettu. Keskiosassa on pienehkö ojittamaton alue. 
Suon luoteisreunasta on laskuoja Ruikusuonojaan 
ja edelleen länteen Salmuslammen kautta lähei-
seen Isojärveen. Ruikusuo sijaitsee vesistöalueella 
36.014, Isojärven alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 3,0 m. 
Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit ovat mo-
reeni (81 %) ja hieta (19 %). Liejua on suon pohjal-
la laajalla alueella vajaan puolen metrin paksuinen 
kerros.

Ruikusuon suotyypeistä on rämeellä 77 % ja tur-
vekankaalla 23 %. Suon keskiosa on pääasiassa rah-
karämettä. Reuna-alueilla on mm. isovarpuräme-
muuttumaa ja puolukkaturvekangasta. Suon pinnan 
keskimääräinen rahkamättäisyys on 30 % ja mättäi-

den korkeus 2,9 dm. Puusto on suon keskiosassa har-
vahkoa mäntytaimikkoa, ja reunaosissa pinotavara- 
ja tukkipuuasteen männikköä. 

Ruikusuon turpeista on rahkavaltaisia 98 % ja sa-
ravaltaisia 2 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 72 %, sararahkaturve (CS) 26 % ja rah-
kasaraturve (SC) 2 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 22 %, puun jäännöksiä (L) si-
sältäviä turpeita 20 % ja varpujen jäännöksiä (N) si-
sältäviä 11 % kokonaisturvemäärästä.

Ruikusuon keskellä on paksu, heikosti (H1–3) 
maatunut, rahkavaltainen pintaturvekerros. Turve 
koostuu pääosin Acutifolia-ryhmän rahkasammalien 
jäännöksistä. Tämän kerroksen alla on kohtalaisen 
hyvin maatunutta rahka- ja sararahkaturvetta. Puun 
jäännökset ovat pohjalla yleinen lisätekijä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 4,9. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pinta-
turvekerroksen maatuneisuus on 3,0 ja hyvin maa-
tuneen pohjakerroksen 6,6. Liekoja on paikoin run-
saasti. Ruikusuolta on otettu näytteet yhdeltä pisteel-
tä. 

Ruikusuon pintaturvekerros soveltuu kasvuturve-
tuotantoon ja pohjaturvekerros energiaturvetuotan-
toon. Suon yli 1,5 m syvällä 10 ha:n laajuisella alu-
eella on 0,12 milj. suo-m3 kasvu- ja ympäristötur-
vetuotantoon soveltuvaa H1–3 -maatunutta turvetta. 
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Turve kuuluu laatuluokkaan 2a. Heikosti maatuneen 
rahkaturvekerroksen alla on noin 0,06 milj. suo-m3 
energiaturvetuotantoon soveltuvaa turvetta, joka 
energiaturpeen laatuohjeen (2006) mukaan kuuluu 
laatuluokkaan M50, A6.0, Q8.0, S0.50+.

Turvetuotantoon vaikuttavia tekijöitä ovat suota 
halkovat tiet ja ainakin näytepisteellä havaittu pohja-
turpeen suhteellisen korkea rikkipitoisuus (0,63 %).

Kuva 6. Ruikusuon tutkimus- ja syvyyspisteet.

4. Kiimaneva

Kiimaneva (kl. 1144 02, x = 6843,7 y = 1547,4) 
sijaitsee Isojärven lounaispuolella. Pomarkun kes-
kustasta Kiimanevalle on maanteitse noin 8 km. 
Suo rajoittuu valtaosin mäkiseen moreenimaastoon 
ja sen itäosa on yhteydessä Ruikusuohon. Suon luo-
teispuolella on yksityistie ja suon eteläpuolisille vil-
jelysmaille pääsee tilusteitä pitkin. Kaikkiaan Kii-
manevalla on 22 tutkimuspistettä ja 15 syvyyspistet-
tä (kuva 7). Tutkimuspisteitä on 7,3/10 ha. Suon ko-
konaispinta-ala on 30 ha, yli 1 m syvän alueen 21 ha, 
yli 1,5 m syvän 16 ha ja yli 2 m syvän 11 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 44–45 m. 
Pinta on tasainen. Kiimaneva on keskiosistaan luon-
nontilainen, reuna-alueilla on hajanaista ojitusta ja 
suon kaakkoisosassa kytöheittoa. Suon eteläosas-
ta on laskuoja etelään viljelysojituksiin, jotka laske-
vat Ruikusuonojaan ja edelleen länteen Salmuslam-
men kautta Isojärveen. Suo sijaitsee vesistöalueella 
36.014, Isojärven alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,8 m. 
Suon pohja on tasainen ja kokonaan moreenia. Lie-
jua ja liejusavea on suon keskiosien pohjalla ohueh-
ko, vajaan puolen metrin paksuinen kerros.

Kiimanevan suotyypeistä on rämeellä 70 %, kor-

vessa 5 %, turvekankaalla ja kytöheitolla 25%. Suon 
keskiosa on pääasiassa rahkarämettä, reunaosis-
sa on sekä rahkarämemuuttumaa että turvepeltoa. 
Suon kaakkoisosassa on kytöheittoa ja luoteisosas-
sa kangaskorpimuuttumaa. Suon pinnan keskimää-
räinen rahkamättäisyys on 43 % ja mättäiden kor-
keus 2,6 dm. Puusto on suon keskellä kitukasvuista 
mäntyä. Reunoilla ja kytöheitolla on männyn, kuu-
sen ja koivun muodostamaa riuku- tai kuitupuuvai-
heen sekametsää.

Kiimanevan turpeista on rahkavaltaisia 75 % ja 
saravaltaisia 25 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 45 %, sararahkaturve (CS) 30 %, sa-
raturve (C) 1 % ja rahkasaraturve (SC) 24 %. Tupas-
villaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 20 %, 
puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 29 % ja var-
pujen jäännöksiä (N) sisältäviä 20 % kokonaisturve-
määrästä.

Kiimanevan heikosti maatunut (H1-3), Acutifo-
lia- ja Cuspidata- rahkasammalryhmän jäännöksistä 
koostuva pintakerros on valtaosassa suota ohut, va-
jaan puolen metrin paksuinen, ainoastaan suon lou-
nais- ja luoteisosassa kerros on paikoin noin metrin 
paksuinen. Rahkavaltaisen heikohkosti maatuneen 
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(H4) turpeen kerros on suppealla alueella suon kes-
kiosassa lähes metrin paksuinen ja ulottuu lähelle 
pintaa. Pohjalla oleva verraten hyvin maatunut ker-
ros on 1-2 metrin paksuinen ja koostuu puunsekai-
sesta sararahka- ja rahkasaraturpeesta. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
5,5. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaturve-
kerroksen maatuneisuus on 3,2 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 6,5. Liekoja on vähän.

Kiimanevan pintaturvekerros soveltuu kasvu- tai 
ympäristöturvetuotantoon ja pohjaturvekerros ener-
giaturvetuotantoon. Yli 1,5 m syvällä 16 ha:n laajui-

5. Sulkkijärvenkorpi

sella alueella on 0,08 milj. suo-m3 kasvu- tai ym-
päristöturvetuotantoon soveltuvaa H1–3 -maatunut-
ta turvetta. Turve kuuluu laatuluokkaan 2a. Lähinnä 
H4 –maatunutta turvetta on 0,04 milj. suo-m3. Hei-
kosti maatuneen rahkaturvekerroksen alla on noin 
0,16 milj. suo-m3 energiaturpeeksi soveltuvaa tur-
vetta.

Turvetuotantoon vaikuttavia tekijöitä ovat kasvu- 
ja ympäristöturvekerroksen epätasainen alueellinen 
jakauma sekä suon itäisen altaan hankalampi kuiva-
tettavuus.

Kuva 7. Kiimanevan tutkimus- ja syvyyspisteet.

Sulkkijärvenkorpi (kl. 1144 04, x = 6836,5, 
y = 1552,7) sijaitsee Pomarkun keskustasta noin 9 
km etelään. Suo rajoittuu etelässä Sulkkijärveen ja 
muualla loivapiirteiseen mäkiseen moreenimaas-
toon. Lounaisosa suosta kuuluu Noormarkun kun-
taan. Sulkkijärven rantaan ja Sulkkimajalle on yk-
sityistie pohjoisesta, lisäksi suon lounaisreunalla on 
yksityistie. Suolla on 28 tutkimuspistettä ja 33 sy-
vyyspistettä (kuva 8). Tutkimuspisteitä on 6,0/10 ha. 
Suon kokonaispinta-ala on 47 ha, yli 1 m syvän alu-
een 35 ha, yli 1,5 m syvän 27 ha ja yli 2 m syvän 19 
ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 45–46 m 
ja pinta on suhteellisen tasainen, joskin suon keski-
osan saarekkeilta on jyrkähkö vietto Sulkkijärveen. 
Sulkkijärvenkorpi  on valtaosin ojitettu, ainoastaan 

Sulkkijärven luoteiskulmaan rajoittuvassa osassa on 
vähäinen ojittamaton alue. Ojitus laskee useista koh-
dista Sulkkijärven pohjois- ja länsiosiin. Sulkkijär-
vi laskee edelleen useiden suoalueiden kautta Noor-
markunjokeen. Suo sijaitsee Noormarkunjoen alu-
eella, alue nro. 36.017.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,7 m. 
Suon pohja on tasainen, joskin useiden saarekkeiden 
pirstoma. Pohjamaalajit ovat moreeni (63 %) ja savi 
(37 %). Liejua on suon molempien altaiden keskiosi-
en pohjalla vajaan puolen metrin paksuinen kerros.

Sulkkijärvenkorven suotyypeistä on rämeellä 
14 %, avosuolla 7 % ja turvekankaalla 79 %. Valtaosa 
suosta on varputurvekangasta. Lisäksi esiintyy ruo-
ho-, puolukka- ja mustikkaturvekangasta sekä haja-
naisesti rahkaräme- ja rahkanevamuuttumaa. Keski-
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määräinen pinnan rahkamättäisyys on 35 % ja mät-
täiden korkeus 2,0 dm. Puusto on vaihtelevasti riu-
ku- ja kuitupuuasteen keskitiheää männikköä, pai-
koin kasvaa myös koivua. Muuttuma-alueilla puusto 
on kitukasvuista ja harvaa.

Sulkkijärvenkorven turpeista on rahkavaltaisia 
81 % ja saravaltaisia 19 %. Pääturvelajeittain jakaan-
tuma on seuraava: rahkaturve (S) 53 %, sararahka-
turve (CS) 28 % ja rahkasaraturve (SC) 19 %. Tupas-
villaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 13 %, 
puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 40 % ja var-
pujen jäännöksiä (N) sisältäviä 3 % kokonaisturve-
määrästä.

Sulkkijärvenkorven pintaosassa ei käytännössä 
ole heikosti maatunutta (H1–3) rahkavaltaista pinta-
kerrosta Sulkkijärven ranta-alueita lukuun ottamatta. 
Molempien altaiden keskiosien noin 1,5–2 m paksut 

kerrostumat koostuvat kohtalaisesti tai hyvin maatu-
neista rahka- ja sararahkaturpeista. Puuaines on mer-
kittävä lisätekijä, samoin tupasvillaa esiintyy jokin 
verran. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 6,0. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintatur-
vekerroksen maatuneisuus on 3,0 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 6,8. Liekoja on kohtalaisesti. 

Sulkkijärvenkorvessa ei käytännössä ole merkit-
täviä ympäristö- tai kasvuturpeeksi soveltuvia tur-
vekerrostumia. Sen sijaan suon turvevaroja olisi pe-
riaatteessa mahdollista hyödyntää energiaturvetuo-
tantoon. Sulkkijärvenkorpea ei kuitenkaan suositella 
turvetuotantoon siihen rajoittuvan Sulkkijärven vaa-
timien vesiensuojelutoimien vuoksi. Lisäksi Sulkki-
järvenkorven yli kulkee sähkölinja. 

Kuva 8. Sulkkijärvenkorven tutkimus- ja syvyyspisteet
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6. Tuffankorpi

Tuffankorpi (kl. 1144 04, x = 6837,4, y = 1551,2) 
sijaitsee maanteitse noin 7 km Pomarkun keskustasta 
etelälounaaseen, ja valtatie 23:lta on suolle matkaa 2 
km. Suo rajoittuu mäkiseen ja erityisesti lounaispuo-
lella hyvin lohkareiseen moreenimaastoon. Noin vii-
den hehtaarin laajuinen alue suon lounaisosasta kuu-
luu Noormarkun kuntaan. Tuffankorven koillisreu-
naan johtaa tilustie, ja sen eteläpuolella on yksityis-
tie. Suolla on 16 tutkimuspistettä ja 12 syvyyspistet-
tä (kuva 9). Tutkimuspisteitä on 5/10 ha. Suon koko-
naispinta-ala on 32 ha, yli 1 m syvän alueen 16 ha, 
yli 1,5 m syvän 5 ha ja yli 2 m syvän 3 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 44–45 m, 
ja pinta on tasainen. Tuffankorpi on valtaosin ojitettu. 
Vain suon keskellä on umpeenkasvanut lampi, jonka 
lähiympäristö on ojittamaton. Suon länsiosasta on 
laskuoja länteen Poosjärveen, joka laskee Poos- ja 
Pohjajokea Kivijärven ja Lampinjärven kautta Poh-
jansahan eteläpuoliseen merenlahteen. Vesistöllises-
ti suo sijaitsee Eteläjoen alueella, alue 36.016.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,4 m. 
Suon pohja on tasainen. Yleisimmät pohjamaalajit 
ovat moreeni (71 %) ja savi (18 %), lisäksi tavataan 
hietaa ja hiesua. Liejua on suon pohjalla laajalla alu-
eella, ja sen kerrospaksuudet vaihtelevat huomatta-
vasti, välillä 0,1–3,4 m.

Tuffankorven suotyypeistä on turvekankaalla 
68 %, avosuolla 21 % ja rämeellä 11 %. Keskiosa on 
pääsääntöisesti mustikkaturvekangasta. Umpeenkas-
vaneen Rimpilammen alueella tavataan luhtanevaa, 

varsinaista saranevaa ja luhtanevaojikkoa. Suon reu-
na-alueilla on lisäksi ruohoturvekangasta sekä varsi-
naista sararäme- ja kangasrämemuuttumaa. Rahka-
mättäitä ei tutkimuspisteillä havaittu. Puusto on jä-
reää ja tiheää, osittain jopa tukkipuuluokan kuusta ja 
mäntyä, jonkin verran tavataan myös koivua.

Tuffankorven turpeista on rahkavaltaisia 58 % ja 
saravaltaisia 42 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
sararahkaturve (CS) 46 %, rahkasaraturve (SC) 43 % 
ja rahkaturve (S) 11 %. Puun jäännöksiä (L) sisältä-
viä turpeita on 74 % kokonaisturvemäärästä.

Tuffankorvessa ei käytännössä ole heikosti maa-
tunutta pintarahkaturvekerrosta kuin hyvin rajoite-
tulla alueella. Suon maksimissaan runsaan kahden 
metrin paksuinen turvekerrostuma koostuu suurim-
maksi osaksi hyvin maatuneista sararahka- ja rahka-
saraturpeista. Puun jäännökset on erittäin yleinen li-
sätekijä. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 6,4. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pinta-
turvekerroksen maatuneisuus on 1,9 ja hyvin maa-
tuneen pohjakerroksen 7,4. Tuffankorven liekoisuus 
on yleensä alhainen. 

Tuffankorvessa ei ole yhtenäistä kasvu- tai ympä-
ristöturvetuotantoon soveltuvaa heikosti maatunut-
ta pintaturvekerrosta. Suo soveltuu pienimuotoiseen 
energiaturvetuotantoon rajoitetulla, noin 5 hehtaarin 
alueella (> 1,5 m). Tällä alueella on noin 0,095 milj. 
suo-m3 energiaturpeeksi soveltuvaa turvetta. 

Kuva 9. Tuffankorven tutkimus- ja syvyyspisteet.
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7. Isoneva

Isoneva (kl. 1144 04, x = 6840,9, y = 1552,0) si-
jaitsee noin 2 km Pomarkun keskustasta lounaaseen. 
Suo on muodoltaan erittäin lahdekkeinen ja rikko-
nainen, ja sillä on kymmeniä moreenisaarekkeita. 
Suo rajoittuu mäkiseen moreenimaastoon. Porin ja 
Parkanon välinen valtatie ja käytöstä poistettu rauta-
tie kulkevat suon halki. Itäosan halki kulkee korkea-
jännitelinja. Valtatien lisäksi suon lähelle johtaa pai-
kallis- ja metsäautoteitä. Isoneva on tutkittu vuon-
na 1984 ja sillä on 127 tutkimuspistettä ja 237 sy-
vyyspistettä (kuva 10). Tutkimuspisteitä on 1,4/10 
ha. Suon kokonaispinta-ala on 935 ha, yli 1 m syvän 
alueen 845 ha, yli 1,5 m syvän 778 ha ja yli 2 m sy-
vän 712 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 48–53 m, 
ja pinta viettää pohjoislahdekkeessa loivasti pohjoi-
seen, luoteisreunassa itään ja eteläosassa etelään. 
Yleensä suon pinta on melko tasainen. Isoneva on 
suurimmaksi osaksi luonnontilainen. Lounaislahde-
ke on ojitettu. Suolla on kaksi lampea (Ludelampi, 
51,5 m mpy, ja Kalatonlampi, 50,2 m mpy). Lisäk-
si suolla on runsaasti avovesiallikoita. Suon keskel-
tä lähtee Kruununoja pohjoiseen läheiseen Pomar-
kunjokeen (35 m mpy), joka johtaa Isojärveen, jos-
ta lähtee Merikarvianjoki kohti Pohjanlahtea. Suon 
keskeltä ja lounaislahdekkeesta on myös laskuoja 
etelään Myllykorvenojaan, joka johtaa Poosjärveen 
(30,5 m mpy). Järvestä lähtee Poosjoki kohti Kivijär-
veä ja siitä vedet virtaavat Lampinjärven, Lampinjo-
en ja Pohjajoen kautta mereen. Suon itäosa kuuluu 
vesistöalueeseen 36.015, Pomarkunjoen alue ja län-
siosa vesistöalueeseen 36.013, Poosjärven alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 5,3 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät pohjamaala-
jit ovat moreeni (51 %), savi (19 %) ja hiekka (9 %). 
Liejua on suon pohjalla useassa kohdassa vaihtele-
van paksuinen kerros.

Isonevan suotyypeistä on rämeellä 62 %, avosuol-
la 33 %, korvessa 2 % ja turvekankaalla 3 %. Suota 
jakavan valtatien luoteispuolella suoalueen keskel-

lä on silmäkenevaa ja keidasrämettä ja tämän alu-
een ympärillä mm. lyhytkorsinevaa, rahkarämettä ja 
isovarpurämettä. Ojitetussa lounaislahdekkeessa on 
lyhytkorsinevamuuttumaa ja isovarpurämemuuttu-
maa. Suon kaakkoisosassa keidasräme on tyypillisin 
suotyyppi. Keskellä on myös silmäkenevaa. Reuna-
alueilla rahka- ja isovarpuräme ovat tyypillisiä. Suon 
reunaosissa on korpisuutta. Suota halkovan valtatien 
reunasta lähtee pitkospuupolku, joka kiertää runsaan 
kahden kilometrin matkan luoteisosan keidasräme- 
ja allikkoalueella. Keskimääräinen suon pinnan rah-
kamättäisyys on 31 % ja mättäiden korkeus 2,5 dm. 
Puusto on suon keskellä rämealueilla kitukasvuista 
ja harvaa mäntyä. Reunoilla on paikoin kookkaam-
paa mäntyvaltaista puustoa.

Isonevan turpeista on rahkavaltaisia 97 % ja sara-
valtaisia 3 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rahka-
turve (S) 82 %, sararahkaturve (CS) 15 % ja rahka-
saraturve (SC) 3 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä si-
sältäviä turpeita on 27 %, puun jäännöksiä (L) sisäl-
täviä turpeita 8 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältä-
viä 2 % kokonaisturvemäärästä.

Isonevalla on keskimäärin yli 2 m paksu heikosti 
maatunut rahkavaltainen pintaturvekerros, jossa on 
lisätekijänä yleisesti tupasvillan jäännöksiä. Pohjal-
la on alle metrin paksuinen kerros hyvin maatunutta 
rahka- ja sararahkaturvetta. Saravaltaista turvetta on 
hyvin vähän. Mäkisestä maastosta johtuen turveker-
ros on vähintään 2 m paksu yleensä jo lähellä suon  
ja saarekkeiden reunoja.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
3,8. Heikosti maatuneen paksun rahkavaltaisen pin-
takerroksen maatumisaste on 3,2 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 6,2. Liekoja on erittäin vähän. Isone-
valta on otettu näytteet kahdelta pisteeltä.

Turvelajiltaan ja maatuneisuudeltaan Isoneva so-
veltuisi kasvu- ja ympäristöturvetuotantoon. Valta-
osa suosta on kuitenkin soidensuojelualuetta ja kuu-
luu Natura 2000 -ohjelmaan. Suo onkin edustava esi-
merkki satakuntalaisesta kermikeitaasta. 
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Kuva 10. Isonevan tutkimus- ja syvyyspisteet (kartan mittakaava 1:30 000).
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8. Paloneva

Paloneva (kl. 1144 04, x = 6836,4, y = 1554,0) si-
jaitsee noin 10 km Pomarkun keskustasta etelään. 
Valtatie 23:lta suolle on matkaa noin 4,5 km. Suon 
itä- ja pohjoispuolella on viljelyksiä, muutoin Palo-
neva rajoittuu mäkiseen moreenimaastoon. Pohjois-
eteläsuuntainen korkeajännitelinja halkaisee suon 
keskiosan. Pohjoisreunaan ulottuu tilustie ja itä-
puolella on yksityistie. Suolla on 5 tutkimuspistet-
tä ja 4 syvyyspistettä. Tutkimuspisteitä on 3,1/10 ha 
(kuva 11). Suon kokonaispinta-ala on 16 ha, yli 1 m 
syvän alueen 12 ha, yli 1,5 m syvän 8 ha ja yli 2 m 
syvän 6 ha.

Palonevan pinnan korkeus merenpinnasta on 
46–47 m, ja pinta on tasainen. Suo on ojitettu. Pa-
lonevan ja siihen rajoittuvien viljelysten ojitukset 
laskevat suon itäpuolella olevaan Ruokeojaan, joka 
umpeenkasvaneen Piispalammen ja Maajärvenojan 
kautta laskee Noormarkunjokeen ja edelleen Selkä-
mereen. Paloneva sijaitsee vesistöalueella 36.017, 
Noormarkunjoen alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,5 m. 
Suon pohja on tasainen. Pohjamaalajit ovat moreeni 
(45 %), hieta (33 %) ja savi (22 %). Kaikilla tutki-
muspisteillä tavattiin pohjalla liejukerros, jonka pak-
suus vaihteli 0,8–1,75 m. 

Palonevan suotyypeistä on turvekankaalla 78 % 
ja rämeellä 22 %. Suon keskiosa on puolukkaturve-
kangasta, itä- ja eteläosassa on isovarpurämemuut-

tumaa. Keskimääräinen suon pinnan rahkamättäi-
syys on 14 % ja mättäiden korkeus 2,5 dm. Puus-
to on keskitiheää tukkipuuluokan puustoa, valtalaji-
na on mänty, myös koivua esiintyy. 

Palonevan turpeet ovat rahkavaltaisia. Pääturvela-
jeittain jakaantuvat seuraavasti: sararahkaturve (CS) 
68% ja rahkaturve (S) 32 %.Tupasvillaa (ER) lisä-
tekijänä sisältäviä turpeita on 2 %, puun jäännöksiä 
(L) sisältäviä turpeita 48 % ja varpujen jäännöksiä 
(N) sisältäviä 4 % kokonaisturvemäärästä.

Palonevalla ei ole yhtenäistä rahkavaltaista, hei-
kosti maatunutta (H1–3) pintaturvekerrosta. H4 maa-
tunutta rahkavaltaista turvetta on suon keskiosassa 
ohut, (0,2–0,3 m) kerros. Muutoin koko suon kerros-
tuma koostuu hyvin maatuneista rahka- ja sararahka-
turpeista. Puuaines on yleinen lisätekijä. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 7,1. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaturvekerrok-
sen maatuneisuus on 3,5 ja hyvin maatuneen pohja-
kerroksen 7,4. Liekoja on havaintojen mukaan erit-
täin vähän, vaikkakin turpeen runsas puuainespitoi-
suus osoittaa liekoja Palonevalla olevan. 

Paloneva soveltuu pienimuotoiseen energiaturve-
tuotantoon. Suon yli 1,5 m syvällä 8 ha:n laajuisel-
la alueella on noin 0,10 milj. suo-m3 energiaturpeek-
si soveltuvaa turvetta. Turvetuotantoon vaikuttava-
na tekijänä voidaan mainita suon läpi kulkeva säh-
kölinja.

Kuva 11. Palonevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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9. Oravasuo

Oravasuo (kl. 1144 04, x = 6836,1, y = 1558,0) si-
jaitsee noin 11 km Pomarkun keskustasta kaakkoon. 
Suo on valtaosin pienipiirteisen moreenikumparei-
kon ympäröimää, ainoastaan luoteispuolella maasto 
on tasaisempaa, osin soistuvaa moreenimaata. Ora-
vasuon eteläreunaa sivuaa yksityistie, joka yhtyy 
paikallistie 13041:een suon itäreunassa. Suolla on 
52 tutkimuspistettä ja 55 syvyyspistettä (kuva 12). 
Tutkimuspisteitä on 6,1/10 ha. Suon kokonaispinta-
ala on 85 ha, yli 1 m syvän alueen 65 ha, yli 1,5 m 
syvän 48 ha ja yli 2 m syvän 35 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 45,5–47 
m, ja pinta viettää kaakkoon noin 0,5 m/km. Ora-
vasuo on kauttaaltaan ojitettu. Suon vedet laske-
vat sekä länsi- että itäosasta etelään, Oravajokeen 
ja edelleen Noormarkunjokena Selkämereen. Noin 
kolmen hehtaarin alueelta suon itäosasta ojitus las-
kee läheiseen Inhottujärveen, joka puolestaan laskee 
Orava- eli Noormarkunjoen ja Pomarkunjoen kautta 
Selkämereen. Vesistöllisesti Oravasuo sijaitsee pää-
osin Noormarkunjoen alueella, 36.017, mutta edellä 
mainittu, noin kolmen hehtaarin alue suon itäosas-
ta kuuluu Inhottujärven-Kynäsjoen alueeseen, alue 
36.021.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 3,4 m. 
Suon pohja on verraten tasainen. Yleisimmät pohja-
maalajit ovat savi (49 %), moreeni (39 %) ja kallio 
(6 %). Liejua on suon pohjalla laajalla alueella vaih-
televina 0,2–1,1 m paksuina kerrostumina.

Oravasuon suotyypeistä on rämeellä 43 %, avo-
suolla 6%, korvessa 4 % ja turvekankaalla 47 %. 
Suon syvempi itäosa on pääasiassa rahka- ja tupas-
villarämemuuttumaa. Reuna-alueilla on kangaskor-
ven muuttumaa ja mustikkaturvekangasta. Keski-
osan ojitetut avosuoalueet ovat rahkanevamuuttu-
maa. Suon matala länsiosa on kokonaan mustikka-
turvekangasta. Keskimääräinen suon pinnan rahka-
mättäisyys on 27 % ja mättäiden korkeus 2,3 dm. 
Puuston ikä vaihtelee pääsääntöisesti kuitupuuas-
teen ja varttuneen kasvatusmetsän välillä. Valtapuu-
lajeja ovat mänty ja kuusi, koivua esiintyy paikoin.

Oravasuon turpeista on rahkavaltaisia 78 % ja sa-
ravaltaisia 22 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-

katurve (S) 48 %, sararahkaturve (CS) 30 %, sara-
turve (C) 7 % ja rahkasaraturve (SC) 15 %. Tupas-
villaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 32 %, 
puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 46 % ja var-
pujen jäännöksiä (N) sisältäviä 7 % kokonaisturve-
määrästä.

Oravasuon syvemmällä itäosalla on keskimää-
rin puolen metrin paksuinen, heikosti maatuneesta 
(H1–3) rahkaturpeesta koostuva pintakerros. Tämän 
alapuolella on hyvin maatunutta rahkaturvetta noin 
kahden metrin paksuinen kerros, joka ohenee itään 
päin siten, että aivan suon itäosassa koko turveker-
rostuma koostuu hyvin maatuneesta saravaltaisesta 
turpeesta. Suon länsiosassa pintakerros on kohtalai-
sesti tai hyvin maatunutta rahkaturvetta, pohjalla on 
hyvin maatuneita saravaltaisia turpeita. Tupasvillan 
ja puun jäännökset ovat yleisiä lisätekijöitä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 6,2. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pinta-
turvekerroksen maatuneisuus on 3,0 ja hyvin maa-
tuneen pohjakerroksen 6,9. Liekoja on paikoin run-
saasti. Oravasuolta on otettu näytteet kahdelta pis-
teeltä.

Oravasuon paksuturpeisen itäosan pintaosa koos-
tuu heikosti maatuneista (H1–3) rahkaturpeista, jot-
ka soveltuvat kasvu- tai ympäristöturvetuotantoon. 
Heikosti maatuneen rahkaturvekerroksen alla oleva 
1–2 metriä paksu hyvin maatunut rahkavaltainen tur-
vekerrostuma sopii energiaturvetuotantoon, samoin 
kuin suon pohjalla oleva, itään päin paksuneva sa-
raturvekerros. Oravasuon länsiosan valtaosin hyvin 
maatuneet rahka- ja saraturpeet sopivat energiatur-
vetuotantoon. Suon yli 1,5 m syvällä 48 ha:n laajui-
sella alueella on 0,12 milj. suo-m3 kasvu- tai ympä-
ristöturveturvetuotantoon soveltuvaa H1–3 -maatu-
nutta turvetta. Kaikkiaan Oravasuolla on lisäksi noin 
0,79 milj. suo-m3 energiaturpeeksi soveltuvaa tur-
vetta. Energiaturpeen laatuohjeen (2006) mukaan se 
kuuluu laatuluokkaan M50, A4.0, Q8.0.

Turvetuotantoon vaikuttavana tekijänä voidaan 
pitää sekä Oravajoen että Inhottujärven läheisyyttä.
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Kuva 12. Oravasuon tutkimus- ja syvyyspisteet.

10. Nälkäsuo

Nälkäsuo (kl. 1144 04, x = 6836,9, y = 1556,3) si-
jaitsee noin 10 km Pomarkun keskustasta eteläkaak-
koon. Suo rajoittuu mäkiseen moreenimaastoon. 
Kaakkoisreunaa sivuaa yksityistie. Suolla on 8 tutki-
muspistettä ja 8 syvyyspistettä (kuva 13). Tutkimus-
pisteitä on 1,9/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 42 
ha, yli 1 m syvän alueen 30 ha, yli 1,5 m syvän 18 ha 
ja yli 2 m syvän 8 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 46–47 m, 
ja pinta on tasainen. Nälkäsuo on kauttaaltaan ojitet-
tu. Suon vedet purkautuvat pääosin kaakkoispuolelta 
etelään Oravajokeen, joka laskee Noormarkunjoke-
na Selkämereen. Vähäisessä määrin vesiä purkautuu 
myös suon länsipuolelta pienten suoalueiden kautta 
Maajärvenojaan, joka myös laskee Oravajokeen. Ve-
sistöllisesti suo sijaitsee alueella 36.017, Noormar-
kunjoen alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,9 m. 
Suon pohja on verraten tasainen. Pohjamaalajit ovat 
moreeni (94 %) ja savi (6 %). Liejua on pohjalla 
suon jokaisella tutkimuspisteellä, kerrosten paksuus 
vaihtelee välillä 0,4–1,5 m.

Nälkäsuon suotyypeistä on korvessa 50 %, tur-
vekankaalla 37 % ja rämeellä 13 %. Pienikuvioisel-
la suolla vaihtelevat varsinaisen korven muuttuma, 
puolukka- ja mustikkaturvekangas sekä rahkaräme-
muuttuma. Keskimääräinen suon pinnan rahkamät-
täisyys on 10 % ja mättäiden korkeus 2,0 dm. Puusto 

on keskitiheää tukki- ja kuitupuuluokan mänty-kuu-
si -sekametsää. 

Nälkäsuon turpeista on rahkavaltaisia 77 % ja sa-
ravaltaisia 23 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 32 %, sararahkaturve (CS) 45 % ja rah-
kasaraturve (SC) 23 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 13 %, puun jäännöksiä (L) si-
sältäviä turpeita 61 % ja varpujen jäännöksiä (N) si-
sältäviä 5 % kokonaisturvemäärästä.

Nälkäsuolta puuttuu kokonaan heikosti maatunut 
pintarahkaturvekerros. Suo koostuu neljästä eri al-
taasta, joissa kussakin on noin kaksi metriä hyvin 
maatunutta, rahkavaltaista turvetta. Suon pohjaosis-
sa vaihtelevat hyvin maatuneet sararahka- ja rahka-
saraturpeet. Puuainesta on runsaasti lisätekijänä. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 7,1. 
Tutkimuksissa ei havaittu heikosti maatuneita rahka- 
tai väliturvekerroksia. Liekoja havaittiin tutkimuk-
sessa erittäin vähän. Puuaineksen merkittävä määrä 
osoittaa kuitenkin, että Nälkäsuon kerrostumissa on 
liekoja paikoitellen runsaastikin.

Nälkäsuo soveltuu rikkonaisuutensa ja turveker-
rostuman laadun perusteella ainoastaan pienimuo-
toiseen energiaturvetuotantoon. Suon yli 1,5 m sy-
vällä 18 ha:n laajuisella alueella on 0,33 milj. suo-m3 
hyvin maatunutta, pääasiassa rahkavaltaista turvet-
ta. Turvetuotantoa hankaloittaa suon epäyhtenäinen 
muoto.
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Kuva 13. Nälkäsuon tutkimus- ja syvyyspisteet.

11. Huhtainsuo

Huhtainsuo (kl. 1144 04 05, x = 6837,8, y = 1556,0) 
sijaitsee maanteitse noin 10 km Pomarkun keskus-
tasta eteläkaakkoon. Suo rajoittuu valtaosin mäki-
seen moreenimaastoon, eteläosastaan se on yhtey-
dessä Nälkäsuohon. Itäreunaan ulottuu yksityistie. 
Lisäksi suon luoteispuolella olevalle Ruusulaakson 
autiotilalle on huonokuntoinen tilustie. Suolla on 59 
tutkimuspistettä ja 51 syvyyspistettä (kuva 14). Tut-
kimuspisteitä on 6,9/10 ha. Suon kokonaispinta-ala 
on 86 ha, yli 1 m syvän alueen 61 ha, yli 1,5 m syvän 
38 ha ja yli 2 m syvän 26 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 48–51 m, 
eikä selvää viettoa ole mihinkään suuntaan. Huhtain-
suon pääallas on ojitettu miltei kokonaan, sen sijaan 
länsi- ja itäosissa on ojittamatonta aluetta. Huhtain-
suo laskee sekä Nälkäsuon ja Maajärvenojan kautta 
että Pistoslamminnevan ja Oravasuon kautta Orava-
jokeen, josta edelleen Noormarkunjokena Selkäme-
reen. Vesistöllisesti Huhtainsuo sijaitsee Noormar-
kunjoen alueella, alue 36.017.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 4,1 m. 
Matalan pääaltaan pohja on suhteellisen tasainen, 
mutta suo on saarekkeitten rikkoma. Kaakkoisosan 
yhtenäisen, syvän altaan pohja on tasainen. Yleisim-
mät pohjamaalajit ovat moreeni (82 %), savi (11 %) 
ja hiekka (6 %). Liejua on erityisesti kaakkoisosan 
syvän altaan alueella 1–2 metrin paksuinen kerros. 
Suon muissa osissa liejua esiintyy satunnaisesti.

Huhtainsuon suotyypeistä on rämeellä 54 %, tur-
vekankaalla 37 %, korvessa 6 % ja avosuolla 4 %. 

Suon matala pääallas on pääasiassa varputurvekan-
gasta, ja kaakkoisosan syvempi allas rahka- ja tu-
pasvillarämemuuttumaa. Luonnontilaiset osat ovat 
pääosin rahkarämettä, ja vähäisillä avosuoalueilla 
on rahka- ja lyhytkorsinevaa. Reuna-alueilla on val-
litsevien rämetyyppien sekä kangaskorven muuttu-
maa. Keskimääräinen suon pinnan rahkamättäisyys 
on 33 % ja mättäiden korkeus 1,6 dm. Ojitetulla alu-
eella puusto on pääasiassa varttunutta kasvatusmän-
nikköä, myös koivun osuus on paikoin huomattava. 
Luonnontilaisilla alueilla puusto on kitukasvuista ja 
harvaa mäntyä.

Huhtainsuon turpeista on rahkavaltaisia 79 % ja 
saravaltaisia 21 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 66 %, sararahkaturve (CS) 14%, sa-
raturve (C) 9 % ja rahkasaraturve (SC) 11 %. Tupas-
villaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 32%, 
puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 23 % ja var-
pujen jäännöksiä (N) sisältäviä 15 % kokonaisturve-
määrästä.

Suon matalan pääaltaan turpeet koostuvat altaan 
luoteisosassa rahkavaltaisista turpeista, jotka ovat 
valtaosin keskinkertaisesti (H4) maatuneita. Paikoin 
pintakerroksessa esiintyy heikosti maatuneita (H1–3) 
noin puolen metrin paksuisia rahkaturvekerroksia. 
Pääaltaan keskiosissa on keskinkertaisesti ja poh-
jalla hyvin maatunutta saravaltaista turvetta, pinta-
rahkaturvekerrosta ei ole, tai se on hyvin ohut. Huh-
tainsuon pääaltaan itäosassa on paikoin jopa kaksi 
metriä paksu, heikosti maatunut pintarahkaturveker-
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ros. Suon syvässä, erillisessä kaakkoisosassa heikos-
ti maatuneen, rahkavaltaisen pintakerroksen paksuus 
on 2,5–3 m. Sen alapuolella on noin 1–2 metrin pak-
suinen, yhtenäinen saraturvekerros, joka on pääsään-
töisesti hyvin maatunutta. Saraturpeen alla on 1–2 m 
paksuinen kerros hieno- ja karkeadetritusliejua. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 4,2. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintatur-
vekerroksen maatuneisuus on 3,0 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 5,9. Liekoja on tutkimuksessa 
havaittu erittäin vähän. Huhtainsuolta on otettu näyt-
teet yhdeltä pisteeltä.

Huhtainsuon pääaltaan itäosa ja kaakkoisosan 
erillinen, syvä allas soveltuvat kasvuturvetuotantoon 
ja pohjaosiltaan energiaturvetuotantoon. Suon muut 

osa ovat matalampia ja osittain saarekkeitten rikko-
mia, mutta nekin soveltuvat ainakin osittain energia-
turvetuotantoon. Suon yli 1,5 m syvällä 38 ha:n laa-
juisella alueella on 0,36 milj. suo-m3 kasvuturvetuo-
tantoon soveltuvaa H1–3 -maatunutta turvetta. Lä-
hinnä H4 -maatunutta kasvu- ja ympäristöturvetuo-
tantoon soveltuvaa turvetta on 0,16 milj. suo-m3. 
Heikosti maatuneen rahkaturvekerroksen alla on 
noin 0,25 milj. suo-m3 energiaturpeeksi soveltuvaa 
turvetta. Energiaturpeen laatuohjeen (2006) mukaan 
se kuuluu laatuluokkaan M50, A10.0, Q8.0.

Turvetuotantoon vaikuttavana tekijänä voidaan 
pitää suon pääaltaan rikkonaisuutta ja pohjaturpeen 
korkeahkoa tuhkapitoisuutta.

Kuva 14. Huhtainsuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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12. Mattilanneva

Mattilanneva (kl. 1144 04, x = 6839,0, y = 1555,9 
sijaitsee noin 5 km Pomarkun keskustasta kaak-
koon. Suo on kauttaaltaan loivapiirteisen moreeni-
maaston ympäröimä. Länsireunaa sivuaa paikallis-
tie 13035, ja suon itäpuolella sijaitseville viljelyk-
sille ulottuu tilustie, joka sivuaa Mattilannevaa noin 
100 metrin etäisyydellä. Suolla on 8 tutkimuspistet-
tä ja 6 syvyyspistettä (kuva 15). Tutkimuspisteitä on 
3,2/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 25 ha, yli 1 m 
syvän alueen 17 ha, yli 1,5 m syvän 8 ha ja yli 2 m 
syvän 1 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 54–55 m, 
ja pinta on tasainen. Mattilannevan reunaosat on 
valtaosin ojitettu. Suoaltaan keski- ja itäosassa on 
luonnontilaista aluetta. Mattilannevan vedet laske-
vat pääosin suon lounaiskulmasta Ruokeojaan, jos-
ta Ruokejärven ja Pispanlammin umpeenkasvanei-
den vesistöjen läpi Maajärvenojaa pitkin Noormar-
kunjokeen ja edelleen Selkämereen. Noin kolmen 
hehtaarin alueelta suon pohjoisosasta vedet laskevat 
pohjoisessa olevien pienten, hajanaisten suoalueiden 
kautta Heikkivedenojan kautta Pomarkunjokea pit-
kin Isojärveen. Pääosin suo sijaitsee Noormarkun-
joen alueella, 36.017, edellä mainittu noin kolmen 
hehtaarin alue suon pohjoisosassa sijaitsee kuitenkin 
Pomarkunjoen alueella, 36.015.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 3,1 m. 
Suon pohja on suhteellisen tasainen. Yleisimmät 
pohjamaalajit ovat moreeni (79 %) ja savi (21 %). 
Liejua on suon pohjalla tavattu hajanaisesti vajaan 
puolen metrin paksuisina kerroksina.

Mattilannevan suotyypeistä on rämeellä 50 % ja 
turvekankaalla 50 %. Suon etelä- ja pohjoisosa ovat 
pääasiassa varputurvekangasta ja suon ojitetut kes-
kiosat rahka- ja isovarpurämeen muuttumaa. Suon 

ojittamaton itäosa on rahkarämettä. Keskimääräinen 
suon pinnan rahkamättäisyys on 43 % ja mättäiden 
korkeus 2,1 dm. Puusto on kuitu- ja osin tukkipuu-
asteen mäntyä. Suon luonnontilaisessa osassa puus-
to on harvaa ja kitukasvuista.

Mattilannevan turpeet ovat rahkavaltaisia. Päätur-
velajeittain jakauma on: rahkaturve (S) 63% ja sara-
rahkaturve (CS) 37%. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 16 %, puun jäännöksiä (L) si-
sältäviä turpeita 16 % ja varpujen jäännöksiä (N) si-
sältäviä 19 % kokonaisturvemäärästä.

Suon keski- ja itäosan syvällä alueella on yli 
1,5–2 m paksu heikosti (H1–3) maatunut pintarah-
katurvekerros, joka koostuu suurimmaksi osak-
si Acutifolia-ryhmän rahkasammalien jäännöksistä, 
myös Cuspidata-ryhmän jäännöksiä tavataan. Väli-
turvekerros on ohut tai se puuttuu suurimmalta osal-
ta suota. Suon pohjalla on noin 0,5–1,5 m paksu, hy-
vin maatuneesta rahkaturpeesta koostuva kerros. Tu-
pasvilla on verrattain yleinen lisätekijä. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 4,8. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintatur-
vekerroksen maatuneisuus on 3,4 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 6,8. Liekoja on kohtalaisesti. 

Mattilannevan keskiosien pintaturvekerros so-
veltuu pienimuotoiseen kasvu- ja ympäristöturve-
tuotantoon ja suon pohjaturvekerros energiaturve-
tuotantoon. Suon yli 1,5 m syvällä 8 ha:n laajuisel-
la alueella on 0,05 milj. suo-m3 H1–3 -maatunutta 
turvetta. Turve kuuluu laatuluokkaan 1. Lähinnä H4 
-maatunutta ympäristöturvetuotantoon soveltuvaa 
laatuluokkaan 3b sijoittuvaa turvetta on 0,03 milj. 
suo-m3. Heikosti maatuneen rahkaturvekerroksen 
alla on noin 0,05 milj. suo-m3 energiaturvetuotan-
toon soveltuvaa turvetta.
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Kuva 15. Mattilannevan tutkimus- ja syvyyspisteet.

13. Saarineva

Saarineva (kl. 1144 05, x = 6840,4, y = 1559,8) 
sijaitsee noin 7 km Pomarkun keskustasta itäkaak-
koon. Suo rajoittuu loivapiirteiseen moreenimaas-
toon lukuun ottamatta kaakkoisosaa, joka jatkuu 
Kortenevana eteläkaakkoon. Suon pohjoisreunaa si-
vuaa yksityistie, ja sen länsi- ja itäpuolella on pie-
nin tienrakennusjärjestelyin mahdollisuus paikallis- 
tai yksityistieyhteyteen. Suolla on 29 tutkimuspistet-
tä ja 37 syvyyspistettä (kuva 16). Tutkimuspisteitä 
on 6,4/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 45 ha, yli 1 
m syvän alueen 35 ha, yli 1,5 m syvän 23 ha ja yli 2 
m syvän 25 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 50–52 m, 
ja pinta viettää luoteeseen noin 2 m/km. Saarineva on 
kauttaaltaan ojitettu. Vedet laskevat useita ojia pitkin 
lounaaseen Pomarkunjokeen ja edelleen Isojärveen. 
Vesistöllisesti suo sijaitsee alueella 36.015, Pomar-
kunjoen alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 4,6 m. 
Suon pohja on suhteellisen tasainen. Yleisimmät 
pohjamaalajit ovat moreeni (51 %), hiekka (23 %) ja 
savi (20 %). Liejua on suon pohjalla melko yleisesti 
paksuudeltaan vaihtelevia, nollasta kahteen metriin 
paksuja kerrostumia.

Saarinevan suotyypeistä on turvekankaalla 50 %, 
rämeellä 45 % ja korvessa 5 %. Suon länsiosa on 

kangaskorven muuttumaa ja mustikkaturvekangasta, 
suon syvät keskiosat puolestaan valtaosin rahkarä-
memuuttumaa. Reunaosissa on puolukka- ja mustik-
katurvekangasta sekä kangas- ja ruohokorven muut-
tumaa. Keskimääräinen suon pinnan rahkamättäi-
syys on 42 % ja mättäiden korkeus 1,4 dm. Puus-
to on valtaosin keskitiheää kuitu- ja tukkipuuasteen 
männikköä. Reuna-alueilla esiintyy myös kuusta ja 
koivua.

Saarinevan turpeista on rahkavaltaisia 88 % ja sa-
ravaltaisia 12 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 69 %, sararahkaturve (CS) 18 %, sara-
turve (C) 1 % ja rahkasaraturve (SC) 10 % sekä rus-
kosammalsaraturve (BC) 1%. Tupasvillaa (ER) lisä-
tekijänä sisältäviä turpeita on 2 %, puun jäännöksiä 
(L) sisältäviä turpeita 30 % ja varpujen jäännöksiä 
(N) sisältäviä 15 % kokonaisturvemäärästä.

Saarinevan kaakkois- ja eteläosissa on 1–2 m pak-
su heikosti (H1–3) maatunut pintarahkaturvekerros, 
jonka alapuolella on hajanaisia, keskinkertaisesti 
maatuneita (H4) väliturvelinssejä sekä hyvin maatu-
nutta rahkavaltaista turvetta noin 1–2 m paksu ker-
ros. Suon matalasta luoteisosasta heikosti maatunut 
pintarahkaturvekerros puuttuu, ja turve on pääasi-
assa hyvin maatunutta rahkavaltaista turvetta. Suon 
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pohjalla on vaihtelevan paksuinen, osin hajanainen 
hyvin maatunut saravaltainen kerros. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 5,3. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintatur-
vekerroksen maatuneisuus on 3,4 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 6,7. Liekoja on runsaasti.

Saarinevan kaakkois- ja eteläosien heikosti maa-
tunut pintaturvekerros soveltuu kasvu- tai ympäris-

töturvetuotantoon ja pohjaturvekerros energiaturve-
tuotantoon. Suon yli 1,5 m syvällä 23 ha:n alueel-
la on 0,20 milj. suo-m3 kasvu- tai ympäristöturve-
tuotantoon soveltuvaa H1–3 maatunutta ja 0,11 milj. 
suo-m3 H4-maatunutta turvetta. Samalla alueella on 
noin 0,35 milj. suo-m3 energiaturpeeksi soveltuvaa 
turvetta. 

Kuva 16.Saarinevan tutkimus- ja syvyyspisteet.

14. Levissuo

Levissuo (kl. 1144 05, x = 6842,1, y = 1555,9) si-
jaitsee noin 3 km Pomarkun keskustasta kaakkoon. 
Suo muodostuu kahdesta erillisestä, viljelysten erot-
tamasta altaasta, joista pohjoisempi on valtaosin vil-
jelysten ympäröimä, vain eteläpuolella on loivapiir-
teistä moreenimaastoa. Pinta-alaltaan selvästi isom-
pi suon eteläinen allas on pääosin moreenimaaston 
ympäröimä, mutta eteläosastaan se rajoittuu useisiin 
erillisiin viljelysmaihin, samoin altaan pohjoisosa 
rajoittuu suon osia erottaviin viljelyksiin. Pääaltaan 
länsireunalla sijaitsee kaatopaikka.

Suon eteläpuolella on paikallistie 13041 ja poh-
joispuolella yksityistie. Länsireunalla sijaitsevalle 
kaatopaikalle on tieyhteys, ja suota rajoittaville vil-
jelyksille johtaa useita tilusteitä. Suon läheisyydes-
sä, erityisesti pohjoispuolella on jonkin verran asu-
tusta. Suolla on 64 tutkimuspistettä ja 51 syvyyspis-
tettä (kuva 17). Tutkimuspisteitä on 6,7/10 ha. Suon 

kokonaispinta-ala on 95 ha, yli 1 m syvän alueen 76 
ha, yli 1,5 m syvän 33 ha ja yli 2 m syvän 12 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 43–45 m, 
ja pinta on verraten tasainen. Levissuon pääallas on 
kauttaaltaan ojitettu, pohjoisaltaan keskiosassa on 
vähäinen ojittamaton alue. Suon vedet laskevat usei-
ta ojia pitkin itään, koilliseen ja pohjoiseen Pomar-
kunjokeen ja edelleen Isojärveen. Suo sijaitsee ve-
sistöalueella 36.015, Pomarkunjoen alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,4 m. 
Suon pohja on tasainen. Yleisimmät pohjamaalajit 
ovat savi (70 %), hiekka (14 %), moreeni (8 %) ja 
kallio (7%). Liejua on suon eteläisen altaan pohjal-
la kauttaaltaan noin 0,1–0,5 m paksuna kerroksena. 
Pohjoisessa altaassa liejua ei ole havaittu. 

Levissuon suotyypeistä on rämeellä 75 %, turve-
kankaalla 21 % ja avosuolla 4 %. Suon eteläinen al-
las on valtaosin rahkarämeen muuttumaa. Keskiosis-
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sa on vähäisiä rahkanevamuuttuma-alueita, ja reuna-
osissa varpu- ja puolukkaturvekangasta. Suon poh-
joisosa on rahka- ja isovarpurämemuuttumaa. Kes-
kimääräinen suon pinnan rahkamättäisyys on 46 % 
ja mättäiden korkeus 1,6 dm. Puusto on pääosin kui-
tupuuasteen männikköä, reuna-alueilla myös koivua 
esiintyy yleisesti.

Levissuon turpeista on rahkavaltaisia 93 % ja sa-
ravaltaisia 7 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 68 %, sararahkaturve (CS) 25 % ja rah-
kasaraturve (SC) 7 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 45 %, puun jäännöksiä (L) si-
sältäviä turpeita 23 % ja varpujen jäännöksiä (N) si-
sältäviä 24 % kokonaisturvemäärästä.

Suon molemmissa altaissa on vaihtelevan  (0,5–1 
m) paksuinen, heikosti maatunut (H1-3) rahkavaltai-
nen pintakerros, jonka alapuolella on melko yhtenäi-
nen, keskinkertaisesti (H4) maatunut 0,5–1 m pak-
su rahkavaltainen väliturvekerros. Suon pohjalla on 
pääsääntöisesti vajaan metrin paksuinen kerros hy-
vin maatunutta rahkavaltaista turvetta, jonka alla on 
paikoin epäyhtenäinen, hyvin maatuneista saraval-
taisista turpeista koostuva kerrostuma. Tupasvilla on 

yleinen lisätekijä, samoin puun ja varpujen jäännök-
siä esiintyy melko runsaasti. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 5,1. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintatur-
vekerroksen maatuneisuus on 3,1 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 6,8. Liekoja on tutkimuksessa 
havaittu erittäin vähän. Levissuolta on otettu näytteet 
kahdelta pisteeltä.

Levissuon pintaturvekerros soveltuu kasvu- tai 
ympäristöturvetuotantoon ja pohjaturvekerros ener-
giaturvetuotantoon. Suon yli 1,5 m syvällä 33 ha:n 
laajuisella alueella on 0,12 milj. suo-m3 H1–3 -maa-
tunutta turvetta. H4 -maatunutta turvetta on 0,22 
milj. suo-m3. Heikosti maatuneen rahkaturvekerrok-
sen alla on noin 0,19 milj. suo-m3 energiaturpeek-
si soveltuvaa turvetta. Energiaturpeen laatuohjeen 
(2006) mukaan se kuuluu laatuluokkaan M50, A6.0, 
Q8.0.

Turvetuotantoon vaikeuttavina tekijöinä voidaan 
pitää suota rajoittavia viljelyksiä, suon välittömässä 
läheisyydessä olevaa asutusta ja länsipuolella olevaa 
kaatopaikkaa.

 

Kuva 17. Levissuon tutkimus- ja syvyyspisteet.
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15. Kylänneva

Kylänneva (kl. 1144 05, x = 6841,4, y = 1553,8) si-
jaitsee Pomarkun eteläpuolella keskustan välittömässä 
läheisyydessä. Suo rajoittuu luoteispuolella rautatiehen 
ja muualla moreenimaastoon, joka on teiden, viljelyk-
sen ja asutuksen rikkomaa. Suo on kaikilta ilmansuun-
nilta paikallis-, yksityis- tai tilustien ympäröimä. Kylän-
nevan eteläosaa halkoo kaksi sähkölinjaa. Suolla on 34 
tutkimuspistettä ja 26 syvyyspistettä (kuva 18). Tutki-
muspisteitä on 6,2/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 55 
ha, yli 1 m syvän alueen 33 ha, yli 1,5 m syvän 27 ha ja 
yli 2 m syvän 20 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 50–52 m, 
ja pinta on tasainen. Kylänneva on suurimmaksi osak-
si luonnontilainen, ainoastaan joitakin hajanaisia reuna-
ojia on itä- ja länsipuolella suota. Suon vedet laskevat 
lähinnä Kruunuojaa pitkin Pomarkunjokeen ja edelleen 
Isojärveen. Suo sijaitsee vesistöalueella 36.015, Pomar-
kunjoen alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 3,3 m. 
Suon pohja on tasainen, joskin suo on saarekkeiden rik-
koma. Yleisimmät pohjamaalajit ovat hiekka (58 %), 
moreeni (27 %) ja savi (10 %). Liejua on suon pohjal-
la hajanaisina, vajaan puolen metrin paksuisina kerros-
tumina. 

Kylännevan suotyypeistä on rämeellä 95 %, ja kor-
vessa 5 %. Suon keskiosa on pääasiassa isovarpu- ja tu-
pasvillarämettä. Paikoin esiintyy lyhytkorsinevarämet-
tä ja rahkarämettä. Rauna-alueilla on varsinaista korpea 
ja kangasrämettä. Keskimääräinen suon pinnan rahka-
mättäisyys on 35 % ja mättäiden korkeus 1,8 dm. Puus-
to on mäntyvaltaista, suon keskiosissa pääasiassa kitu-

kasvuista ja harvaa, mutta reuna-alueilla on kookkaam-
paakin puustoa. 

Kylännevan turpeista on rahkavaltaisia 97 % ja sara-
valtaisia 3 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rahkaturve 
(S) 87 %, sararahkaturve (CS) 9 %, rahkasaraturve (SC) 
3 % ja ruskosammalrahkaturve (BS) 1 %. Tupasvillaa 
(ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 28 %, puun jään-
nöksiä (L) sisältäviä turpeita 12 % ja varpujen jäännök-
siä (N) sisältäviä 8 % kokonaisturvemäärästä.

Suurimmassa osassa suota on vaihteleva, noin 
0,3–1,0 m paksu heikosti (H1-3) maatunut pintarahka-
turvekerros, jonka alapuolella on heikohkosti maatu-
nutta (H4) rahkavaltaista turvetta epäyhtenäisinä, mutta 
paikoin jopa metrin paksuisina laajoina linsseinä. Suon 
pohjalla on ohuehko kerros hyvin maatunutta rahkaval-
taista turvetta. Tupasvilla on yleinen lisätekijä. Lieko-
ja on erittäin vähän. Kylännevalta on otettu näytteet yh-
deltä pisteeltä.

Kylännevan pintaturvekerros soveltuu lähinnä ympä-
ristöturvetuotantoon ja pohjaturvekerros energiaturve-
tuotantoon. Suon yli 1,5 m syvällä 27 ha:n laajuisella 
alueella on 0,11 milj. suo-m3 H1–3 -maatunutta turvet-
ta. Lähinnä H4 -maatunutta rahkavaltaista turvetta on 
0,24 milj. suo-m3. Heikosti maatuneen rahkaturveker-
roksen alla on noin 0,19 milj. suo-m3 energiaturpeeksi 
soveltuvaa turvetta. Energiaturpeen laatuohjeen (2006) 
mukaan se kuuluu laatuluokkaan M50, A2.0, Q8.0.

Turvetuotantoon mahdollisesti vaikuttavina tekijöinä 
voidaan tässä tapauksessa pitää suon luonnontilaisuut-
ta ja sen sijaintia asutuksen välittömässä läheisyydessä, 
samaten suon eteläosaa halkovia sähkölinjoja.

Kuva 18. Kylännevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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16. Kiimasuo

Kiimasuo (kl. 1144 05, x = 6843,4, y = 1558,0) si-
jaitsee noin 5 km Pomarkun keskustasta itään. Suo 
rajoittuu valtaosin loivapiirteiseen moreenimaas-
toon, pohjoispuolella on peltoja, jotka rajoittuvat 
Kiimasuon keskiosaan. Suon eteläpuolella on pai-
kallistie, josta haarautuu yksityistie suon pohjois-
puolella oleville viljelyksille. Lisäksi suon itäpuol-
ta sivuaa yksityistie. Suon luoteisreunaan ulottuu ti-
lustie. Suolla on 37 tutkimuspistettä ja 38 syvyyspis-
tettä (kuva 19). Tutkimuspisteitä on 5,4/10 ha. Suon 
kokonaispinta-ala on 69 ha, yli 1 m syvän alueen 51 
ha, yli 1,5 m syvän 34 ha ja yli 2 m syvän 24 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 49–53 m, 
ja pinta viettää luoteeseen noin 2 m/km. Kiimasuo 
on kauttaaltaan ojitettu, mutta ojitus on hajanaista ja 
verraten harvaa. Suon itäpäästä on laskuoja länteen 
Valkkiojaan ja edelleen Pomarkunjokea pitkin Isojär-
veen. Kiimasuo sijaitsee vesistöalueilla 36.019, Val-
kiojan vesistöalue ja 36.015, Pomarkunjoen alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 3,5 m. 
Suon pohja on tasainen. Yleisimmät pohjamaalajit 
ovat moreeni (66 %), hiekka (19 %) ja kallio (12 %). 
Liejua on suon länsiosan pohjalla noin puolen met-
rin paksuisena, yhtenäisenä kerroksena. 

Kiimasuon suotyypeistä on rämeellä 70 %, avo-
suolla 15 %, korvessa 5 % ja turvekankaalla 10 %. 
Suon keskiosa on pääasiassa rahkarämettä ja rahka-
rämemuuttumaa, ja suon reunaosat isovarpurämeen, 
kangaskorven ja pallosararämeen muuttumaa sekä 
ruoho- ja mustikkaturvekangasta. Hajanaisesti esiin-
tyy myös tupavillarämettä ja suon keskiosan ojitta-
mattomalla alueella silmäkenevaa. Keskimääräinen 
suon pinnan rahkamättäisyys on 35 % ja mättäiden 
korkeus 32,8 dm. Puusto on suon ojitetuilla alueilla 
keskitiheää ja tiheää varttunutta kasvatusmetsää tai 
tukkipuustoa. 

Kiimasuon turpeista on rahkavaltaisia 77 % ja sa-
ravaltaisia 23 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-

katurve (S) 53 %, sararahkaturve (CS) 24 % ja rah-
kasaraturve (SC) 23%. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 40 %, puun jäännöksiä (L) si-
sältäviä turpeita 6 % ja varpujen jäännöksiä (N) si-
sältäviä 4 % kokonaisturvemäärästä.

Suurimmassa osassa Kiimasuota on yli noin 0,3–1 
m paksu heikosti maatunut (H1–H3) rahkaturveker-
ros, jonka alla suon länsiosan syvimmällä alueella 
noin metrin paksuinen, rahka- ja saravaltaisista tur-
peista koostuva, keskinkertaisesti maatunut (H4) 
kerros. Pohjaturpeet ovat koko suon alueella hyvin 
maatuneita, pääasiassa saravaltaisia turpeita, ja eri-
tyisesti suon itäosassa nämä turpeet ulottuvat suon 
reunaan saakka. Liejua esiintyy yhtenäisenä kerrok-
sena Kiimasuon länsiosassa. Tupasvilla on melko 
yleinen lisätekijä, sen sijaan puuta ja varpuja on ver-
raten vähän. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 4,3. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintatur-
vekerroksen maatuneisuus on 3,3 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 5,6. Liekoja on erittäin vähän. 
Kiimasuolta on otettu näytteet yhdeltä pisteeltä. 

Kiimasuon pintaturvekerros soveltuu kasvu-
turvetuotantoon ja pohjaturvekerros voidaan hyö-
dyntää pienimuotoisessa energiaturvetuotannossa. 
Suon yli 1,5 m syvällä 34 ha:n alueella on 0,24 milj. 
suo-m3 kasvu- ja ympäristöturvetuotantoon soveltu-
vaa H1–3 -maatunutta turvetta. Lähinnä H4 –maatu-
nutta kasvu- ja ympäristöturvetuotantoon turvetta on 
0,27 milj. suo-m3. Heikosti maatuneen rahkaturve-
kerroksen alla on noin 0,21milj. suo-m3 energiatur-
peeksi soveltuvaa turvetta. Energiaturpeen laatuoh-
jeen (2006) mukaan se kuuluu laatuluokkaan M50, 
A4.0, Q8.0.

Turvetuotantoon vaikuttavana tekijänä voidaan 
pitää lähimmillään noin 200 metriä suon eteläpuo-
lella olevaa asutusta. 
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Kuva 19. Kiimasuon tutkimus- ja syvyyspisteet.

17. Loukaskoskenneva

Loukaskoskenneva (kl. 1144 05, x = 6845,0, 
y = 1557,4) sijaitsee maanteitse noin 4 km Pomar-
kun keskustasta koilliseen. Suo rajoittuu melko loi-
vapiirteiseen, mäkiseen moreenimaastoon. Lisäksi 
suon ympärillä on hajanaisia, osittain turvepohjaisia 
viljelysmaita, joista valtaosa on aktiivisessa viljelyk-
sessä. Loukaskoskennevalle pääsee kaikista ilman-
suunnista joko yksityis- tai viljelysteitä pitkin. Suol-
la on 14 tutkimuspistettä (kuva 20). Tutkimuspistei-
tä on keskimäärin 1,4/10 ha. Suon kokonaispinta-ala 
on 100 ha, yli 1 m syvän alueen 65 ha, yli 1,5 m sy-
vän 19 ha ja yli 2 m syvän 9 ha. Suo on tutkittu haja-
pistemenetelmällä.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 48–50 m, 
pinta on tasainen. Loukaskoskenneva on käytännölli-
sesti katsoen kokonaan ojitettu. Suon keskellä virtaa 
Valkkioja, joka laskee Pomarkunjokeen, Isojärveen 
ja edelleen Selkämereen. Loukaskoskenneva sijait-
see vesistöalueella 36.019, Valkiojan vesistöalue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,4 m. 
Suon pohja on verraten tasainen. Yleisimmät pohja-
maalajit ovat hiekka (64 %), savi (21 %) ja moree-
ni (14 %). Liejua on hajapisteiden perusteella suon 
pohjalla vaihtelevasti 0,1–1 metrin paksuinen ker-
ros.

Loukaskoskennevan suotyypeistä on turvekan-
kaalla 86 % ja pellolla 14 %. Yleisimmät suotyypit 

ovat ruoho- ja mustikkaturvekangas, paikoin esiin-
tyy myös varputurvekangasta. Turvepeltoa on suon 
kaakkois- ja luoteisosassa. Keskimääräinen suon 
pinnan rahkamättäisyys on 8 % ja mättäiden korkeus 
1,5 dm. Puusto on vaihtelevasti tiheää ja keskitiheää 
varttunutta kasvatusmetsää ja tukkipuustoa.

Loukaskoskennevan turpeista on rahkavaltaisia 
34 % ja saravaltaisia 66 %. Pääturvelajeittain ja-
kauma on: rahkasaraturve (SC) 65 %, sararahkatur-
ve (CS) 19 %, rahkaturve (S) 15 % ja saraturve (C). 
Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 
4 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 60 % ja 
varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 2 % kokonaistur-
vemäärästä.

Loukaskoskennevalla ei käytännössä ole lain-
kaan heikosti tai kohtalaisesti maatunutta pintatur-
vekerrosta. Suo turvekerrostuman paksuus vaihtelee 
noin 0,5–2,5 metrin välillä, ja koostuu pääsääntöi-
sesti hyvin maatuneista rahkasara- sararahkaturpeis-
ta. Paksuimmillaan turvekerrostuma on suon koillis-
osassa. Paikoitellen suon pohjalla on noin 0,5 metrin 
paksuudelta liejua. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 7,4  ja hyvin maatuneen pohjakerroksen 7,5. Lie-
koja on turvekerrostuman pintaosassa kohtalaisesti. 

Loukaskoskennevan koillisosa soveltuu pieni-
muotoiseen energiaturvetuotantoon. Yli 1,5 m syväl-
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lä noin 10 ha:n laajuisella alueella on noin 0,16 milj. 
suo-m3 energiaturpeeksi soveltuvaa turvetta. Turve-
tuotantoon vaikuttavina tekijöinä on huomioitava 

suon läpi virtaava Valkkioja ja suolla sekä sen lai-
doilla sijaitsevat viljelykset.

Kuva 20. Loukaskoskennevan tutkimus- ja syvyyspisteet.

18. Tervalamminneva

Tervalamminneva (kl. 1144 05, x = 6845,6, 
y = 1554,7) sijaitsee välittömästi Pomarkun keskus-
tan pohjoispuolella, valtatie 23:n varressa. Suo ra-
joittuu etelässä Pomarkun taajamaan, idässä ja län-
nessä mäkiseen moreenimaastoon ja pohjoisessa 
kallioiseen moreenimaastoon. Valtatie 23 halkaisee 
suon kaakkoisosan. Itä- ja kaakkoisreunalla on ha-
janaisia, pinta-alaltaan vähäisiä peltoalueita. Valtatie 
23:n lisäksi suon keskiosan poikki kulkee Pomarkun 
keskustasta tuleva yksityistie. Suon kaakkoisosan 
halkaisee valtatien suuntainen sähkölinja. Suolla on 
58 tutkimuspistettä ja 60 syvyyspistettä (kuva 21). 
Tutkimuspisteitä on 5,5/10 ha. Suon kokonaispinta-
ala on 105 ha, yli 1 m syvän alueen 95 ha, yli 1,5 m 
syvän 77 ha ja yli 2 m syvän 61 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 47–48 m, 
pinta on tasainen. Tervalamminneva on itä- ja länsi-
osistaan ojitettu, sen sijaan suon keskiosat ovat suo-
ta jakavan saarekkeen etelä- ja pohjoispuolella luon-
nontilaisia. Suon vedet laskevat useita ojia ja vähäi-
siä kosteikoita myöten kaakkoon Pomarkunjokeen, 
Isojärveen ja edelleen Selkämereen. Suo sijaitsee ve-
sistöalueella 36.015, Pomarkunjoen alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 3,3 m. 
Suon pohja on melko tasainen. Pohjamaalajit ovat 

moreeni (78 %), hiekka (11 %), sora (6 %) ja savi 
(5 %). Liejua on suon pohjalla noin 40 %:lla tutki-
tuista pisteistä noin 0,1–0,3 metrin paksuinen ker-
ros.

Tervalamminnevan suotyypeistä on rämeellä 
83 %, avosuolla 10 %, korvessa 3 % ja turvekan-
kaalla 4 %. Suon ojitetut osat ovat pääasiassa rahka- 
tupasvilla- ja pallosararämemuuttumaa. Reunaosis-
sa on paikoin myös kangaskorven ja kangasrämeen 
muuttumaa. Suon luonnontilaiset keskiosat ovat ly-
hytkorsi- ja rahkanevaa, joka muuttuu lyhytkorsine-
varämeen ja paikoin nevakorven kautta rahka- ja tu-
pasvillarämeeksi. Keskimääräinen suon pinnan rah-
kamättäisyys on 38 % ja mättäiden korkeus 2,3 dm. 
Puusto on valtaosin mäntyä. Suon keskiosissa se 
on kitukasvuista ja harvaa, mutta ojitetuissa osissa 
esiintyy vaihtelevasti eri kehitysasteita aina tukki-
puuasteeseen saakka.

Tervalamminevan turpeista on rahkavaltaisia 98 % 
ja saravaltaisia 2 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 78 %, sararahkaturve (CS) 20 % ja 
rahkasaraturve (SC) 2 %. Tupasvillaa (ER) lisäteki-
jänä sisältäviä turpeita on 46 %, puun jäännöksiä (L) 
sisältäviä turpeita 12 % ja varpujen jäännöksiä (N) 
sisältäviä 4 % kokonaisturvemäärästä.
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Suuressa osassa Tervalamminevan keskiosia on 
vaihtelevasti on 1–2 m paksu heikosti (H1-3) maatu-
nut pintarahkaturvekerros. Tämän kerroksen alapuo-
lella on paikoin heikohkosti maatunutta rahkavaltais-
ta turvetta vaihtelevasti 0–1m paksu kerros, yleensä 
kuitenkin noin 0,5 m. Alimmaisena on hyvin maatu-
nutta, rahkavaltaista turvetta, suon keskisissä osissa 
1,0–1,5 m paksuna kerroksena, joka reunoille päin 
ohenee. Tupasvilla on yleinen lisätekijä, jonkin ver-
ran esiintyy myös puun jäännöksiä. Tervalamminne-
van keskiosien pohjalla on ohuehko kerros liejua.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 4,9. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pinta-
turvekerroksen maatuneisuus on 3,3 ja hyvin maa-
tuneen pohjakerroksen 6,4. Liekoja on verraten vä-
hän. Tervalamminnevalta on otettu näytteet kahdel-
ta pisteeltä. 

Turvetuotantoon vaikuttavana tekijänä on huomi-
oitava Tervalamminnevan sijainti Pomarkun taaja-
man välittömässä läheisyydessä. Lisäksi suo on osit-
tain luonnontilainen ja sijaintinsa vuoksi virkistys-
arvoiltaan huomattava. Suon kaakkoisosaa halkaisee 
valtatien lisäksi sähkölinja.

Tervalamminnevan heikosti maatunut pintaturve-
kerros soveltuu kasvuturvetuotantoon ja pohjaturve-
kerros energiaturvetuotantoon. Suolla on kolmella 
eri alueella yhteensä noin 55 ha tuotantoon soveltu-
vaa aluetta. Alueilla on 0,44 milj. suo-m3 kasvutur-
vetuotantoon soveltuvaa H1–3 -maatunutta turvetta. 
Lähinnä H4 –maatunutta kasvu- ja ympäristöturve-
tuotantoon soveltuvaa turvetta on 0,22 milj. suo-m3. 
Heikosti maatuneen rahkaturvekerroksen alla on 
noin 0,55 milj. suo-m3 energiaturpeeksi soveltuvaa 
turvetta. Energiaturpeen laatuohjeen (2006) mukaan 
se kuuluu laatuluokkaan M50, A2.0, Q8.0.

Kuva 21. Tervelamminnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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19. Tervalammi

Tervalammi (kl. 1144 05, x = 6846,2, y = 1555,0) 
sijaitsee Tervalamminnevan koillispuolella, noin 
3 km Pomarkun keskustasta koilliseen. Suo rajoittuu 
pohjoisessa kallioiseen moreenimaastoon ja muual-
la loivapiirteiseen, mäkiseen moreenimaastoon. Ter-
valammin kaakkoisosan halkaisee valtatie 23, jonka 
lisäksi suon ympärillä on kaikissa ilmansuunnissa ti-
lus- tai yksityisteitä. Suolla on 43 tutkimuspistettä 
ja 42 syvyyspistettä (kuva 22). Tutkimuspisteitä on 
8,3/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 52 ha, yli 1 m 
syvän alueen 35 ha, yli 1,5 m syvän 25 ha ja yli 2 m 
syvän 19 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 47–48 m, 
ja pinta on tasainen. Tervalammi  on keskiosiltaan 
suurimmaksi osaksi luonnontilainen. Ainoastaan 
suon reuna-alueilla ja kaakkois- ja luoteispäissä on 
ojitusta. Keskellä suota sijaitsee Tervalammi (45,1 
m mpy). Suon vedet laskevat useita ojia myöten ete-
lään Pomarkunjokeen, Isojärveen ja edelleen Selkä-
mereen. Suo sijaitsee vesistöalueella 36.015, Pomar-
kunjoen alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 3,7 m. 
Suon pohja on suhteellisen tasainen. Yleisimmät 
pohjamaalajit ovat moreeni (50 %), hiekka (39 %) ja 
savi (8 %). Liejua on suon pohjalla yli puolella tutki-
tuista pisteistä, ja suon luoteisosassa sitä on paikoin 
jopa 3,5 metriä paksuna kerrostumana. 

Tervalammin suotyypeistä on rämeellä 33 %, tur-
vekankaalla 32 %, avosuolla 20 %, ja korvessa 15 %. 
Suon luonnontilainen osat ovat pääasiassa luhtane-
vaa ja ruohoista sekä varsinaista saranevaa. Lisäk-
si Tervalammilla on tupasvillarämettä sekä paikoin 
kangas- ja rahkarämettä. Ojitetut alueet ovat valta-
osiltaan isovarpu- ja rahkarämemuuttumaa sekä var-
sinaisen korven muuttumaa. Turvekankaat ovat val-
taosin mustikkaturvekangasta, myös ruohoturvekan-
gasta on jonkin verran. Keskimääräinen pinnan rah-
kamättäisyys on 5,6 % ja mättäiden korkeus 2,4 dm. 

Puusto on pääosin mäntyä ja koivua, kuusta on li-
säksi noin neljännes. Suon luonnontilaisissa osissa 
puustoa ei juuri ole, ojitetuilla ja reuna-alueilla on 
kuitu- ja tukkipuuasteen puustoa. 

Tervalammin turpeista on rahkavaltaisia 72 % ja 
saravaltaisia 28 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 33 %, sararahkaturve (CS) 39 %, sa-
raturve (C) 2 % ja rahkasaraturve (SC) 26 %. Tu-
pasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 8 %, 
puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 41 % ja var-
pujen jäännöksiä (N) sisältäviä 4 % kokonaisturve-
määrästä.

Tervalammilla on hajanainen, heikosti (H1–3) 
maatunut pintarahkaturvekerros, jonka paksuus vaih-
telee voimakkaasti suon eri osissa, ollen paksuim-
millaan jopa 1,5 m. Tämän kerroksen alapuolella 
on pääsääntöisesti hyvin maatuneita rahkaturpeita. 
Suon syvimmissä osissa tämä kerros on lähes kah-
den metrin paksuinen. Paikoin suon pohjalla on hy-
vin maatunutta saravaltaista turvetta. Tupasvillaa 
esiintyy jonkin verran lisätekijänä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 
5,2. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaturve-
kerroksen maatuneisuus on 3,5 ja hyvin maatuneen 
pohjakerroksen 5,9. Liekoja on kohtalaisesti. 

Turvetuotantoon vaikuttavina tekijöinä voidaan 
Tervalammin kohdalla pitää suon keskellä sijaitse-
vaa Tervalammin lampea sekä suon luonnontilai-
suutta, joka Pomarkun taajaman läheisyyden vuok-
si korostaa suon virkistyksellisiä arvoja. Suon kaak-
koisosan halkaisee sekä valtatie että sähkölinja.

Tervalammin kaakkoisosa soveltuu tarvittaessa 
pienimuotoiseen kasvu- tai ympäristöturvetuotan-
toon. Noin 10 ha:n laajuisella valtatien jakamalla 
alueella on noin 0,08 milj. suo-m3 kasvu- tai ympä-
ristöturpeeksi soveltuvaa H1–4 -maatunutta rahka-
valtaista turvetta ja tämän kerroksen alla noin 0,13 
milj. suo-m3 energiaturpeeksi soveltuvaa turvetta. 
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Kuva 22. Tervelammin tutkimus- ja syvyyspisteet.

20. Aukeakeidas

Aukeakeidas (kl. 1144 05, x = 6847,6, y = 1551,5) 
sijaitsee noin 6 km Pomarkun keskustasta luotee-
seen. Suo koostuu kolmesta lähes erillisestä altaas-
ta, ja se rajoittuu kallioiseen ja mäkiseen moreeni-
maastoon ja on koillisosastaan yhteydessä Pitkäne-
vaan. Suon länsi- ja eteläpuolella on yksityistie. Li-
säksi Pitkänevaan yhdistävään osaan liittyvälle vilje-
lysalueelle johtaa tilustie. Suolla on 46 tutkimuspis-
tettä ja 36 syvyyspistettä (kuva 23). Tutkimuspistei-
tä on 7,1/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 65 ha, yli 
1 m syvän alueen 34 ha, yli 1,5 m syvän 26 ha ja yli 
2 m syvän 17 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 49–52 m, 
ja pinta viettää eteläkaakkoon noin 2 m/km. Aukea-
keidas koostuu kolmesta lähes erillisestä altaasta, 
jotka pohjoisosistaan ovat yhteydessä toisiinsa ka-
peiden suojuottien välityksellä. Itäinen ja keskim-
mäinen allas ovat pinta-alaltaan suunnilleen saman-
kokoisia, läntisin allas on hieman pienempi. Länti-
nen ja keskimmäinen allas on suurimmaksi osaksi 
ojitettu, itäisen altaan keskiosa on luonnontilainen, 
mutta senkin reunaosat on ojitettu. Suon vedet laske-
vat useita ojia myöten etelään Isojärveen ja edelleen 
Selkämereen. Suo sijaitsee vesistöalueella 36.014, 
Isojärven alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 4,4 m. 
Suon pohja on melko epätasainen ja altaiden reuna-
muotojen rikkoma. Yleisimmät pohjamaalajit ovat 
moreeni (83 %) ja savi (11 %). Liejua on suon poh-

jalla melko yleisesti noin 0,5 metrin paksuinen ker-
ros.

Aukeakeitaan suotyypeistä on rämeellä 73 %, 
avosuolla 1 %, korvessa 2 % ja turvekankaalla 24 %. 
Aukeakeitaan luonnontilaiset suotyypit ovat pääasi-
assa rahka- ja keidasrämettä, lisäksi esiintyy tupas-
villa- ja isovarpurämettä. Ojitetuilla alueilla vallit-
sevat suotyypit ovat rahka-, tupasvilla- ja varsinai-
sen sararämeen muuttumia. Turvekankaista mus-
tikka- ja puolukkaturvekangasta esiintyy yhtä ylei-
sesti suon reuna-alueilla. Keskimääräinen suon pin-
nan rahkamättäisyys on 29 % ja mättäiden korkeus 
2,5 dm. Puusto on suureksi osaksi mäntyä, noin vii-
dennes on koivua, vähäisessä määrin esiintyy myös 
kuusta. Valtaosin puusto on varttunutta kasvatusmet-
sää ja tukkipuuta. Suon keskiosissa on vajaatuottois-
ta, kitukasvuista puustoa. 

Aukeakeitaan turpeista on rahkavaltaisia 85 % ja 
saravaltaisia 15 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 64 %, sararahkaturve (CS) 21 % ja 
rahkasaraturve (SC) 15 %. Tupasvillaa (ER) lisäteki-
jänä sisältäviä turpeita on 34 %, puun jäännöksiä (L) 
sisältäviä turpeita 15 % ja varpujen jäännöksiä (N) 
sisältäviä 3 % kokonaisturvemäärästä.

Aukeakeitaan turvekerrostuma on vaihteleva. 
Suurinta osaa suota peittää heikosti (H1–3) maatu-
nut pintarahkaturvekerros, joka koostuu suurimmak-
si osaksi Acutifolia-ryhmän rahkasammalien jään-
nöksistä. Kerroksen paksuus vaihtelee huomattavas-
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ti 0,1–2 metrin välillä, ja paikoin siinä on H4 -maa-
tuneesta, rahkavaltaisesta turpeesta koostuvia linsse-
jä ja välikerroksia. Heikosti tai heikohkosti maatu-
neitten turpeiden alla on vaihtelevan paksuinen, hy-
vin maatuneen turpeen kerros, joka erityisesti altai-
den eteläosissa koostuu saravaltaisista turpeista. Pai-
koin, erityisesti itäisimmässä altaassa tämä kerros 
muodostaa pääosan turvekerrostumasta. Tupasvillaa 
on lisätekijänä noin kolmasosassa tutkituista pisteis-
tä. Liejua on suon pohjalla yleisesti ohuehkoina, alle 
metrin paksuisia kerrostumina.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,4 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaturvekerrok-
sen maatuneisuus on 3,8 ja hyvin maatuneen pohja-
kerroksen 6,3. Liekoja on erittäin vähän. Aukeakei-
taalta on otettu näytteet yhdeltä pisteeltä.

Aukeakeitaan pintaturvekerros soveltuu kasvu- tai 
ympäristöturvetuotantoon ja pohjaturvekerros ener-
giaturvetuotantoon. Suon yli 1,5 m syvällä 26 ha:n 
alueella, joka koostuu kolmesta erillisestä altaasta, 
on 0,11 milj. suo-m3 kasvuturvetuotantoon soveltu-
vaa H1–3 -maatunutta turvetta. Turve kuuluu laatu-
luokkaan 2a. Lähinnä H4 -maatunutta kasvu- ja ym-
päristöturvetuotantoon soveltuvaa laatuluokkaan 
2b sijoittuvaa turvetta on 0,17 milj. suo-m3. Hei-
kosti maatuneen rahkaturvekerroksen alla on noin 
0,28 milj. suo-m3 energiaturpeeksi soveltuvaa tur-
vetta. Energiaturpeen laatuohjeen (2006) mukaan se 
kuuluu laatuluokkaan M50, A2.0, Q8.0, S0.15.

Turvetuotantoon vaikuttavia tekijöitä ovat suon 
rikkonaisuus ja itäisimmän altaan halkaiseva sähkö-
linja.

Kuva 23. Aukeakeitaan tutkimus- ja syvyyspisteet.

21. Pitkäneva

Pitkäneva (kl. 1144 05, x = 6848,4, y = 1551,5) si-
jaitsee maanteitse noin 8 km Pomarkun keskustasta 
luoteeseen. Suo rajoittuu pääosin kallioiseen ja mä-
kiseen moreenimaastoon, itäpuolella on hajanaisia 
peltolohkoja. Sekä suon itä- että länsipuolelle pää-
see yksityisteitä myöten. Suolla on 31 tutkimuspis-
tettä ja 38 syvyyspistettä (kuva 24). Tutkimuspistei-
tä on 7,6/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 41 ha, yli 
1 m syvän alueen 31 ha, yli 1,5 m syvän 13 ha ja yli 
2 m syvän 7 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 50–51,5 m, 
ja pinta viettää loivasti kaakkoon. Pitkäneva on oji-

tettu, ainoastaan itäosassa on muutamien hehtaarien 
laajuinen ojittamaton alue. Pitkäneva laskee osittain 
keskiosistaan Vähä- Kivijärven kautta Isojärveen, 
osittain useita ojia myöten etelään Isojärveen ja siel-
tä edelleen Selkämereen. Suo sijaitsee vesistöalueel-
la 36.014, Isojärven alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 3,6 m. 
Suon pohja on verraten epätasainen. Yleisimmät 
pohjamaalajit ovat moreeni (63 %) ja kallio (29%). 
Suon itäosan pohjalla on liejua pienehköllä alueella 
vajaan puolen metrin paksuinen kerros.

Pitkänevan suotyypeistä on rämeellä 96 %, avo-
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suolla 1 %, korvessa 1 % ja turvekankaalla 2 %. Käy-
tännössä koko suo on rahkarämeojikkoa tai -muut-
tumaa. Itäosassa on hieman luonnontilaista rahka-
rämettä. Hajanaisesti esiintyy tupavilla- tai kangas-
rämemuuttumalaikkuja. Keskimääräinen suon pin-
nan rahkamättäisyys on 55 % ja mättäiden korkeus 
2,8 dm. Puusto on mäntyvaltaista harvennus- ja vart-
tuneen kasvatusvaiheen puustoa. Suon luonnontilai-
sissa osissa on paikoin vajaatuottoista metsää.

Pitkänevan turpeista on rahkavaltaisia 92 % ja sa-
ravaltaisia 8%. Pääturvelajeittain jakauma on: rahka-
turve (S) 77 %, sararahkaturve (CS) 15 % ja rahka-
saraturve (SC) 8 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä si-
sältäviä turpeita on 53 %, puun jäännöksiä (L) sisäl-
täviä turpeita 10 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisäl-
täviä 1 % kokonaisturvemäärästä.

Suon syvimmissä osissa on heikosti (H1–3) maa-
tunut pintarahkaturvekerros, jonka paksuus vaihte-
lee 0,5–1,3 metrin välillä. Väliturvekerros on haja-
nainen ja vaihtelee voimakkaasti puuttuen kokonaan 
suon matalilta osilta. Pintarahkaturvekerroksen ala-
puolella on hyvin maatuneita rahkaturpeita, ja suon 
syvimmissä osissa myös hyvin maatuneita saraval-
taisia turpeita. Tupasvilla on yleinen lisätekijä. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 5,4. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pinta-
turvekerroksen maatuneisuus on 3,3 ja hyvin maa-
tuneen pohjakerroksen 6,7. Liekoja on kohtalaisen 
paljon. 

Rikkonaisuutensa vuoksi Pitkäneva ei sovellu tur-
vetuotantoon. Suon yli 1,5 m syvä alue koostuu kol-
mesta alle viiden hehtaarin laajuisesta alueesta. 

Kuva 24. Pitkänevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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22. Iso Kortelammi

Iso Kortelammi (kl. 1144 05, x = 6847,1, 
y = 1557,5) sijaitsee valtatie 23:n itäpuolella noin 
6 km Pomarkun keskustasta koilliseen. Suo rajoittuu 
kaakossa Isoon Kortelammiin, pohjoisessa viljelys-
maihin ja muualla kallioiseen ja mäkiseen moreeni-
maastoon. Suon pohjoispuolen viljelyksille ulottuu 
tilustie, ja eteläpuolella on yksityistie. Ison Korte-
lammin rantaan on useita yksityisteitä. Suolla on 7 
tutkimuspistettä ja 5 syvyyspistettä (kuva 25). Tutki-
muspisteitä on 3,2/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 
22 ha, yli 1 m syvän alueen 16 ha, yli 1,5 m syvän 11 
ha ja yli 2 m syvän 9 ha. Suo on tutkittu hajapistein.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 51,5 m, 
ja pinta on tasainen. Iso Kortelammi on käytännössä 
kokonaan ojitettu. Suo laskee Ison Kortelammen ja 
ojitusten kautta pohjoiseen Kortelamminojaan, Valk-
kiojaan, Pomarkunjokeen, Isojärveen ja edelleen 
Selkämereen. Suo sijaitsee vesistöalueella 36.019, 
Valkiojan vesistöalue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 3,9 m. 
Suon pohja on suhteellisen tasainen. Yleisimmät 
pohjamaalajit ovat moreeni (50 %), savi (33%) ja 
hiekka (17 %). Liejua on suon syvän osan pohjalla 
noin metrin paksuinen kerros.

Ison Kortelammin suotyypeistä on rämeellä 91 % 
ja turvekankaalla 9 %. Suon keskiosa on rahkaräme-
muuttumaa, reuna-alueilla on isovarpurämemuut-

tumaa ja puolukkaturvekangasta. Keskimääräinen 
suon pinnan rahkamättäisyys on 54 % ja mättäiden 
korkeus 2,5 dm. Puusto on pääasiassa taimi- ja har-
vennusvaiheessa olevaa mäntyä, reunoilla on pai-
koin koivua.

Ison Kortelammin turpeista on 84 % rahkavaltai-
sia ja 16 % saravaltaisia. Pääturvelajeittain jakauma 
on: rahkaturve (S) 61 %, sararahkaturve (CS) 23 %, 
saraturve (C) 2 % ja rahkasaraturve (SC) 16 %. Tu-
pasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 
22 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 26 % 
ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 1 % kokonais-
turvemäärästä.

Suon lounaisosan syvällä alueella on 0,5–1,3 m:n 
paksuinen heikosti maatunut pintarahkaturvekerros, 
joka koostuu suurimmaksi osaksi Acutifolia-ryhmän 
rahkasammalien jäännöksistä. Tupasvilla on yleinen 
lisätekijä. Suon pohjalla on runsaan metrin paksui-
nen kerros kohtalaisen hyvin maatunutta, pääosin  
rahkavaltaista turvetta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 5,5. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintatur-
vekerroksen maatuneisuus on 3,3 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 7,7. Liekoja on erittäin vähän. 

Suon vieressä sijaitsevasta vesistöstä ja suon rik-
konaisuudesta johtuen Iso Kortelammi ei sovellu 
turvetuotantoon.

Kuva 25. Ison Kortelammin tutkimus- ja syvyyspisteet.
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23. Rämäkkö

Rämäkkö (kl. 1144 05, x = 6847,5, y = 1558,9) si-
jaitsee maanteitse noin 8 km Pomarkun keskustasta 
koilliseen. Suo rajoittuu koillisessa noin puolen ki-
lometrin matkalta peltoihin, muualla kallioiseen ja 
mäkiseen moreenimaastoon. Suon koillispuolen vil-
jelyksille pääsee tilusteitä pitkin ja suon länsipäästä 
on yksityistielle noin 150 metriä. Suolla on 18 tutki-
muspistettä ja 7 syvyyspistettä (kuva 26). Tutkimus-
pisteitä on 15,0/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 12 
ha, yli 1 m syvän alueen 9 ha, yli 1,5 m syvän 7 ha ja 
yli 2 m syvän 4 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 58–60 m, 
ja pinta viettää loivasti luoteeseen. Rämäkkö on ko-
konaan ojitettu. Suon vedet laskevat länteen, muiden 
suoalueiden kautta Kortelamminojan ja Valkkiojan 
kautta Pomarkunjokeen, edelleen Isojärveen ja Sel-
kämereen. Suo sijaitsee vesistöalueella 36.019, Val-
kiojan vesistöalue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,6 m. 
Suon pohja on tasainen. Pohjamaalajit ovat savi (8 
%), moreeni (44 %) ja hiekka (48 %). Liejua on suon 
pohjalla laajalla alueella 0,5–1 m:n paksuisena ker-
rostumana.

Rämäkön suotyypeistä on turvekankaalla 60 % ja 
rämeellä 40 %. Suon keskiosa on pääasiassa isovar-
purämemuuttumaa, reuna-alueilla on puolukka-, var-

pu- ja ruohoturvekangasta. Suon koillispuolella ole-
vat pellot ovat turvepohjaisia. Keskimääräinen suon 
pinnan rahkamättäisyys on 22 % ja mättäiden kor-
keus 2,2 dm. Puusto on mäntyvaltaista, vaihtelevasti 
esiintyy harvennus- ja varttuneita kasvatusmetsiä. 

Rämäkön turpeista on rahkavaltaisia 89 % ja sa-
ravaltaisia 11 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 59 %, sararahkaturve (CS) 30 %, rusko-
sammalsaraturve (BC) 8 % ja rahkasaraturve (SC) 
3 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpei-
ta on 41 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 
27 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 10 % ko-
konaisturvemäärästä.

Suon keskiosassa on ohuehko, osittain hajanai-
nen heikosti (H1–3) maatunut pintarahkaturveker-
ros, jonka alapuolella on suhteellisen hyvin maatu-
neita, rahkavaltaisia turpeita. Suon syvimmissä osis-
sa tämän kerrostuman paksuus on noin 2 m. Tupas-
villa on yleinen lisätekijä. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,1 
ja hyvin maatuneen pohjakerroksen 6,8. Liekoja on 
turvekerrostuman pintaosassa erittäin runsaasti. 

Pienen pinta-alansa vuoksi Rämäkkö soveltuu ai-
noastaan pienimuotoiseen energiaturvetuotantoon. 
Yli 1,5 m syvällä 7 ha:n alueella on noin 0,10 milj. 
suo-m3 energiaturpeeksi soveltuvaa turvetta.

Kuva 26. Rämäkön tutkimus- ja syvyyspisteet.
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24. Susihonganneva

Susihonganneva (kl. 1144 05, x = 6847,02, y = 1556,63) 
sijaitsee maanteitse noin 7 km Pomarkun keskustas-
ta koilliseen. Suo rajoittuu kallioiseen ja mäkiseen mo-
reenimaastoon lukuun ottamatta kaakkoisosaa, jonka ra-
jaa valtatie 23. Valtatie 23:n lisäksi suon etelä- ja lounais-
reunassa on yksityistie, samoin suon pohjoisosaan tulee 
yksityistie. Susihongannevan keskiosan läpi kulkee lou-
nas-koillis- -suuntainen sähkölinja. Suolla on 42 tutki-
muspistettä ja 46 syvyyspistettä (kuva 27). Tutkimuspis-
teitä on 5,5/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 76 ha, yli 
1 m syvän alueen 58 ha, yli 1,5 m syvän 40 ha ja yli 2 m 
syvän 36 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 50–54,5 m, ja 
pinta viettää loivasti kaakkoon. Susihonganneva on ko-
konaan ojitettu. Vedet laskevat ojitusten ja Pikku Korte-
lammin kautta kaakkoon Kortelamminojaan, Valkkio-
jaan, Pomarkunjokeen ja edelleen Isojärven kautta Sel-
kämereen.  Suo sijaitsee vesistöalueella 36.019, Valki-
ojan vesistöalue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 3,3 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät pohjamaala-
jit ovat sora (6 %), savi (9 %), hiekka (35 %) ja moreeni 
(50 %). Liejua on suon syvimmillä alueilla vajaan  puo-
len metrin paksuinen kerros.

Susihongannevan suotyypeistä on rämeellä 84 %, 
avosuolla 10 %, korvessa 2 % ja kytöheitolla 4 %. Suo on 
pääasiassa rahkarämeen muuttumaa, keskiosissa on pai-
koin avoimempia alueita, joilla tavataan rahkanevan ja 
lyhtykorsinevan muuttumaa. Suon pohjoisosassa on ky-
töheittoa. Keskimääräinen suon pinnan rahkamättäisyys 
on 58 % ja mättäiden korkeus 2,6 dm. Puusto on valta-
osin mäntyvaltaista harvennusmetsää. Suon keskiosissa 
on jonkin verran vajaatuottoista metsää. 

Susihongannevan turpeista on rahkavaltaisia 91 % ja 
saravaltaisia 9 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rahka-
turve (S) 69 %, sararahkaturve (CS) 22 % ja rahkasara-
turve (SC) 9 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä 
turpeita on 22 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpei-
ta 10 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 9 % koko-
naisturvemäärästä.

Suon keski- ja kaakkoisosassa on vaihteleva, 1–2 m 
paksu heikosti (H1–3) maatunut pintarahkaturvekerros. 
Saarekkeiden välissä ja suon reuna-alueilla pintakerros 
on ohut tai se puuttuu kokonaan. Heikosti maatuneen 
turpeen alla on noin metrin paksuinen, pääasiassa rah-
kavaltaisista turpeista koostuva, melko hyvin maatunut 
kerrostuma. Tupasvilla on yleinen lisätekijä. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,0. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaturvekerroksen 
maatuneisuus on 3,3 ja hyvin maatuneen pohjakerrok-
sen 6,6. Liekoja on melko vähän. Susihongannevalta on 
otettu näytteet yhdeltä pisteeltä.

Rikkonaisuudestaan huolimatta Susihonganneva so-
veltuu osittain sekä kasvu-, ympäristöturve- että ener-
giaturvetuotantoon. Suolla on noin  30 ha:n alueella 
0,21 milj. suo-m3 kasvuturvetuotantoon soveltuvaa H1–3 
-maatunutta turvetta. Lähinnä H4 -maatunutta kas-
vu- ja ympäristöturvetuotantoon soveltuvaa turvetta on 
0,09 milj. suo-m3. Heikosti maatuneen rahkaturveker-
roksen alla on noin 0,30 milj. suo-m3 energiaturpeeksi 
soveltuvaa turvetta. Energiaturpeen laatuohjeen (2006) 
mukaan turve kuuluu laatuluokkaan M50, A4.0, Q8.0.

Turvetuotantoa vaikeuttavina tekijöinä voidaan pitää 
Susihongannevan rikkonaisuutta ja kaakkoisreunassa si-
jaitsevaa Pikku Kortelampea. 

Kuva 27. Susihongannevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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25. Tommin Korpineva

Tommin Korpineva (kl. 1144 05, x =6847,99, 
y = 1557,31 sijaitsee valtatie 23:n varrella noin 6 km 
Pomarkun keskustasta koilliseen. Suo rajoittuu koil-
lisessa ja lounaassa peltoihin, lännessä rautatiehen 
ja valtatie 23:een ja muualla kallioiseen ja mäkiseen 
moreenimaastoon. Tommin Korpineva on käytännös-
sä valta- ja rautatien erottama Susihongannevan kaak-
koisosa. Valtatie 23:n lisäksi suota rajoittaville vilje-
lyksille pääsee tilusteitä pitkin. Yksi tilusteistä hal-
kaisee suon koillisosan. Suolla on 23 tutkimuspistet-
tä ja 17 syvyyspistettä (kuva 28). Tutkimuspisteitä on 
9,2/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 25 ha, yli 1 m 
syvän alueen 22 ha, yli 1,5 m syvän 18 ha ja yli 2 m 
syvän 16 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 
50,5–52,5 m, ja pinta on verraten tasainen. Tommin 
Korpineva on osaksi luonnontilainen. Suon läpi vir-
taavan Kortelamminojan itäpuoli on eteläosastaan 
ojitettu, muutoin suo on pääasiassa luonnontilainen. 
Suon vedet laskevat Kortelamminojan kautta Valkki-
ojaan, edelleen Pomarkunjokeen, Isojärveen ja Selkä-
mereen. Tommin Korpineva sijaitsee vesistöalueella 
36.019, Valkiojan  vesistöalue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 3,7 m. 
Suon pohja on suhteellisen jyrkkäreunainen ja epäta-
sainen. Yleisimmät pohjamaalajit ovat hiekka (37 %), 
moreeni (30 %) ja savi (30 %). Liejua on suon keski-
osan alueella noin metrin paksuinen kerros.

Tommin Korpinevan suotyypeistä on rämeellä 
80 %, avosuolla 2 %, korvessa 5 % ja turvekankaalla 
13 %. Suon keski- ja länsiosat ovat pääasiassa rahka-
rämettä ja sen muuttumaa. Paikoin esiintyy myös iso-
varpurämettä. Suon reuna-alueilla on kangaskorven 
muuttumaa ja ruohoturvekangasta. Keskimääräinen 
suon pinnan rahkamättäisyys on 38 % ja mättäiden 

korkeus 1,6 dm. Puusto on luonnontilaisilla alueilla 
pääosin vajaatuottoista mäntymetsää, muutoin Tom-
min Korpinevalla on suurimmaksi osaksi mäntyval-
taista harvennus- ja kasvatusmetsää.

Tommin Korpinevan turpeista on rahkavaltaisia 
75 % ja saravaltaisia 25 %. Pääturvelajeittain jakauma 
on: rahkaturve (S) 56 %, sararahkaturve (CS) 19 %, 
saraturve (C) 1 % ja rahkasaraturve (SC) 24 %. Tu-
pasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 14 %, 
puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 22 % ja var-
pujen jäännöksiä (N) sisältäviä 11 % kokonaisturve-
määrästä.

Suurimmassa osassa suon keskiosaa on yli 2 m 
paksu, heikosti (H1–3) maatunut pintarahkaturve-
kerros, jota paikoin rikkovat keskinkertaisesti maatu-
neet rahkaturvelinssit. Tämän kerroksen alla vaihtelee 
keskinkertaisesti ja hyvin maatuneesta rahkaturpees-
ta koostuva, noin metrin paksuinen kerros, jonka alla 
on ohuehko kerros hyvin maatunutta saravaltaista tur-
vetta. Tupasvilla on melko yleinen lisätekijä, samaten 
puun jäännöksiä on turpeessa yleisesti.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,8. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaturvekerrok-
sen maatuneisuus on 3,2 ja hyvin maatuneen pohja-
kerroksen 6,3. Liekoja on vähän. 

Tommin Korpinevan pintaturvekerros soveltuu 
kasvu- ja ympäristöturvetuotantoon ja pohjaturveker-
ros energiaturvetuotantoon. Suon yli 1,5 m syvällä 
18 ha:n laajuisella alueella on 0,25 milj. suo-m3 kas-
vu- tai ympäristöturvetuotantoon soveltuvaa heikos-
ti tai kohtalaisesti maatunutta rahkaturvetta. Heikosti 
maatuneen rahkaturvekerroksen alla on noin 0,16 milj. 
suo-m3 energiaturpeeksi soveltuvaa turvetta.

Turvetuotantoon vaikuttavana tekijänä voidaan pi-
tää suon läpi virtaavaa  Kortelamminojaa.

Kuva 28. Tommin Korpinevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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26. Kiimakeidas

Kiimakeidas (kl. 1144 06, x = 6850,1, y = 1557,6) 
sijaitsee noin 9 km Pomarkun keskustasta koilliseen. 
Suo rajoittuu pääasiassa kallioiseen ja mäkiseen mo-
reenimaastoon, mutta sekä itä- että länsiosassa on 
hajanaisia peltoalueita. Suohon rajoittuville vilje-
lysalueille johtaa useita tilusteitä. Suolla on 23 tut-
kimuspistettä ja 19 syvyyspistettä (kuva 29). Tutki-
muspisteitä on 5,0/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 
46 ha, yli 1 m syvän alueen 42 ha, yli 1,5 m syvän 22 
ha ja yli 2 m syvän 16 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 54,5–56 
m, ja pinta viettää loivasti luoteeseen. Kiimakeidas 
on käytännöllisesti katsoen kokonaan ojitettu, aino-
astaan suon keskiosassa on muutamien hehtaarien 
ojittamaton alue. Suon itäosasta noin 4–5 hehtaaria 
kuuluu tällä hetkellä yksityisen määräaikaisen rau-
hoitussopimuksen piiriin. Suon vedet laskevat luo-
teessa olevan peltoaukean läpi Petkeleenjokeen ja 
edelleen Leväsjokea myöten Isojärveen ja Selkäme-
reen. Suo sijaitsee vesistöalueella 36.018, Leväsjo-
en vesistöalue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 3,8 m. 
Suon pohja on suhteellisen tasainen. Yleisimmät 
pohjamaalajit ovat moreeni (36 %), savi (36 %) ja 
hiekka (21 %). Liejua on suon pohjalla laajalla alu-
eella vaihtelevan paksuisina (0,3–0,9 m) kerrostumi-
na.

Kiimakeitaan suotyypeistä on rämeellä 86 %, avo-
suolla 7 % ja turvekankaalla 7 %. Suon keskiosa on 
rahkanevan ja rahkarämeen muuttumaa, reuna-alu-

eilla on pääosin rahkarämeen ja isovarpurämeen 
muuttumaa sekä mustikkaturvekangasta. Keskimää-
räinen suon pinnan rahkamättäisyys on 44 % ja mät-
täiden korkeus 2,0 dm. Puusto on harvennuskokoista 
mäntyä, suon keskiosissa on paikoin vajaatuottoista 
männikköä.

Kiimakeitaan turpeet ovat rahkaturpeita, muita 
pääturvelajeja ei esiinny. Tupasvillaa (ER) lisäteki-
jänä sisältäviä turpeita on 73 %, puun jäännöksiä (L) 
sisältäviä turpeita 42 % ja varpujen jäännöksiä (N) 
sisältäviä 5 % kokonaisturvemäärästä.

Suurimmassa osassa suota on 1–2 m, paikoin jopa 
2,5 m paksu heikosti (H1-3) maatunut pintarahka-
turvekerros. Tupasvilla on erittäin yleinen turpeen li-
sätekijä, samoin puun jäännöksiä on runsaasti. Kes-
kinkertaisesti maatunut väliturvekerros on 0,3–1,8 
m paksu, mutta paikoin epäyhtenäinen. Pohjalla on 
0,5–2 m etrin kerros hyvin maatunutta rahkavaltais-
ta turvetta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 5,1. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintatur-
vekerroksen maatuneisuus on 3,2 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 6,5. Liekoja on erittäin vähän. 

Kiimakeitaan itäosa kuuluu yksityisen määräai-
kaisen rauhoitussopimuksen piiriin. Yhtenäisen tuo-
tantoalueen muodostaminen suon syvemmälle, tuo-
tantoon parhaiten soveltuvalle itäosan alueelle ei si-
ten ole mahdollista, eikä Kiimakeidasta täten voida 
suositella turvetuotantoon. 

Kuva 29. Kiimakeitaan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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27. Kiimaneva

Kiimaneva (kl. 1144 07, x = 6839,0, y = 1561,4) 
sijaitsee noin 10 km Pomarkun keskustasta itäkaak-
koon. Suo rajoittuu kauttaaltaan mäkiseen ja osin 
lohkareiseen moreenimaastoon. Suon lounais- ja 
koillisosien läheisyyteen pääsee yksityisteitä myö-
ten. Suolla on 6 tutkimuspistettä (kuva 30). Tutki-
muspisteitä on 1,3/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 
45 ha, yli 1 m syvän alueen 12 ha, yli 1,5 m syvän 5 
ha ja yli 2 m syvän 2 ha. Suo on tutkittu hajapistein.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 55–56 m, 
ja pinta on verraten tasainen. Kiimaneva on koko-
naan ojitettu. Pohjoispäässä ja reunoilla on ojitus-
ta. Suon eteläosasta on laskuoja lounaaseen Pomar-
kunjokeen, joka laskee Isojärveen ja edelleen Selkä-
mereen. Suo sijaitsee vesistöalueella 36.015, Pomar-
kunjoen alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,0 m. 
Suon pohjamaalaji on moreenia. Liejua on suon poh-
jalla laajalla alueella, mutta ainoastaan ohuina, alle 
0,5 metrin kerrostumina.

Kiimanevan suotyypeistä on rämeellä 50 %, avo-
suolla 17 % ja turvekankaalla 33 %. Suon itäisellä 
altaalla on rahkanevan ja rahkarämeen muuttumaa, 
muutoin suo on kokonaan turvekangasta. Keskimää-
räinen suon pinnan rahkamättäisyys on 42 % ja mät-

täiden korkeus 2,3 dm. Puusto on suon keskiosissa 
mäntyvaltaista, itäisellä altaalla paikoin kitukasvuis-
ta, muutoin harvennus- ja kasvatusmetsää. Reuna-
alueilla on paikoin koivua.

Kiimanevan turpeet ovat rahkavaltaisia. Pääturve-
lajeittain jakauma on: rahkaturve (S) 93 % ja sara-
rahkaturve (CS) 7 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 45 % ja puun jäännöksiä (L) si-
sältäviä turpeita 29 %. 

Kiimanevalta puuttuu käytännössä kokonaan hei-
kosti maatunut pintakerros, ja keskinkertaisesti maa-
tuneita turpeita esiintyy vain hajanaisesti. Suon tur-
vekerrostumat koostuvat hyvin maatuneista rahka-
valtaisista turpeista, joissa tupasvillan ja puun jään-
nökset ovat yleisiä lisätekijöitä. Itäisellä altaalla tur-
vekerrostuma on paksuimmillaan, noin 2 m, muu-
toin suo on matala turvekerrostumien paksuuden ol-
lessa pääsääntöisesti alle 1m.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,7 
ja hyvin maatuneen pohjakerroksen 7,1. Liekoja on 
paikoin runsaasti. 

Mataluutensa vuoksi Kiimanevaa ei voida suo-
sitella turvetuotantoon. Ainoastaan itäisellä altaal-
la voi pienimuotoinen energiaturpeen tilakohtainen 
tuotanto tulla kysymykseen. 

Kuva 30. Kiimanevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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28. Harjanneva

Harjanneva (kl. 1144 07, x = 6839,9, y = 1562,5) si-
jaitsee maanteitse noin 10 km Pomarkun keskustasta itä-
kaakkoon. Suo rajoittuu mäkiseen moreenimaastoon. 
Koillisreunalla on yksittäisiä, pienehköjä peltoalueita ja 
asutusta. Suon eteläreunaa sivuaa yksityistie, ja suohon 
rajoittuville viljelyksille pääsee tilustietä myöten. Suon 
itäreunan läheisyydessä on yksityistie. Suolla on 31 tut-
kimuspistettä ja 27 syvyyspistettä (kuva 31). Tutkimus-
pisteitä on 5,0/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 62 ha, 
yli 1 m syvän alueen 54 ha, yli 1,5 m syvän 46 ha ja yli 
2 m syvän 39 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 55,5–58,5 m, 
ja pinta viettää kaakkoon noin 2 m/km. Harjanneva on 
keski- ja pohjoisosistaan luonnontilainen. Itä- ja etelä-
osat on ojitettu, samoin suon reunaosat. Suon kaakkois- 
ja eteläosasta on laskuoja itään Kynäsjokeen ja edel-
leen Inhottujärveen, joka laskee Pomarkunjokea pitkin 
Isojärveen. Lisäksi suon lounaisosasta on laskuoja Kii-
manevan kautta Pomarkunjokeen, Isojärveen ja edelleen 
Selkämereen. Suurin osa suosta sijaitsee vesistöalueel-
la 36.021, Inhottujärven-Kynäsjoen bifurkatiivinen alue, 
lounaisin osa kuitenkin Pomarkunjoen alueella, 36.015.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 3,6 m. 
Suon pohja on tasainen. Yleisimmät pohjamaalajit ovat 
moreeni (51 %), hiekka (25 %) ja savi (23 %). Liejua on 
lähinnä suon itäosien pohjalla hajanaisina ja vaihtelevina 
kerrostumina, joiden paksuus on yleensä alle 0,5 m. 

Harjannevan suotyypeistä on rämeellä 50 %, avosuol-
la 31 %, turvekankaalla 10 % pellolla 7 % ja korves-
sa 2 %. Suon luonnontilainen keskiosa on pääasiassa ly-
hytkorsinevaa. Pohjoisosassa on myös rahkanevaa. Oji-
tetut alueet ovat lähinnä rahka- ja kangasrämemuuttu-
mia, joskin muidenkin rämetyyppien muuttumia esiin-
tyy. Itäreunalla on peltoa, muutoin reuna-alueilla on lä-
hinnä ruohoturvekangasta. Keskimääräinen suon pinnan 
rahkamättäisyys on 25 % ja mättäiden korkeus 1,9 dm. 
Puusto on pääasiassa harvennus- ja kasvatusluokan met-
sää joka on suon keskiosissa mäntyvaltaista, reuna-alu-

eilla myös koivua esiintyy jonkin verran. Ojittamaton 
alue on pääosin puutonta. 

Harjannevan turpeista on rahkavaltaisia 95 % ja sara-
valtaisia 5 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rahkaturve 
(S) 83 %, sararahkaturve (CS) 12 % ja rahkasaraturve 
(SC) 5 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpei-
ta on 47 %, puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 33 % 
ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 10 % kokonaistur-
vemäärästä.

Harjannevalla on yhtenäinen, vaihtelevasti vajaan 
metrin paksuinen, heikosti (H1–3) maatunut pintarahka-
turvekerros. Keskinkertaisesti maatuneita, rahkavaltai-
sia turpeita  on tämän kerroksen alla noin puolen metrin 
paksuisena epäyhtenäisenä kerroksena. Suon pohjalla on 
yhtenäinen, noin 1,5–2 m paksu kerros hyvin maatunei-
ta, pääasiassa rahkavaltaisia turpeita. Tämä kerros ohe-
nee merkittävästi suon luoteisreunalla. Tupasvilla ja puu 
ovat yleisiä lisätekijöitä, ja varpuainestakin esiintyy.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,2. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaturvekerroksen 
maatuneisuus on 3,0 ja hyvin maatuneen pohjakerrok-
sen 7,0. Liekojen määrä on erittäin alhainen. Harjanne-
valta on otettu näytteet yhdeltä pisteeltä. 

Harjannnevan pintaturvekerros soveltuu kasvutur-
vetuotantoon ja pohjaturvekerros energiaturvetuotan-
toon. Suon yli 1,5 m syvällä 46 ha:n laajuisella alueel-
la on 0,22 milj. suo-m3 kasvuturvetuotantoon soveltu-
vaa H1–3 -maatunutta turvetta. Lähinnä H4 -maatunutta 
kasvu- tai ympäristöturvetuotantoon soveltuvaa turvet-
ta on 0,30 milj. suo-m3. Heikosti maatuneen rahkatur-
vekerroksen alla on noin 0,50 milj. suo-m3 energiatur-
peeksi soveltuvaa turvetta. Energiaturpeen laatuohjeen 
(2006) mukaan turve kuuluu laatuluokkaan M50, A6.0, 
Q8.0.

Turvetuotantoon vaikuttavana tekijänä voidaan mai-
nita Harjannevan luonnontilainen osa. Harjannevalla on 
todettu kalasääsken pesintä.

Kuva 31. Harjannevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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29. Längelmäenneva

Längelmäenneva (kl. 1144 08 x = 6840,9, 
y = 1561,3) sijaitsee maanteitse noin 9 km Pomar-
kun keskustasta itäkaakkoon. Suo rajoittuu mäki-
seen moreenimaastoon, ja koillisosasta on yhteys 
Ruohonevaan. Längelmäennevan länsi- ja eteläosaa 
kiertää yksityistie, joka useissa kohdin rajoittuu suo-
hon. Suolla on 12 tutkimuspistettä ja 4 syvyyspis-
tettä (kuva 32). Tutkimuspisteitä on 3,6/10 ha. Suon 
kokonaispinta-ala on 33 ha, yli 1 m syvän alueen 9 
ha, yli 1,5 m syvän 4 ha ja yli 2 m syvän 1 ha. Suo on 
tutkittu hajapistein.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 53–54,5 
m, ja pinta on käytännössä tasainen. Längelmäenne-
va on kokonaan ojitettu. Suon eteläpäästä on laskuo-
ja etelään ja lounaaseen usean suoalueen läpi Pomar-
kunjokeen, Isojärveen ja edelleen Selkämereen. Suo 
sijaitsee vesistöalueella 36.015, Pomarkunjoen alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,1m. 
Suon pohja on verraten tasainen. Pohjamaalajit ovat 
moreeni (81 %), savi (7 %), hiesu (6 %) ja kallio (6 
%). Liejua on suon pohjalla laajalla alueella ohuena, 
alle puolen metrin paksuisena kerroksena.

Längelmäennevan suotyypeistä on turvekankaalla 
80 %, korvessa 13 % ja rämeellä 7 %. Käytännössä 
koko suo on turvekangasasteella puolukkaturvekan-

kaan ollessa vallitseva suotyyppi. Länsiosassa on vä-
häisiä kangaskorven muuttuma-alueita. Mättäisyyt-
tä ei ole. Puusto on tiheää mäntyvaltaista sekamet-
sää, joka on pääosin harvennus- tai kasvatusmetsä-
vaiheessa.

Längelmäennevan turpeista on rahkavaltaisia 
62 % ja saravaltaisia 38 %. Pääturvelajeittain ja-
kauma on: rahkaturve (S) 10 %, sararahkaturve (CS) 
48 %, rahkasaraturve (SC) 37 % ja ruskosammalrah-
katurve (BS) 5 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä si-
sältäviä turpeita on 3 %, puun jäännöksiä (L) sisältä-
viä turpeita 54 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältä-
viä 12 % kokonaisturvemäärästä.

Längelmäenneva on kauttaaltaan matala, saarek-
keiden rikkoma ja monesta altaasta muodostuva suo. 
Yli 1,5 metrin paksuisia turvekerrostumia on vain 
suon keskimmäisessä ja itäisessä altaassa, joissa tur-
peet koostuvat hyvin maatuneista rahka- ja saraval-
taisista turpeista. Puun jäännökset on erittäin yleinen 
lisätekijä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 7,4 
ja hyvin maatuneen pohjakerroksen 7,6. Liekoja on 
erittäin vähän. 

Mataluutensa ja rikkonaisuutensa vuoksi Längel-
mäennevaa ei suositella turvetuotantoon. 

Kuva 32. Längelmäennevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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30. Ruohoneva

Ruohoneva (kl. 1144 08, x = 6841,4, y = 1561,6) 
sijaitsee noin 9 km Pomarkun keskustasta itäkaak-
koon. Suo rajoittuu kallioiseen ja mäkiseen moreeni-
maastoon. Länsipäästään suolla on yksityistien kat-
kaisema yhteys Heininevaan. Suon länsipään yksi-
tyistien lisäksi noin 100 metrin päässä suon pohjois-
puolella kulkee paikallistie. Suolla on 30 tutkimus-
pistettä ja 19 syvyyspistettä (kuva 33). Tutkimuspis-
teitä on 8,8/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 34 ha, 
yli 1 m syvän alueen 15 ha, yli 1,5 m syvän 8 ha ja 
yli 2 m syvän 5 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 60,5–61,5 
m, ja pinta viettää loivasti kaakkoon. Ruohoneva on 
kokonaan ojitettu. Suon itäpäästä on laskuoja itään 
Kynäsjokeen, josta edelleen Inhottujärven kautta 
Pomarkunjokea Isojärveen ja edelleen Selkämereen. 
Suo sijaitsee vesistöalueella 36.021, Inhottujärven-
Kynäsjoen bifurkatiivinen alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 2,5 m. 
Suon pohja on tasainen lukuun ottamatta läntisen ja 
itäisen altaan erottavaa kynnystä. Yleisimmät pohja-
maalajit ovat moreeni (62 %), savi (22 %) ja hiekka 
(16 %). Liejua on suon läntisen altaan pohjalla epä-
yhtenäisenä, 0,1-1,2 m paksuna kerrostumana.

Ruohoneva muodostuu kahdesta, noin 7 ha:n län-
tisestä ja 27 ha:n itäisestä altaasta, joita erottaa sois-
tunut kangasjuotti. Ruohonevan suotyypeistä on rä-
meellä 45 %, turvekankaalla 45 % ja korvessa 10 %. 
Itäisen altaan keskiosassa on tupasvilla- ja rahkarä-

memuuttumaa, muutoin suo on pääasiassa varpu- ja 
mustikkaturvekangasta, myös muita turvekangas-
tyyppejä esiintyy. Keskimääräinen suon pinnan rah-
kamättäisyys on 14 % ja mättäiden korkeus 1,8 dm. 
Puusto on harvennus- ja kasvatusvaiheen mänty-
valtaista, reuna-alueilla paikoin myös kuusivaltais-
ta metsää.

Ruohonevan turpeista on rahkavaltaisia 88 % ja 
saravaltaisia 12 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 60 %, sararahkaturve (CS) 28 %, sa-
raturve (C) 2 % ja rahkasaraturve (SC) 10 %. Tupas-
villaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 41 %, 
puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 45 % ja var-
pujen jäännöksiä (N) sisältäviä 19 % kokonaisturve-
määrästä.

Ruohonevan turvekerrostumat koostuvat pääasi-
assa hyvin maatuneista, rahkavaltaisista turpeista. 
Kummankin altaan keskiosassa on kuitenkin pinnas-
sa noin 0,5–1,0 m paksuja, heikosti maatuneita rah-
kavaltaisia turvekerrostumia. Näiden alapuolella on 
hyvin maatuneita sekaturpeita, jotka reuna-alueilla 
ulottuvat pintaan saakka. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 5,6. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintatur-
vekerroksen maatuneisuus on 3,4 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 6,8. Liekoisuus on korkea. 

Ruohonevaa ei mataluutensa vuoksi suositella tur-
vetuotantoon.

Kuva 33. Ruohonevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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31. Heinäneva

Heinäneva (kl. 1144 08, x = 6841,9, y = 1560,5) 
sijaitsee noin 7 km Pomarkun keskustasta itään. Suo 
rajoittuu mäkiseen moreenimaastoon. Suon pohjois-
reunaa sivuaa maantie. Suolla on 37 tutkimuspistettä 
ja 43 syvyyspistettä (kuva 34). Tutkimuspisteitä on 
5,9/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 63 ha, yli 1 m 
syvän alueen 47 ha, yli 1,5 m syvän 40 ha ja yli 2 m 
syvän 35 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 59–63 m, 
ja pinta viettää etelään noin 2 m/km. Heinäneva on 
suurimmaksi osaksi luonnontilainen. Reunoilla ja 
länsilahdekkeessa on ojitusta. Eteläreunasta on oja-
yhteys Pomarkunjokeen, joka johtaa Isojärveen. Sa-
moin itäpäästä on laskuoja Ruohonevan kautta Ky-
näsjokeen, josta vedet päätyvät Inhottujärven kaut-
ta Pomarkunjokeen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 
36.015, Pomarkunjoen alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 5,1 m. 
Suon pohja on tasainen. Yleisimmät pohjamaala-
jit ovat hiekka (53 %), savi (18 %) ja kallio (16 %). 
Liejua on suon pohjalla laajalla alueella alle puolen 
metrin paksuinen kerros.

Heinänevan suotyypeistä on rämeellä 76 %, avo-
suolla 1 %, korvessa 4 % ja turvekankaalla 19 %. 
Suon länsiosa on pääasiassa keidasrämettä. Itäosas-
sa on keskellä lyhytkorsinevaa ja reunemmalla rah-
kanevaa ja rahkarämemuuttumaa. Länsilahdekkees-
sa on ruohoturvekangasta. Keskimääräinen suon 
pinnan rahkamättäisyys on 36 % ja mättäiden kor-
keus 1,8 dm. Puusto on suon keskellä rämealueilla 
kitukasvuista ja harvaa mäntyä. Reunoilla on kook-
kaampaa puustoa. Länsilahdekkeessa on kuusen ja 
koivun sekametsää.

Heinänevan turpeista on rahkavaltaisia 96 % ja sa-
ravaltaisia 4 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 65 %, sararahkaturve (CS) 31 % ja rah-
kasaraturve (SC) 4 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 7 %, puun jäännöksiä (L) si-
sältäviä 21 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 
15 % kokonaisturvemäärästä

Suolla on keskimäärin puolitoista metriä paksu 
heikosti maatunut pintarahkaturvekerros, joskin pai-
koin kerros voi ulottua lähes pohjaan asti. Kerrok-
sessa on maatuneempia rahkalinssejä. Syvemmällä 
on hyvin maatunutta rahkaturvetta. Pohjalla on ohut 
kerros sarapitoista tai –valtaista turvetta. Samoin län-
silahdekkeessa on turve sarapitoista tai –valtaista.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 5,1. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintatur-
vekerroksen maatuneisuus on 3,3 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 6,9. Liekoja on paikoin kohta-
laisesti. Heinänevalta on otettu näytteet yhdeltä pis-
teeltä. 

Heinänevan pintaturvekerros soveltuu kasvutur-
vetuotantoon ja pohjaturvekerros energiaturvetuo-
tantoon. Suon 40 ha:n laajuisella, yli 1,5 m syväl-
lä alueella on 0,27 milj. suo-m3 kasvuturvetuotan-
toon soveltuvaa H1–3 -maatunutta turvetta. Lähin-
nä H4 -maatunutta kasvu ja ympäristöturvetuotan-
toon soveltuvaa turvetta on 0,32 milj. suo-m3. Hei-
kosti maatuneen rahkaturvekerroksen alla on noin 
0,44 milj. suo-m3 energiaturvetuotantoon soveltuvaa 
turvetta. Energiaturpeen laatuohjeen (2006) mukaan 
se kuuluu laatuluokkaan M50, A2.0, Q8.0.

Kuva 34. Heinänevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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32. Kiimaneva-Isokeidas

Kiimaneva-Isokeidas (kl. 1144 08, x = 6842,6, 
y = 1561,0) sijaitsee noin 8 km Pomarkun keskus-
tasta itään. Se rajoittuu kallioiseen moreenimaas-
toon. Suon halki kulkee metsäautotie. Suolla on 25 
tutkimuspistettä ja 30 syvyyspistettä (kuva 35). Tut-
kimuspisteitä on 5,0/10 ha. Suon kokonaispinta-ala 
on 50 ha, yli 1 m syvän alueen 36 ha, yli 1,5 m syvän 
20 ha ja yli 2 m syvän 16 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 64–66 m, 
ja pinta viettää pohjoisosassa Kiimanevan alueel-
la pohjoiseen ja kaakkoisosassa Isokeitaan alueella 
kaakkoon noin 1 m/km. Kiimaneva-Isokeidas on ko-
konaan ojitettu. Pohjoisosassa on kaksi pientä lam-
pea. Suon pohjoispäästä on laskuoja Tienevan kautta 
Pomarkunjokeen, joka johtaa Isojärveen. Kaakkois-
lahdekkeesta on ojayhteys Kynäsjokeen, josta vedet 
päätyvät niin ikään Isojärveen. Suo kuuluu pääosin 
vesistöalueeseen 36.019, Valkiojan valuma-alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 3,2 m. 
Suon pohja on paikoin epätasainen. Yleisimmät poh-
jamaalajit ovat paikoin lohkareinen moreeni (80 %), 
hiekka (11 %) ja savi (9 %). Liejua on suon pohjalla 
laajalla alueella keskimäärin alle puolen metrin pak-
suinen kerros.

Kiimaneva-Isokeitaan suotyypeistä on rämeellä 
89 %, avosuolla 2 % ja turvekankaalla 9 %. Suon 
pohjoisosassa on keskellä rahkarämemuuttumaa, 
lampien ympärillä lyhytkorsinevaa ja reunaosis-
sa isovarpurämemuuttumaa. Kaakkoislahdekkeessa 
on rahkarämemuuttumaa ja puolukkaturvekangas-
ta. Keskimääräinen suon pinnan rahkamättäisyys on 
34 % ja mättäiden korkeus 1,8 dm. Puusto on suon 
keski- ja pohjoisosassa kitukasvuista ja harvahkoa 

männikköä. Kaakkoislahdekkeessa on kookkaam-
paa ja tiheämpää puustoa.

Kiimaneva-Isokeitaan turpeista on rahkavaltaisia 
94 % ja saravaltaisia 6 %. Pääturvelajeittain jakauma 
on: rahkaturve (S) 67 %, sararahkaturve (CS) 27 % 
ja rahkasaraturve (SC) 6 %. Tupasvillaa (ER) lisäte-
kijänä sisältäviä turpeita on 39 %, puun jäännöksiä 
(L) sisältäviä 17 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisäl-
täviä 1 % kokonaisturvemäärästä.

Suon keski- ja pohjoisosassa on paksu heikosti 
maatunut rahkavaltainen pintaturvekerros, jonka alla 
on hyvin maatunutta rahkaturvetta. Pohjalla on ohut 
kerros sarapitoista tai –valtaista turvetta. Kaakkois-
lahdekkeessa turvekerros on muuta suota ohuempi, 
samoin heikosti maatunut rahkavaltainen pintaker-
ros.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 5,0. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintatur-
vekerroksen maatuneisuus on 3,0 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 6,9. Liekoja on erittäin vähän. 

Kiimaneva-Isokeitaan keski- ja pohjoisosan pin-
taturvekerros soveltuu kasvuturvetuotantoon ja poh-
jaturvekerros energiaturvetuotantoon. Edellytyk-
senä tuotannolle on pohjoisosassa sijaitsevien oji-
en ympäröimien pienten lampien kuivattaminen. 
Noin 14 ha:n laajuisella, yli 1,5 m syvällä alueella 
on 0,22 milj. suo-m3 kasvu- ja ympäristöturvetuo-
tantoon soveltuvaa H1–4 -maatunutta turvetta, jonka 
rahkasammalkoostumusta ei tutkimusajankohdas-
ta (1984) johtuen ole tutkittu. Heikosti maatuneen 
rahkaturvekerroksen alla on noin 0,11 milj. suo-m3 
energiaturvetuotantoon soveltuvaa turvetta.

Kuva 35. Kiimaneva-Isokeitaan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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33. Tieneva

Tieneva (kl. 1144 08, x = 6843,5, y = 1560,3) si-
jaitsee noin 8 km Pomarkun keskustasta itään. Suo 
rajoittuu kallioiseen moreenimaastoon. Suon luoteis- 
ja kaakkoispuolella kulkee metsäautotie. Suolla on 
16 tutkimuspistettä ja 16 syvyyspistettä (kuva 36). 
Tutkimuspisteitä on 8,0/10 ha. Suon kokonaispinta-
ala on 20 ha, yli 1 m syvän alueen 16 ha, yli 1,5 m 
syvän 13 ha ja yli 2 m syvän 10 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 62–65 m, 
ja pinta viettää luoteeseen noin 2 m/km. Tieneva on 
kokonaan ojitettu. Suon länsipäästä johtaa kaksi las-
kuojaa kohti Pomarkunjokea, joka laskee Isojärveen. 
Suo kuuluu vesistöalueeseen 36.019, Valkiojan valu-
ma-alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 3,4 m. 
Suon pohja on paikoin epätasainen. Yleisimmät poh-
jamaalajit ovat moreeni (81 %), hiekka (10 %) ja kal-
lio (6 %). Liejua on luoteisosassa suon pohjalla laa-
jahkolla alueella alle puolen metrin paksuinen ker-
ros.

Tienevan suotyypeistä on rämeellä 91 %, avosuol-
la 3 % ja turvekankaalla 6 %. Vallitseva suotyyppi on 
rahkarämemuuttuma. Reunoilla on isovarpuräme-
muuttumaa, kangasrämemuuttumaa ja mustikkatur-
vekangasta. Keskimääräinen suon pinnan rahkamät-
täisyys on 44 % ja mättäiden korkeus 1,7 dm. Puus-
to on suon keskellä kitukasvuista ja harvaa mäntyä. 
Reunoilla on paikoin tukkipuustoa.

Tienevan turpeista on rahkavaltaisia 94 % ja sara-
valtaisia 6 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rahka-
turve (S) 72 %, sararahkaturve (CS) 22 % ja rahka-
saraturve (SC) 6 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä si-
sältäviä turpeita on 34 %, puun jäännöksiä (L) sisäl-
täviä 14 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 2 % 
kokonaisturvemäärästä.

Suon keskiosassa on paksu heikosti maatunut pin-
tarahkaturvekerros, jonka rahkasammalkoostumus-
ta ei tutkimusajankohdasta (1984) johtuen ole tutkit-
tu. Tämän kerroksen alla on hyvin maatunutta rahka-
turvetta. Tupasvilla on yleinen lisätekijä. Pohjalla on 
ohut kerros sarapitoista tai –valtaista turvetta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 5,2. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintatur-
vekerroksen maatuneisuus on 3,5 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 6,7. Liekoja on erittäin vähän. 

Tienevan pintaturvekerros soveltuu kasvuturve-
tuotantoon ja pohjaturvekerros energiaturvetuotan-
toon. Suon 13 ha:n laajuisella, yli 1,5 m syvällä alu-
eella on 0,15 milj. suo-m3 kasvu- ja ympäristötur-
vetuotantoon soveltuvaa H1–4 -maatunutta turvet-
ta. Heikosti maatuneen rahkaturvekerroksen alla on 
noin 0,13 milj. suo-m3 energiaturpeeksi soveltuvaa 
turvetta.

Kuva 36. Tienevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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34. Saarineva

Saarineva (kl. 1144 08, x = 6842,8, y = 1561,6) 
sijaitsee noin 10 km Pomarkun keskustasta itään. 
Se rajoittuu kallioiseen ja mäkiseen moreenimaas-
toon. Kulkuyhteydet ovat hyvät. Suon pohjoisreu-
naa sivuaa metsäautotie. Suolla on 32 tutkimuspis-
tettä ja 31 syvyyspistettä (kuva 37). Tutkimuspistei-
tä on 6,4/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 51 ha, yli 
1 m syvän alueen 43 ha, yli 1,5 m syvän 36 ha ja yli 
2 m syvän 34 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 63–66 m, 
ja pinta viettää kaakkoon noin 2 m/km. Saarineva 
on suureksi osaksi luonnontilainen. Suon kaakkois-
päästä on laskuoja Kynäsjokeen, josta vedet virtaa-
vat Pomarkunjoen kautta Isojärveen. Pohjoispään 
vedet laskevat Valkkiojan kautta Pomarkunjokeen. 
Suon kaakkoisosa kuuluu vesistöalueeseen 36.021, 
Inhottujärvi-Kynäsjoen alue ja luoteisosa vesistöalu-
eeseen 36.019, Valkiojan valuma-alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 4,3 m. 
Suon pohja on tasainen. Yleisimmät pohjamaala-
jit ovat paikoin lohkareinen moreeni (62 %), kallio 
(18 %) ja hiekka (13 %). Liejua on suon pohjalla 
laajalla alueella yleensä alle puolen metrin paksui-
nen kerros.

Saarinevan suotyypeistä on rämeellä 78 %, avo-
suolla 11 %, korvessa 3 % ja turvekankaalla 8 %. 
Suon keskiosa on pääasiassa keidasrämettä, joskin 
paikoin on myös lyhytkorsinevaa. Keskustan keidas-
rämealueen ympärillä on rahkarämettä ja isovarpu-
rämettä ja reunaosien ojitusalueella näiden muuttu-
mamuotoja ja lisäksi mm. ruohoturvekangasta, tu-
pasvillarämemuuttumaa ja kangasrämemuuttumaa. 
Keskimääräinen suon pinnan rahkamättäisyys on 

32 % ja mättäiden korkeus 2,3 dm. Puusto on suon 
keskellä kitukasvuista ja harvaa mäntyä. Reunoilla 
on kookkaampaa ja tiheämpää usein koivunsekais-
ta männikköä.

Saarinevan turpeista on rahkavaltaisia 98 % ja sa-
ravaltaisia 2 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 74 %, sararahkaturve (CS) 24 % ja rah-
kasaraturve (SC) 2 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 29 %, puun jäännöksiä (L) si-
sältäviä 19 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 
2 % kokonaisturvemäärästä.

Suurimmassa osassa suota on yli 2 m paksu hei-
kosti (H1–4) maatunut pintarahkaturvekerros. Tutki-
musajankohdasta (1984) johtuen turpeen rahkasam-
malkoostumusta ei ole tutkittu. Tupasvilla on melko 
yleinen lisätekijä. Pohjalla on kerros kohtalaisen hy-
vin maatunutta rahka- ja sararahka turvetta. Reunoil-
la sarapitoinen kerros ulottuu lähelle pintaa.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 4,7. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintatur-
vekerroksen maatuneisuus on 2,6 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 7,1. Liekoja on erittäin vähän. 
Saarinevalta on otettu näytteet yhdeltä pisteeltä. 

Saarinevan pintaturvekerros soveltuu kasvuturve-
tuotantoon ja pohjaturvekerros energiaturvetuotan-
toon. Suon lähinnä yli 2 m syvällä noin 30 ha:n laa-
juisella alueella on 0,51 milj. suo-m3 kasvu- ja ym-
päristöturvetuotantoon soveltuvaa H1–4 -maatunut-
ta turvetta. Heikosti maatuneen rahkaturvekerroksen 
alla on noin 0,30 milj. suo-m3 energiaturvetuotan-
toon soveltuvaa turvetta. Energiaturpeen laatuohjeen 
(2006) mukaan turve kuuluu laatuluokkaan M50, 
A2.0, Q8.0.

Kuva 37. Saarinevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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35. Sarvineva

Sarvineva (kl. 1144 08, x = 6844,3, y = 1561,9) si-
jaitsee noin 10 km Pomarkun keskustasta itään, ja se 
rajoittuu kallioiseen ja mäkiseen moreenimaastoon. 
Suon eteläreunaa sivuaa metsäautotie. Suolla on 23 
tutkimuspistettä ja 22 syvyyspistettä (kuva 38). Tut-
kimuspisteitä on 5,5/10 ha. Suon kokonaispinta-ala 
on 42 ha, yli 1 m syvän alueen 31 ha, yli 1,5 m syvän 
24 ha ja yli 2 m syvän 18 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 62–63 m, 
ja pinta on melko tasainen. Sarvineva on suurimmak-
si osaksi ojitettu. Keskellä on ojittamaton alue, jossa 
sijaitsee pieni lampi. Suon kaakkoisreunasta lähtee 
laskuoja Kynäsjärveen, josta on yhteys Kynäsjoen ja 
Pomarkunjoen kautta Isojärveen. Myös länsireunas-
ta on ojayhteys Pomarkunjokeen. Suo kuuluu vesis-
töalueeseen 36.021, Inhottujärven-Kynäsjoen alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 4,2 m. 
Suon pohja on paikoin epätasainen. Yleisimmät poh-
jamaalajit ovat hiekka (67 %), paikoin lohkareinen 
moreeni (26 %) ja savi (7 %). Liejua on suon pohjal-
la laajalla alueella paikoin yli metrin paksuinen ker-
ros.

Sarvinevan suotyypeistä on rämeellä 64 %, avo-
suolla 7 %, korvessa 4 % ja turvekankaalla 24 %. 
Suon keskiosassa on lyhytkorsinevaa ja paikoin rah-
karämettä. Muualla rahkarämemuuttuma on ylei-
nen. Reunaosissa on mm. mustikkaturvekangasta ja 
kangasrämemuuttumaa. Keskimääräinen suon pin-

nan rahkamättäisyys on 30 % ja mättäiden korkeus 
1,4 dm. Puusto on suon keskellä kitukasvuista ja har-
vaa mäntyä. Reunaosissa on monin paikoin tiheää ja 
kookasta sekapuustoa.

Sarvinevan turpeista on rahkavaltaisia 86 % ja sa-
ravaltaisia 14 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rah-
katurve (S) 70 %, sararahkaturve (CS) 16 % ja rah-
kasaraturve (SC) 14 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijä-
nä sisältäviä turpeita on 18 %, puun jäännöksiä (L) 
sisältäviä 33 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 
11 % kokonaisturvemäärästä.

Suon keskellä on paksu, paikoin pohjaan asti ulot-
tuva, heikosti maatunut rahkaturvekerros. Muualla 
pintarahkaturvekerros on alle puolen metrin paksui-
nen, ja sen alla on kohtalaisen hyvin maatunutta rah-
katurvetta ja pohjalla saravaltaista turvetta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 5,8. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintatur-
vekerroksen maatuneisuus on 3,0 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 7,2. Liekoja on paikoin kohta-
laisesti. 

Sarvinevan keskiosassa on noin 12 ha:n alueella 
lähinnä kasvu- ja ympäristöturvetuotantoon soveltu-
vaa turvetta. Alueella on noin 0,16 milj. suo-m3 tuo-
tantoon soveltuvaa H1–4-maatunutta rahkaturvetta. 
Suon syvimpien kohtien kuivattaminen voi olla han-
kalaa.

Kuva 38. Sarvinevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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36. Ympyriäiskeidas

Ympyriäiskeidas (kl. 1144 08, x = 6840,7 
y = 1565,2) sijaitsee Noormarkun vastaisella rajal-
la noin 13 km Pomarkun keskustasta itään. Suo ra-
joittuu moreenimaastoon. Ympyriäiskeitaan pohjois-
reunaa sivuaa maantie. Suolla on 16 tutkimuspistettä 
ja 11 syvyyspistettä (kuva 39). Tutkimuspisteitä on 
7,3/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 22 ha, yli 1 m 
syvän alueen 16 ha, yli 1,5 m syvän 13 ha ja yli 2 m 
syvän 11 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 70–72 m, 
ja pinta viettää länteen. Ympyriäiskeidas on koko-
naan ojitettu. Suon länsireunasta on laskuoja Kynäs-
jokeen, josta vedet virtaavat Pomarkunjoen kautta 
Isojärveen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 36.021, In-
hottujärven-Kynäsjoen alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 4,1 m. 
Suon pohja on tasainen. Pohjamaalaji on koko suon 
alueella moreeni. Liejua on suon pohjalla laajahkol-
la alueella ohut kerros.

Ympyriäiskeitaan suotyypeistä on rämeellä 81 %, 
korvessa 4 % ja turvekankaalla 15 %. Suon keski-
osassa on tupasvilla- ja rahkarämeojikkoa ja –muut-
tumaa. Reunemmalla on isovarpurämemuuttumaa ja 
reunaosissa mm. puolukkaturvekangasta. Keskimää-
räinen suon pinnan rahkamättäisyys on 28 % ja mät-
täiden korkeus 2,2 dm. Puusto on yleensä keskitihe-
ää riuku- tai harvennusasteen mäntyä.

Ympyriäiskeitaan turpeista on rahkavaltaisia 96 % 
ja saravaltaisia 4 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 74 %, sararahkaturve (CS) 22 % ja 

rahkasaraturve (SC) 4 %. Tupasvillaa (ER) lisäteki-
jänä sisältäviä turpeita on 7 %, puun jäännöksiä (L) 
sisältäviä 16 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 
1 % kokonaisturvemäärästä.

Suon keskiosassa on noin 1,5 m paksu, heikos-
ti maatunut rahkaturvekerros, joka koostuu suurim-
maksi osaksi Acutifolia-ryhmän rahkasammalien 
jäännöksistä. Tämän kerroksen alla on hyvin maa-
tunutta rahkaturvetta, jonka alla on usein uusi kerros 
heikosti maatunutta rahkaturvetta ennen ohutta sara-
pitoista pohjakerrosta. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 5,3. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintatur-
vekerroksen maatuneisuus on 3,3 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 6,9. Liekoja on erittäin vähän. 
Ympyriäiskeitaalta on otettu näytteet yhdeltä pis-
teeltä.  

Ympyriäiskeitaan pintaturvekerros soveltuu kas-
vuturvetuotantoon ja pohjaturvekerros energiaturve-
tuotantoon. Suon 13 ha:n laajuisella, yli 1,5 m sy-
vällä alueella on 0,18 milj. suo-m3 viljelyturvetuo-
tantoon soveltuvaa H1–3 -maatunutta turvetta, joka 
kuuluu laatuluokkaan 1. Lähinnä H4 -maatunut-
ta kasvu- ja ympäristöturvetuotantoon soveltuvaa, 
laatuluokkaan 2b sijoittuvaa turvetta on 0,01 milj. 
suo-m3. Heikosti maatuneen rahkaturvekerroksen 
alla on noin 0,14 milj. suo-m3 energiaturvetuotan-
toon soveltuvaa turvetta. Energiaturpeen laatuohjeen 
(2006) mukaan se kuuluu laatuluokkaan M50, A2.0, 
Q8.0, S0.15.

Kuva 39. Ympyriäiskeitaan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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37. Löytynneva

Löytynneva (kl. 1144 08, x = 6946,4, y = 1566,3) 
sijaitsee noin 15 km Pomarkun keskustasta itäkoil-
liseen. Suo rajoittuu mäkiseen moreenimaastoon. 
Pohjois- ja eteläpäässä on peltoja. Suon itäreunaa 
sivuaa paikallistie. Suolla on 26 tutkimuspistettä ja 
19 syvyyspistettä (kuva 40). Tutkimuspisteitä on 
10,0/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 26 ha, yli 1 
m syvän alueen 15 ha, yli 1,5 m syvän 13 ha ja yli 2 
m syvän 6 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 64–65 m, 
ja pinta viettää etelään noin 1 m/km. Löytynneva on 
suurimmaksi osaksi ojitettu. Keskellä on pienehkö 
ojittamaton alue. Kuivatus mahdollisuudet ovat hy-
vät. Suon eteläpäästä on laskuoja Kynäsjärveen, jos-
ta vedet virtaavat Kynäsjoen ja Pomarkunjoen kautta 
Isojärveen. Suo kuuluu vesistöalueeseen 36.021, In-
hottujärven-Kynäsjoen alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 3,1 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät pohjamaala-
jit ovat hiekka (44 %), paikoin lohkareinen moreeni 
(40 %) ja savi (16 %). Liejua on suon pohjalla useas-
sa kohdassa ohut kerros.

Löytynnevan suotyypeistä on rämeellä 80 % ja 
pellolla 20 %. Suon keskiosa on pääasiassa keidasrä-
mettä, paikoin on myös rahkarämettä. Muualla rah-
karämemuuttuma on tyypillinen. Luoteisosassa on 
kytöheittoa. Keskimääräinen suon pinnan rahkamät-
täisyys on 49 % ja mättäiden korkeus 2,2 dm. Puus-

to on suon keskellä kitukasvuista ja harvaa mäntyä. 
Reunoilla on kookkaampaa puustoa.

Löytynnevan turpeista on rahkavaltaisia 98 % ja 
saravaltaisia 2 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 80 %, sararahkaturve (CS) 18 % ja 
rahkasaraturve (SC) 2 %. Tupasvillaa (ER) lisäteki-
jänä sisältäviä turpeita on 24 %, puun jäännöksiä (L) 
sisältäviä 14 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 
3 % kokonaisturvemäärästä.

Suolla on runsaan metrin paksuinen, heikosti 
maatunut pintarahkaturvekerros, jonka alla on maa-
tuneempaa rahkaturvetta. Pohjalla on ohut kerros sa-
rapitoista turvetta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 4,8. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintatur-
vekerroksen maatuneisuus on 3,4 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 7,1. Liekoja on yleensä vähän. 

Löytynnevan pintaturvekerros soveltuu kasvutur-
vetuotantoon ja pohjaturvekerros energiaturvetuo-
tantoon. Suon 13 ha:n laajuisella, yli 1,5 m syväl-
lä alueella on 0,10 milj. suo-m3 kasvu- ja ympäris-
töturvetuotantoon soveltuvaa H1–3 -maatunutta tur-
vetta. Lähinnä H4 -maatunutta ympäristöturvetuo-
tantoon soveltuvaa, turvetta on 0,08 milj. suo-m3. 
Heikosti maatuneen rahkaturvekerroksen alla on 
noin 0,04 milj. suo-m3 energiaturpeeksi soveltuvaa 
turvetta. 

Kuva 40. Löytynnevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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38. Pänsäri

Pänsäri (kl. 1144 08, x = 6848,4, y = 1563,0) si-
jaitsee noin 13 km Pomarkun keskustasta pohjois-
koilliseen. Se rajoittuu pohjoisessa ja kaakossa pel-
toihin ja muualla moreenimaastoon. Suon etelä- ja 
kaakkoisreunaan ulottuu metsäautotie. Suolla on 13 
tutkimuspistettä ja 11 syvyyspistettä (kuva 41). Tut-
kimuspisteitä on 4,8/10 ha. Suon kokonaispinta-ala 
on 27 ha, yli 1 m syvän alueen 17 ha, yli 1,5 m syvän 
4 ha ja yli 2 m syvän 10 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 60–63 m, 
ja pinta viettää luoteeseen noin 5 m/km. Pänsäri on 
kokonaan ojitettu. Suolta on peltojen kautta laskuojia 
läheiseen Leväsjokeen, joka johtaa Karvianjokeen. 
Karvianjoesta vedet laskevat Kynäsjärven ja Kynäs-
joen kautta Pomarkunjokeen ja edelleen Isojärveen. 
Suo kuuluu vesistöalueeseen 36.022, Karvianjoen 
keskiosan alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 3,2 m. 
Suon pohja on tasainen. Yleisimmät pohjamaala-
jit ovat savi (75 %), moreeni (21 %) ja hiesu (4 %). 
Liejua on suon pohjalla laajalla alueella keskimäärin 
runsaan puolen metrin paksuinen kerros.

Pänsärin suotyypeistä on rämeellä 67 % ja tur-
vekankaalla 33 %. Suon keskiosassa on tupasvilla- 
ja isovarpurämemuuttumaa. Reunaosissa mustikka-
turvekangas on yleinen. Keskimääräinen suon pin-
nan rahkamättäisyys on 13 % ja mättäiden korkeus 
2,0 dm. Puusto on suon keskellä keskitiheää män-
tyvaltaista harvennuspuustoa. Reunaosien turvekan-

kaalla on kookasta männyn, kuusen ja koivun seka-
puustoa.

Pänsärin turpeista on rahkavaltaisia 42 % ja sara-
valtaisia 58 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rahka-
turve (S) 58 %, sararahkaturve (CS) 28 % ja rahka-
saraturve (SC) 18 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 14 % ja puun jäännöksiä (L) si-
sältäviä 31 % kokonaisturvemäärästä.

Suolla on vaihtelevan paksuinen heikosti maatu-
nut rahkavaltainen pintakerros, jonka alla on hyvin 
maatunutta rahkaturvetta, joka pohjaa kohti muuttuu 
saravaltaiseksi. Turvekerroksessa on läheisen joen 
tulvimisesta johtuvia liejulinssejä, joiden sisältämän 
mineraaliaineksen vuoksi tuhkapitoisuus on korkea. 
Puun jäännökset ovat reunaosissa yleinen turpeen li-
sätekijä.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 7,0. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pinta-
turvekerroksen maatuneisuus on 3,0 ja hyvin maa-
tuneen pohjakerroksen 7,4. Liekoja on paikoin koh-
talaisesti. Pänsäriltä on otettu näytteet yhdeltä pis-
teeltä.

Turvelajin ja maatumisasteen puolesta Pänsäri so-
veltuisi energiaturvetuotantoon, mutta turvekerrok-
sen tuhkapitoisuus on ainakin näytepisteellä yli met-
rin syvyydessä yli 10 % ja rikkipitoisuuskin on kes-
kimääräistä korkeampi. Suo ei siksi sovellu turve-
tuotantoon. 

Kuva 41. Pänsärin tutkimus- ja syvyyspisteet.
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39. Papinlamminkeidas

Papinlamminkeidas (kl. 1144 08, x = 6849,1, 
y = 1567,2) sijaitsee noin 20 km Pomarkun keskus-
tasta itäkoilliseen. Suo rajoittuu kallioiseen moreeni-
maastoon. Eteläreunaan ulottuu metsäautotien pää. 
Suolla on 27 tutkimuspistettä ja 24 syvyyspistettä 
(kuva 42). Tutkimuspisteitä on 7,3/10 ha. Suon ko-
konaispinta-ala on 37 ha, yli 1 m syvän alueen 23 ha, 
yli 1,5 m syvän 17 ha ja yli 2 m syvän 15 ha.

 Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 87–89 m, 
ja pinta viettää keskeltä kaakkoon ja luoteeseen. Pa-
pinlamminneva on suurimmaksi osaksi luonnonti-
lainen. Reunoilla ja luoteispäässä on ojitusta. Suon 
keskellä sijaitsee Papinlampi (88,2 m mpy). Suon 
luoteis- ja kaakkoispäästä on ojayhteys Karvianjo-
keen, josta vedet laskevat Kynäsjärven, Kynäsjoen, 
Inhottujärven ja Pomarkunjoen kautta Isojärveen. 
Suon länsiosa kuuluu vesistöalueeseen 36.022, Kar-
vianjoen keskiosan alue ja itäpää vesistöalueeseen 
36.029, Tuunajärvenojan valuma-alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 5,0 m. 
Suon pohja on epätasainen. Yleisimmät pohjamaa-
lajit ovat moreeni (35 %), hiekka (22 %) ja savi 
(10 %). Liejua on suon pohjalla laajahkolla alueella 
10–30 cm:n paksuinen kerros.

Papinlamminnevan suotyypeistä on rämeellä 
86 %, avosuolla 4 % ja turvekankaalla 10 %. Suon 
keskiosa on pääasiassa keidasrämettä. Reunemmalla 

on rahkarämettä ja reunaosissa rahka-. ja isovarpu-
rämemuuttumaa. Suon luoteispäässä on ruohoturve-
kangasta. Kaakkoispäästä on nostettu  turvepehkua. 
Keskimääräinen suon pinnan rahkamättäisyys on 
48 % ja mättäiden korkeus 2,5 dm. Puusto on suon 
keskellä kitukasvuista ja harvaa mäntyä. Reunoilla 
on kookkaampaa puustoa.

Papinlamminkeitaan turpeista on rahkavaltaisia 
99 % ja saravaltaisia 1 %. Pääturvelajeittain jakauma 
on: rahkaturve (S) 95 %, sararahkaturve (CS) 4 % ja 
rahkasaraturve (SC) 1 %. Tupasvillaa (ER) lisäteki-
jänä sisältäviä turpeita on 29 %, puun jäännöksiä (L) 
sisältäviä turpeita 5 % ja varpujen jäännöksiä (N) si-
sältäviä 1 % kokonaisturvemäärästä.

Suon  keskiosan keidasrämealueella on paksu hei-
kosti maatunut pintarahkaturvekerros, jonka alla hy-
vin maatunutta rahkaturvetta. Pohjalla on ohut ker-
ros sarapitoista tai –valtaista turvetta. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 4,6. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintatur-
vekerroksen maatuneisuus on 3,3 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 6,3. Liekoja on erittäin vähän. 

Turvelajin ja maatumisasteen puolesta Papinlam-
minkeitaan paksuturpeinen alue soveltuu kasvu- ja 
ympäristöturvetuotantoon. Alueen keskellä sijaitse-
van lammen takia suota ei kuitenkaan suositella tur-
vetuotantoon.

Kuva 42. Papinlamminkeitaan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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40. Koivukeidas

Koivukeidas (kl. 1144 08, x = 6849,1, y = 1567,2) 
sijaitsee noin 20 km Pomarkun keskustasta itäkoilli-
seen. Suo rajoittuu kallioiseen ja mäkiseen moreeni-
maastoon. Koivukeitaan länsireunaan ulottuu metsä-
autotien pää, josta jatkuu talvitie suon halki. Suolla 
on 9 tutkimuspistettä ja 6 syvyyspistettä (kuva 43). 
Tutkimuspisteitä on 5,6/10 ha. Suon kokonaispinta-
ala on 16 ha, yli 1 m syvän alueen 8 ha, yli 1,5 m sy-
vän 6 ha ja yli 2 m syvän 4 ha. Suo on tutkittu haja-
pistein.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 83–84 m, 
ja pinta viettää länteen ja etelään. Koivukeidas on 
kokonaan ojitettu. Länsi- ja kaakkoispäästä lähtee 
laskuoja kohti Karvianjokea, josta vedet virtaavat 
Kynäsjärven ja Kynäsjoen kautta Pomarkunjokeen, 
joka laskee Isojärveen. Suon länsiosa kuuluu vesis-
töalueeseen 36.022, Karvianjoen keskiosan alue ja 
kaakkoisosa vesistöalueeseen 36.029, Tuunajärve-
nojan valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 4,3 m. 
Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit ovat mo-
reeni (93 %) ja savi (7 %). Liejua on suon pohjalla 
laajahkolla alueella keskimäärin alle puolen metrin 
paksuinen kerros.

Koivukeitaan suotyypeistä on rämeellä 73 % ja 
turvekankaalla 27 %. Suon länsiosassa on rahka- 

ja isovarpurämemuuttumia. Itäosassa puolukkatur-
vekangas on vallitseva. Keskimääräinen suon pin-
nan rahkamättäisyys on 30 % ja mättäiden korkeus 
2,4 dm. Puusto on kehitys- ja tiheysluokaltaan vaih-
televaa männikköä. Paikoin seassa on runsaasti koi-
vua. 

Koivukeitaan turpeista on rahkavaltaisia 71 % ja 
saravaltaisia 29 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 60 %, sararahkaturve (CS) 11 % ja 
rahkasaraturve (SC) 29 %. Tupasvillaa (ER) lisäteki-
jänä sisältäviä turpeita on 21 %, puun jäännöksiä (L) 
sisältäviä turpeita 9 % ja varpujen jäännöksiä (N) si-
sältäviä 1 % kokonaisturvemäärästä.

Suon paksuturpeisimmalla alueella on vaihtelevan 
paksu heikosti maatunut rahkavaltainen pintaturve-
kerros, jonka alla on maatumisasteeltaan vaihtelevaa 
rahkaturvetta lähes pohjaan asti. Itäosan turvekanga-
salueella turve on saravaltaista lähes kokonaan.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 6,0. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintatur-
vekerroksen maatuneisuus on 2,7 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 6,5. Liekoja on erittäin vähän. 

Koivukeitaan pieni koko ja lahdekkeinen muo-
to vaikeuttavat turvetuotantoalueen muodostamista. 
Länsiosan paksuturpeisella alueella pienimuotoinen 
ympäristöturpeen tuotanto on mahdollista.

Kuva 43. Koivukeitaan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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41. Knapinkeidas

Knapinkeidas (kl. 1144 11, x = 6846,9, y = 1571,1) 
sijaitsee noin 22 km Pomarkun keskustasta itäkoil-
liseen. Suo rajoittuu kallioiseen moreenimaastoon. 
Luoteispuolella kulkee metsäautotie. Suolla on 25 
tutkimuspistettä ja 26 syvyyspistettä (kuva 44). Tut-
kimuspisteitä on 7,6/10 ha. Suon kokonaispinta-ala 
on 33 ha, yli 1 m syvän alueen 24 ha, yli 1,5 m syvän 
21 ha ja yli 2 m syvän 16 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 78–81 m, 
ja pinta viettää pohjoiseen. Knapinkeidas on suurim-
maksi osaksi ojitettu. Eteläosassa on pienehkö luon-
nontilainen alue. Suon pohjoispäästä lähtee Pluti-
noja etelään, jonka kautta vedet päätyvät Karvian-
jokeen ja siitä edelleen Kynäsjärven ja Kynäsjoen 
kautta Pomarkunjokeen ja lopulta Isojärveen. Suo 
kuuluu vesistöalueeseen 36.029, Tuunajärvenojan 
valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 4,5 
m. Suon pohja on paikoin epätasainen. Yleisimmät 
pohjamaalajit ovat moreeni (65 %), hiekka (25 %) ja 
savi (8 %). Liejua on suon pohjalla laajahkolla alu-
eella paikoin metrin paksuinen kerros.

Knapinkeitaan suotyypeistä on rämeellä 65 %, 
avosuolla 12 % ja turvekankaalla 23 %. Suon etelä-
osassa on keidasrämettä. Muualla rahkarämemuut-
tuma ja rahkanevamuuttuma ovat yleisiä. Reuna-
osissa on turvekankaita. Keskimääräinen suon pin-
nan rahkamättäisyys on 30 % ja mättäiden korke-
us 2,2 dm. Puusto on suon keskellä kitukasvuista ja 

harvaa mäntyä. Reunoilla ja pohjoisosassa on monin 
paikoin männyn ja koivunsekaista tukkipuustoa.

Knapinkeitaan turpeista on rahkavaltaisia 97 % 
ja saravaltaisia 3 %. Pääturvelajeittain jakauma on: 
rahkaturve (S) 87 %, sararahkaturve (CS) 10 %, rah-
kasaraturve (SC) 3 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 26 %, puun jäännöksiä (L) si-
sältäviä turpeita 8 % ja varpujen jäännöksiä (N) si-
sältäviä 1 % kokonaisturvemäärästä.

Suolla on vaihtelevan paksuinen heikosti maatu-
nut rahkavaltainen pintaturvekerros, jonka alla hy-
vin ja heikosti maatuneet rahkakerrokset vuorottele-
vat. Tupasvilla on yleinen lisätekijä. Pohjalla on ohut 
kerros kohtalaisesti maatunutta saravaltaista tai –pi-
toista turvetta.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 4,9. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintatur-
vekerroksen maatuneisuus on 2,6 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 5,7. Liekoja on erittäin vähän. 

Maatumisastevaihtelu heikentää turpeen sovel-
tuvuutta eri tarkoituksiin. Tutkimushetkellä (1984) 
suolla on lisäksi ollut käytössä oleva kalasääsken 
pesä. Knapinkeitaalla on noin 15 ha turvetuotantoon 
välttävästi soveltuvaa aluetta. Pinnassa on noin 0,17 
milj. suo-m3 kasvu- ja ympäristöturvetuotantoon so-
veltuvaa turvetta. Tämän kerroksen alla on noin 0,17 
milj. suo-m3 välttävästi energia- tai ympäristöturve-
tuotantoon soveltuvaa maatumisasteeltaan vaihtele-
vaa rahkaturvetta. 

Kuva 44. Knapinkeitaan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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42. Sileäneva

Sileäneva (kl. 1144 08, x =6848,4, y = 1570,3) si-
jaitsee noin 22 km Pomarkun keskustasta itäkoilli-
seen. Suo rajoittuu luoteessa Mateenkeitaaseen ja 
muualla kallioiseen ja mäkiseen moreenimaastoon. 
Suolle johtaa heikkokuntoinen metsäautotie. Suolla 
on 16 tutkimuspistettä ja 13 syvyyspistettä (kuva 45). 
Tutkimuspisteitä on 3,4/10 ha. Suon kokonaispinta-
ala on 47 ha, yli 1 m syvän alueen 37 ha, yli 1,5 m 
syvän 23 ha ja yli 2 m syvän 20 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 87–90  m, 
ja pinta viettää pohjoisosassa länteen. Sileäneva on 
lähes kokonaan ojitettu. Länsiosassa on pienehkö 
ojittamaton alue. Suon länsi- ja eteläreunasta on las-
kuoja kanavaan, joka johtaa Karvianjokeen. Kar-
vianjoesta vedet virtaavat Kynäsjärven ja Kynäsjoen 
kautta Pomarkunjokeen ja edelleen Isojärveen. Suo 
kuuluu vesistöalueeseen 36.029, Tuunajärvenojan 
valuma-alue. 

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 3,9 m. 
Suon pohja on epätasainen. Pohjamaalajit ovat mo-
reeni (89 %) ja hiekka (11 %). Liejua on suon poh-
jalla muutamassa kohdassa ohut kerros.

Sileänevan suotyypeistä on rämeellä 72 %, avo-
suolla 14 % ja turvekankaalla 14 %. Suon kaakkois-
osassa on isovarpuräme- ja rahkarämemuuttumaa 

sekä rahkanevamuuttumaa. Pohjoisosassa on var-
pu- ja mustikkaturvekangasta ja länsiosassa keidas-
rämettä. Keskimääräinen suon pinnan rahkamättäi-
syys on 39 % ja mättäiden korkeus 2,0 dm. Puusto 
on tiheys- ja kehitysluokaltaan vaihtelevaa mäntyä.

Sileänevan turpeet ovat rahkavaltaisia. Pääturve-
lajeittain jakauma on: rahkaturve (S) 94 % ja sara-
rahkaturve (CS) 6 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä 
sisältäviä turpeita on 64 % ja puun jäännöksiä (L) si-
sältäviä turpeita 8 %.

Sileänevan heikosti maatunut rahkavaltainen pin-
taturvekerros on ohut, tai se puuttuu paikoin koko-
naan. Kohtalaisen hyvin maatunut tupasvillarahka-
turve on suolle tyypillinen.

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus 
on 6,4. Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintatur-
vekerroksen maatuneisuus on 4,0 ja hyvin maatu-
neen pohjakerroksen 6,6. Liekoja on erittäin vähän. 

Turvetuotantoalueen muodostamista vaikeuttava 
tekijä on suon lahdekkeinen muoto. Sileänevan poh-
jois- ja länsiosassa on noin 15 ha energiaturvetuo-
tantoon soveltuvaa aluetta, jolla on kaikkiaan noin 
0,27 milj. suo-m3 energiaturvetuotantoon soveltuvaa 
turvetta.

Kuva 45. Sileänevan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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43. Mateenkeidas

Mateenkeidas (kl. 1144 08, x = 6849,5, y = 1569,8) si-
jaitsee noin 22 km Pomarkun keskustasta itäkoilliseen. 
Suo rajoittuu kaakossa Sileänevaan ja muualla kallioi-
seen ja mäkiseen moreenimaastoon. Suon pohjois- ja län-
sipuolella kulkee metsäautotie. Suolla on 28 tutkimuspis-
tettä ja 28 syvyyspistettä (kuva 46). Tutkimuspisteitä on 
6,1/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 46 ha, yli 1 m sy-
vän alueen 32 ha, yli 1,5 m syvän 29 ha ja yli 2 m syvän 
26 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 89–91 m, ja 
pinta viettää länsireunassa etelään. Suo on suurimmaksi 
osaksi luonnontilainen. Pohjoispäässä ja länsireunassa on 
ojitusta. Suon itäreunasta on laskuoja Isoon-Mateeseen. 
Länsireunasta lähtee laskuoja lounaaseen kohti Karvian-
jokea, joka laskee Kynäsjärveen, josta on yhteys Isojär-
veen. Suon länsiosa kuuluu vesistöalueeseen 36.029, 
Tuunajärvenojan valuma-alue ja itäosa vesistöalueeseen 
36.022, Karvianjoen keskiosan alue.

Suurin havaittu turvekerroksen paksuus on 5,1 m. 
Suon pohja on paikoin epätasainen. Yleisimmät pohja-
maalajit ovat savi (38 %), hiekka (30 %) ja moreeni (13 
%). Liejua on suon pohjalla muutamassa kohdassa ohut 
kerros.

Mateenkeitaan suotyypeistä on rämeellä 86 %, kor-
vessa 3 % ja turvekankaalla 11 %. %. Suon keskiosa on 
pääasiassa keidasrämettä. Reunaosissa on isovarpu- ja 
rahkarämettä. Ojitusalueella on pääasiassa turvekankai-
ta. Keskimääräinen suon pinnan rahkamättäisyys on 49 
% ja mättäiden korkeus 2,2 dm. Puusto on suon keskellä 
kitukasvuista ja hyvin harvaa mäntyä. Reunoilla on pai-
koin tukkipuustoa.

Mateenkeitaan turpeista on rahkavaltaisia 95 % ja sa-

ravaltaisia 5 %. Pääturvelajeittain jakauma on: rahkatur-
ve (S) 81 %, sararahkaturve (CS) 14 % ja rahkasaraturve 
(SC) 5 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita 
on 18 % ja puun jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 3 %.

Suurimmassa osassa suota on yli 2 m paksu heikosti 
(H1–4) maatunut pintarahkaturvekerros, jossa on jonkin 
verran maatumisastevaihtelua ja maatuneempia rahka-
linssejä. Paikoin heikosti maatunut rahkavaltainen pinta-
kerros ulottuu lähes pohjaan asti. Tutkimusajankohdasta 
(1984) johtuen pintakerroksen rahkasammalkoostumus-
ta ei ole tutkittu, mutta huomattava osa siitä koostuu to-
dennäköisesti Acutifolia-ryhmän rahkasammalien jään-
nöksistä. Tupasvilla on melko yleinen lisätekijä. Pohjal-
la on ohuehko kerros kohtalaisen hyvin maatunutta sara-
valtaista turvetta. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,5. 
Heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaturvekerroksen 
maatuneisuus on 3,5 ja hyvin maatuneen pohjakerroksen 
5,6. Liekoja on erittäin vähän. Mateenkeitaalta on otettu 
näytteet yhdeltä pisteeltä.

Mateenkeitaan pintaturvekerros soveltuu kasvuturve-
tuotantoon ja pohjaturvekerros energiaturvetuotantoon. 
Saarekkeet ja lahdekkeisuus haittaavat yhtenäisen tuo-
tantokentän muodostamista. Suolla on noin 20 ha mel-
ko yhtenäistä tuotantoon soveltuvaa lähinnä yli 2 m sy-
vää aluetta, jossa on 0,49 milj. suo-m3 kasvu- ja ympä-
ristöturvetuotantoon soveltuvaa H1–4 -maatunutta tur-
vetta. Heikosti maatuneen rahkaturvekerroksen alla on 
noin 0,20 milj. suo-m3 tyydyttävästi energiaturvetuo-
tantoon soveltuvaa turvetta. Energiaturpeen laatuohjeen 
(2006) mukaan turve kuuluu laatuluokkaan M50, A2.0, 
Q8.0, S0.15.

Kuva 46. Mateenkeitaan tutkimus- ja syvyyspisteet.
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TULOSTEN TARKASTELU

Suot ja turvekerrostumat

Pomarkun maapinta-ala on 331 km2. Peruskar-
toilta tehdyssä soiden pinta-alamittauksissa Pomar-
kun geologisten, vähintään 20 ha:n kokoisten soiden 
pinta-alaksi on saatu 3 325 ha (Virtanen ym. 2003), 
mikä on 10 % kunnan maa-alasta. Tutkittu suoala, 3 
036 ha, on noin 9 % maa-alasta. Useat tutkitut suot 
sijaitsevat osittain naapurikuntien alueella.

Pomarkun suot kuuluvat suur alueellisesti Rannik-
ko-Suomen kermikeitaiden alueeseen, jossa tyypil-
liset keidas suot ovat pinnan muodoltaan kilpimäisiä. 
Osa Pomarkun soista on kilpimäisiä, mutta useim-
milla soilla on enemmän laakio- tai viettokeitaiden 
piirteitä. Soille on ominaista niiden sijoittuminen 
mäkisen ja osin kallioisen moreenimaaston painan-
teisiin. Monet suot ovat muodoltaan rikkonaisia ja 
lahdekkeisia ja niillä on usein moreenisaarekkeita. 
Suurin suo on 935 ha:n laajuinen Isoneva (7), joka 
kuuluu Natura 2000-suojeluohjelman piiriin. Mui-
ta laajahkoja soita ovat Isokeidas (1), Loukaskos-
kenneva (17) ja Tervalamminkeidas (18). Tutkittu-
jen soiden keski koko on 71 ha, mutta koko vaihte-
lee huomatta vasti. Suot sijaitsevat eri puolilla kun-
taa painottuen kuitenkin kuntakeskuksen etelä- ja 
itäpuolelle. 

Tutkituilla soilla tehtiin kaikkiaan 2 642 suotyyppi-
havaintoa. Yleisimpiä suo tyyppejä ovat erilaiset rä-
meet, joita on 62 % tutkitusta suopinta-alasta (kei-
dasräme, rahkaräme, isovarpu räme ja tupasvilla-
räme). Avosoita eli nevoja on 16 % ja korpia 3 % 
tutkitusta pinta-alasta. Lyhytkorsi neva ja rahka neva 
ovat yleisimpiä nevatyyppejä.

Ojikkovaiheessa olevaa suota on 3 % tutkitus-
ta suopinta-alasta ja muuttuma vaiheessa on 34 %. 
Luonnon tilaisen suo n osuus on 44 %. Turve-
kankaiden, vanhojen turve pehkun nosto alueiden ja 

turve peltojen osuus on yhteensä 19 %. Ojituksen 
vaiku tuksen alaista suota on havainnoista kaikkiaan 
56 %. Kaikilla soilla on ainakin jonkin verran ojitus-
ta. Useiden soiden keski osat ovat kuitenkin luonnon-
tilassa, vaikka reunoilla on ojitusta. Luonnontilaisen 
alueen korkea prosenttiosuus selittyy pääosin sillä, 
että suojelussa oleva lähes 1 000 ha:n laajuinen Iso-
neva (7) on valtaosin luonnontilassa. Muita suureksi 
osaksi luonnontilaisia soita ovat mm. Isokeidas (1), 
Karhuneva (2) ja Kylänneva (15). 

Pomarkku kuuluu Karvianjoen vesistöalueeseen 
(nro 36) (Ekholm 1993). Useimpien soiden kuivatus-
mahdolli suudet ovat turve tuotannon kannalta hyvät. 
Joillakin soilla on jonkin verran avovesi allikoita tai 
pieniä lampia. 

Taulukossa 1 on luokiteltu tutkittujen soiden turve-
määrät eri syvyysalueilla pää turve lajin ja maatunei-
suuden mukaan. Suokohtaiset tiedot ovat taulukos-
sa 3. Heikosti maatuneen rahka valtaisen (S) pinta-
turpeen (H1–4) osuus on 57 % koko turve määrästä. 
Yli 1,5 m syvällä alueella sen osuus on 60 %. Koko 
turve määrästä 83 % on yli 1,5 m syvällä alueella.

Pomarkussa tutkittujen soiden turpeen keski-
paksuus on 1,9 m, josta heikosti (H1–4) maatu-
neen rahka valtaisen pinta turvekerroksen paksuus 
on 1,0 m. Suot ovat hieman ohut turpei sempia kuin 
Satakunnassa keski määrin, missä kaikkien tutkittu-
jen soiden turpeen keski paksuus on 2,0 m (Virtanen 
ym. 2003). Yli 1,5 m syvän alueen osuus tutkitusta 
suo alasta on 60 %. Tutkittujen soiden yli metrin sy-
vyisten alueiden turve kerrostu man keski paksuus on 
2,3 m, yli 1,5 m syvien 2,7 m ja yli 2 m syvien alu-
eiden 2,9 m. Suurin havaittu piste kohtainen turve-
paksuus, 5,3 m, on Isonevalla (7). 

Taulukko 1. Pomarkussa tutkittujen soiden turvemäärät eri syvyysalueilla.

Syvyysalue
Pinta-ala

ha
Pintarahka (S) milj. suo-m3

H1–3                   H4
Muu turve S H5-10

C H1-10 milj. suo-m3
Yhteensä milj.

suo-m3

Kokonaissuoala 3 036 16,41 16,27 25,09 57,77

Yli 1 m syvä alue 2 342 16,02 15,63 22,58 54,23

Yli 1,5 m syvä alue 1 815 15,11 14,47 18,81 48,39

Yli 2 m syvä alue  1 490 13,65 13,41 15,71 42,77

Tutkituissa soissa rahkavaltaisen turpeen osuus 
on 89 %, kun se Satakunnassa on keskimäärin 72 % 
(Virtanen ym. 2003). Sara valtaisten turpeiden osuus 
on 11 %. Alueen soille on tyypillistä paksu heikos-

ti (H1–4) maatunut rahka valtainen pinta turvekerros, 
jossa on usein maatu neempia rahka linssejä ja -ker-
roksia. Pintakerros koostuu vaihtelevasti Acutifolia - 
ja Cuspidata -ryhmien rahka sammalien jäännöksis-
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tä, ensin mainitun ryhmän ollessa yleensä enemmis-
tönä. Palustria -ryhmän rahka sammalien jään nöksiä 
on melko vähän. Tupasvillaa on yleisesti lisätekijä-
nä. 

Heikosti (H1–4) maatuneen rahka valtaisen pinta-
turve kerroksen alla on yleensä kohta laisen hyvin 
maatunutta rahka valtaista turvetta, joka pohjaa kohti 
muuttuu yleensä sara pitoiseksi tai -valtaiseksi. Poh-
jalla puun jäännökset ovat tyypillinen turpeen lisä-
tekijä.

Suokohtaisesti turvemääriin painotettu turpeen 
keski maatuneisuus on 4,6 (von Postin kymmen-
asteikko). Heikosti (H1–4) maatuneen rahkavaltai-
sen pintaturvekerroksen keski maatu neisuus on 3,1 
ja maatu neemman pohjaosan 6,5. Paksusta heikos-
ti maatuneesta rahka valtaisesta pintaturvekerrokses-
ta johtuen koko turvekerroksen keskimaatuneisuus 
ei ole kovin korkea.

Turvekerroksessa olevan lahoamattoman puu-
aineksen eli liekojen määrä on suurimmilla tutki -
tuilla soilla yleensä alhainen, mutta monilla pienil-

lä ja usein metsäisillä soilla liekoisuus on paikoin 
korkea. Korkea liekoisuus (yli 3 %) aiheuttaa lisä-
kustannuksia turve tuotannossa, varsinkin jos ky-
seessä on pienimuotoinen tai tila kohtainen pala-
turve tuotanto. Nykyisillä tuotanto menetelmillä se ei 
kuitenkaan ole este tuotannon aloittamiselle.

Tutkittujen soiden yleisin pohja maa laji on moree-
ni, jota esiin tyy 56 %:ssa suoalasta (suo kohtaisesti 
pinta-aloihin painotettu keskiarvo). Savea esiintyy 17 
%:ssa suo alasta, hiekkaa 16 %:ssa, kalliota 9 %:ssa, 
hiesua 1 %:ssa ja hietaa 1 %:ssa. Monille Pomarkun 
soille on tyypillistä epätasainen, usein lohkareinen 
moreenipohja. Usein syvänteissä on moreenin pääl-
lä savikerros. 

Liejua on havaittu jokaisen suon pohjalla. Lieju-
kerrokset ovat paikoin paksuhkoja ja laaja-alaisia. 
Tutkittujen soiden tutkimuspisteistä laskettu ja pin-
ta-aloihin painotettu liejun esiin ty mis  tiheys on 38 %. 
Liejuja on soiden pohjalla kaikkiaan noin 1 150 ha:n 
alueella. Lieju on merkkinä suon syntymisestä vesis-
tön umpeen kasvun tuloksena.

Laboratoriomääritysten tulokset

Laboratoriomäärityksiä varten Pomarkussa otet-
tiin 17 suolta yhteensä 22 näyte pisteeltä 332 turve-
näytettä. Suokohtaiset laboratoriomääritysten keski-
arvot ovat taulukossa 2. Turpeiden keski määräinen 
pH-arvo on 4,0. Pinta turve on happa mampaa kuin 
syvem mällä oleva turve. Samoin rahka valtaiset 
turpeet ovat sara valtaisia happa mampia. Keski-
määräinen tuhka pitoisuus on 2,0 % kuiva painosta. 
Tuhka pitoisuudet ovat yleensä joitakin pohja-
näytteitä lukuun ottamatta alhaisia. Pänsärillä (suo 
nro 38) tuhkapitoisuudet ovat kuitenkin pinnasta 
pohjaan korkeita.  

Turpeen vesipitoisuus riippuu mm. turve lajista, 
maatunei suudesta sekä suon ojituksesta. Pomarkun 
soiden turpeiden keski määräinen vesi pitoisuus on 
92,5 % märkä painosta. Turpeen tiheydellä eli kui-
va-aineen määrällä tarkoitetaan sitä, minkä verran 
luonnon tilassa olevassa tilavuus yksikössä on kuiva-
ainetta. Suhde ilmaistaan tavalli sesti kilo grammoina 

suo kuutio metriä kohti. Pomarkun soissa on kuiva-
ainetta keski määrin 75 kg/suo-m3. Kuiva-ainemäärä 
ei ole kovin korkea, koska monella isolla suolla on 
melko paksu heikosti maatunut rahka valtainen pinta-
turve kerros, jossa turpeen tiheys on alhainen. 

Suossa olevan turpeen kuiva-aine pitoisuuteen 
vaikuttaa ennen kaikkea vesi pitoisuus sekä maatu-
neisuus ja turvelaji. Turpeen kuiva-ainemäärä on tär-
kein vaikut taja suo kuution energia sisältöä lasketta-
essa. Ojitetun suon pinta osan turpeen energia sisältö 
tilavuus yksikköä kohden on usein selvästi korkeam-
pi luonnon tilaiseen suohon verrattuna. 

Energiaturpeen yhtenä tärkeänä kelpoi suuden mit-
tana on sen tehol linen lämpö arvo. Se riippuu turve-
lajista, maatu neisuudesta, tuhka pitoisuudesta sekä 
vesi pitoisuudesta. Tutkittujen soiden turve määriin 
paino tettu keski määräinen tehollinen lämpö arvo kui-
valla turpeella on 19,6 MJ/kg. Vastaava arvo 50 %:n 
kosteu dessa on 8,6 MJ/kg. 
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Taulukko 2. Laboratoriomääritysten keskiarvot.

Nro Suon nimi pH-arvo Tuhkapit.% Vesipit.%

Kuiva-
ainetta kg/

suo-m3

Teholl. 
lämpöarvo 

MJ/kg Rikkipit.%
1 Isokeidas 3,7 1,5 92,1 77,6 19,6
3 Ruikusuo 3,8 2,8 90,8 90,1 20,7 0,32
7 Isoneva 4,1 1,2 93,0 69,9 19,6
9 Oravasuo 4,4 4,7 89,9 98,0 20,0

11 Huhtainsuo 4,2 5,9 91,4 84,5 19,3
14 Levissuo 3,9 3,7 90,7 94,6 19,8
15 Kylänneva 3,4 1,3 92,8 73,8 19,2
16 Kiimasuo 4,0 5,4 91,6 84,7 18,9
18 Tervalamminneva 3,3 1,0 92,9 72,0 18,7
20 Aukeakeidas 3,5 1,2 92,0 73,0 20,4 0,11
24 Susihonganneva 4,2 2,6 91,2 86,2 20,1
28 Harjanneva 4,3 2,9 92,3 75,9 20,1
31 Heinäneva 3,6 1,0 93,3 65,3 18,8
34 Saarineva 3,9 1,5 93,5 63,5 19,1
36 Ympyriäiskeidas 3,4 0,9 92,0 73,4 19,7 0,09
38 Pänsäri 4,3 25,0 86,9 147,7 18,9 0,21
43 Mateenkeidas 3,6 0,8 93,1 70,4 19,6 0,11

4,0 2,0 92,5 74,5 19,6 0,14

Turpeen keski määräinen rikki pitoisuus on 0,14 % 
kuiva painosta. Energiaturpeen laatu ohjeen (liite 4) 
mukaan rikki pitoisuus tulee ilmoittaa, mikäli se ylit-

tää arvon 0,50 %. Rikki pitoisuus nousee yleensä jon-
kin verran suon pohjalla, ja varsinkin järvi ruoko tur-
peen lisä tekijänä kohottaa arvoja.

Soiden soveltuvuus turvetuotantoon

Pomarkun soille tyypillinen paksu, heikosti maa-
tunut rahkavaltainen pintaturvekerros aiheuttaa sen, 
että kasvu- ja ympäristö turvetuotanto on luontevin 
tuotannon aloittamistapa useimmilla soilla. Keski-
määrin melko alhaisesta maatumisasteesta johtuen 
palaturpeen tuotantoon soveltuvia alueita on vähän. 

Turvetuotantoa vaikeuttaa joillakin soilla hei-
kosti maatuneen (H1–4) rahka valtaisen pinta-
turvekerroksen huono laatu, pintaturvekerroksessa 
esiintyy maatu neempia rahka linssejä tai -kerroksia. 

Turvelajin, maatu neisuuden ja turve määrän pe-
rusteella Pomarkussa tutkituista soista turve-
tuotantoon soveltuu 32 suota (kuva 47, taulukko 3). 
Pinta kerroksesta on ensin nostet tavissa kasvu- tai 
ympäristö turvetta 24 suosta, minkä jälkeen loppuosa 
turpeesta soveltuu energia turve tuotantoon. Kahden 
suon (Isokeidas nro 1 ja Sarvineva nro 35) turveker-
ros soveltuu pelkästään kasvu- ja ympäristöturvetuo-
tantoon. Monella suolla energiaturvekerros on kui-
tenkin ohut. Taulukossa 2 lueteltujen soiden lisäksi 
on joillakin soilla pieni alaisia, lähinnä tila kohtaiseen 

turve tuotantoon soveltuvia alueita, joista ei ole erik-
seen laskettu tuotanto kelpoista turve määrää. Turve-
tuotantoon (sekä kasvu- että energia turve) soveltuvi-
en alueiden yhteispinta-ala on 720 ha. 

Kasvu- ja ympäristö turve tuotantoon soveltuu 26 
suota, joiden tuotanto kelpoinen pinta-ala on  yh-
teensä 657 ha. Tuotanto kelpoiset, heikosti maatu-
neet pinta turve varat ovat 8,16 milj. suo-m3. Turve 
soveltuu lähinnä vaalean kasvu turpeen tai kuivike- 
ja imeytys turpeen (ympäristö turve) raaka-aineeksi. 
Hyvälaatuista viljely turve tuotantoon soveltuvaa tur-
vetta on runsaasti vain kahdella suolla (Mattilanne-
va, 12 ja Ympyriäisneva 36).

Energiaturve tuotantoon soveltuvaa aluetta on 30 
suolla, joiden yhteenlaskettu tuotanto kelpoinen pin-
ta-ala on  658 ha. Kuuden suon yhteensä 63 ha:n 
laajuinen alue soveltuu pelkästään energia turve-
tuotantoon. Muilla alueilla on hyödyn nettävä ensin 
heikosti maatunut rahka valtainen pinta kerros kasvu 
tai ympäristöturpeena. Tuotantokelpoisen energia-
turpeen kokonais määrä on 6,88 milj. suo-m3, ja 
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kuivan turpeen energia sisältö on 3,97 milj. MWh. 
Jyrsin turpeelle lasketussa tuotanto kosteudessa 
(50 %) energia sisältö on 3,52 milj. MWh, jolloin 
yhden suo kuution keski määräinen energia sisältö on 
0,51 MWh. Pala turpeen tuotanto kosteuteen (35 %) 
lasket tuna suo kuution energia sisältö on noin 5,5 % 
korkeampi. Koska energia turpeen laatu vaatimukset 
ovat melko väljät, on kasvu- tai ympäristö turve-
tuotantoon suositeltuja pinta kerroksia mahdollista 
käyttää myös energia turpeen raaka-aineeksi. 

Soista, joista on otettu näytteitä laboratoriomää-
rityksiä varten, ja jotka soveltuvat energia turve-

tuotantoon, on määritetty Energiaturpeen laatuohjeen 
(2006) mukaisesti laatuluokat tuhka pitoisuudelle 
(A), teholliselle lämpöarvolle (Q) ja rikkipitoisuu-
delle (S). Oletuksena on ollut, että turpeen kosteus 
on 50 % (M50). Useimmat suot sijoittuvat tuhkapi-
toisuuden perusteella luokkiin A2.0 ja A4.0, teholli-
sen lämpöarvon perusteella luokkaan Q8 ja rikkipi-
toisuuden perusteella luokkiin S0.15 ja S0.20. Rik-
kipitoisuutta ei ole määritetty kaikista näytesarjoista. 
Mikäli heikosti maatunutta pintaturvetta käytetään 
energiaturpeena, sen lämpöarvoluokka on usein Q6. 
Ilmoitetut laatuluokat ovat lähinnä suuntaa antavia.

Kuva 47. Turvetuotantoon soveltuvat suot Pomarkussa.
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Taulukko 3. Turvetuotantoon soveltuvat suot Pomarkussa. 

Nro Suon nimi

Energiaturve Kasvu- ja ympäristöturve

Tuotantokelp. 
pinta-ala ha

Tuotantokelp. 
turvemäärä 
milj. suo-m3

Energiasis. 
50 %:n 

kosteudessa 
milj. MWh

Tuotantokelp. 
pinta-ala ha

Tuotantokelp. 
turvemäärä 
milj. suo-m3

1 Isokeidas 0   50 0,75

2 Karhuneva 15 0,12 0,06 15 0,19

3 Riukusuo 10 0,06 0,04 10 0,12

4 Kiimasuo 16 0,16 0,08 16 0,12

6 Tuffankorpi 5 0,10 0,06 0  

8 Paloneva 8 0,10 0,06 0 0,00

9 Oravasuo 48 0,79 0,44 48 0,12

10 Nälkäsuo 18 0,33 0,19 0 0,00

11 Huhtainsuo 38 0,25 0,14 38 0,52

12 Mattilanneva 8 0,05 0,03 8 0,08

13 Saarineva 23 0,35 0,19 23 0,31

14 Levissuo 33 0,19 0,09 33 0,34

15 Kylänneva 27 0,19 0,07 27 0,35

16 Kiimasuo 34 0,21 0,08 34 0,51

17 Loukaskoskenneva 10 0,16 0,10 0  

18 Tervalamminneva 55 0,55 0,30 55 0,66

19 Tervalammi 10 0,13 0,06 10 0,08

20 Aukeakeidas 26 0,28 0,10 26 0,28

23 Rämäkkö 7 0,10 0,05 0  

24 Susihonganneva 30 0,30 0,16 30 0,30

25 Tommin Korpineva 18 0,16 0,09 18 0,25

28 Harjanneva 46 0,50 0,28 46 0,52

31 Heinäneva 40 0,44 0,25 40 0,59

32 Kiimaneva-Isokeidas 14 0,11 0,06 14 0,22

33 Tieneva 13 0,13 0,07 13 0,15

34 Saarineva 30 0,30 0,12 30 0,51

35 Sarvineva 0   12 0,16

36 Ympyriäisneva 13 0,14 0,06 13 0,19

37 Löytynneva 13 0,04 0,02 13 0,18

41 Knapinkeidas 15 0,17 0,08 15 0,17

42 Sileäneva 15 0,27 0,14 0  

43 Mateenkeidas 20 0,20 0,06 20 0,49

 Yhteensä 658 6,88 3,52 657 8,16
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Taulukko 4. Pomarkussa tutkittujen soiden pinta-ala, heikosti maatuneen pintakerroksen paksuus, keskisyvyys, keski-
maatuneisuus, kokonaisturvemäärä ja vesistöalueen numero.

Nro Suon nimi Karttalehti
Pinta-ala 

ha

Pinta-
kerros
 H1-4S 

m

Keski-
syvyys                 

m

Keski-
maatu-
neisuus

Turvemäärä 
milj. suo-m3

 Vesistö-                                                     
alueen  

 numero

1 ISOKEIDAS 1144 02 211 1,0 1,9 4,3 3,97 36.014

2 KARHUNEVA 1142 11 40 0,7 1,6 5,1 0,64 36.014

3 RUIKUSUO 1144 02 26 0,6 1,2 5,0 0,32 36.014

4 KIIMANEVA 1144 02 30 0,5 1,5 5,5 0,46 36.014

5 SULKKIJÄRVENKORPI 1144 04 47 0,3 1,5 6,0 0,70 36.017

6 TUFFANKORPI 1144 04 32 0,2 1,0 6,4 0,33 36.016

7 ISONEVA 1144 05 935 2,0 2,6 3,8 23,96 36.015, 36.013

8 PALONEVA 1144 04 16 0,2 1,5 7,1 0,25 36.017

9 ORAVASUO 1144 04 85 0,3 1,6 6,3 1,40 36.017,36.021

10 NÄLKÄSUO 1144 04 42 0,0 1,5 7,1 0,61 36.017

11 HUHTAINSUO 1144 04 86 0,9 1,4 4,2 1,24 36.017

12 MATTILANNEVA 1144 04 25 0,7 1,2 4,8 0,31 36.015

13 SAARINEVA 1144 05 45 0,8 2,1 5,3 0,92 36.015

14 LEVISSUO 1144 05 95 0,6 1,3 5,1 1,24 36.015

15 KYLÄNNEVA 1144 05 55 0,8 1,4 4,9 0,79 36.015

16 KIIMASUO 1144 05 69 0,9 1,6 4,4 1,07 36.019, 36.015

17 LOUKASKOSKENNEVA 1144 05 100 0,0 1,2 7,4 1,17 36.019

18 TERVALAMMINNEVA 1144 05 105 0,9 1,9 4,9 2,01 36.015

19 TERVALAMMI 1144 05 52 0,4 1,5 5,2 0,77 36.015

20 AUKEAKEIDAS 1144 05 65 0,5 1,4 5,4 0,93 36.014

21 PITKÄNEVA 1144 05 41 0,4 1,3 5,4 0,52 36.014

22 ISO KORTELAMMI 1144 05 22 0,9 1,7 5,5 0,38 36.019

23 RÄMÄKKÖ 1144 05 12 0,3 1,6 6,2 0,19 36.019

24 SUSIHONGANNEVA 1144 05 76 0,7 1,5 5,0 1,17 36.019

25 TOMMIN KORPINEVA 1144 05 25 1,0 2,1 4,8 0,52 36.019

26 KIIMAKEIDAS 1144 06 46 0,7 1,6 5,1 0,73 36.018

27 KIIMANEVA 1144 07 45 0,1 0,9 6,7 0,41 36.015

28 HARJANNEVA 1144 07 62 0,9 2,0 5,2 1,26 36.015, 36.021

29 LÄNGELMÄENNEVA 1144 08 33 0,1 0,9 7,4 0,30 36.015

30 RUOHONEVA 1144 08 34 0,4 1,0 5,6 0,34 36.021

31 HEINÄNEVA 1144 08 63 1,0 2,1 5,2 1,30 36.015

32 KIIMANEVA-ISOKEIDAS 1144 08 50 0,7 1,4 5,1 0,72 36.019

33 TIENEVA 1144 08 20 0,8 1,8 5,2 0,36 36.019

34 SAARINEVA 1144 08 50 1,4 2,4 4,7 1,21 36.021

35 SARVINEVA 1144 08 42 0,6 1,8 5,8 0,75 36.021, 36.019

36 YMPYRIÄISKEIDAS 1144 08 22 0,9 2,1 5,3 0,45 36.021

37 LÖYTYNNEVA 1144 08 26 0,8 1,3 4,8 0,35 36.021

38 PÄNSÄRI 1144 08 27 0,2 1,7 7,1 0,45 36.022

39 PAPINLAMMINKEIDAS 1144 08 37 1,0 1,8 4,6 0,65 36.022, 36.029

40 KOIVUKEIDAS 1144 08 16 0,3 1,6 6,0 0,25 36.022, 36.029

41 KNAPINKEIDAS 1144 11 33 0,6 1,8 4,9 0,59 36.029

42 SILEÄNEVA 1144 11 47 0,1 1,5 6,4 0,72 36.029

43 MATEENKEIDAS 1144 08 46 1,2 2,3 4,5 1,06 36.029, 36.022

Yhteensä/keskimäärin 3 036 1,0 1,9 4,6 57,77
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Soidensuojelu

Pomarkussa on yksi laaja Natura 2000 -ohjelmaan 
kuuluva suo, Isoneva (7), joka kuuluu suuralueelli-
sesti Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan kermikeitai-
siin. Yleisesti ottaen Pomarkussa tutkitut suot ovat 

melko karuja ja ojituksen vuoksi suo tyypeiltään 
usein pitkälle alku peräisestä muuttuneita. Kiimakei-
das (26) on osittain yksityisen määräaikaisen suoje-
lun piirissä. 

Kiitokset

Pomarkun turvetutkimusten maastotöihin osallis-
tuivat kesällä 2001 tutkimus assistentti Kari Lehmus-
koski, tutkimustyöntekijät Jouko Pöytälaakso, Arto 
Koivuniemi ja Esko Terhonen sekä kausiapulai-
set Janne Leskinen ja Liidia Petrell. Vuoden 1984 
kenttä tutkimuksista on vastannut tutkija Helmer 
Tuittila. Tutkimus aineiston jatko käsittelyssä on ol-
lut mukana tutkija Onerva Valo. Laboratorio näytteet 

analysoi laboratorio apulainen Pirkko Böök GTK:n 
Otaniemen turve laboratoriossa. Suokarttojen tulos-
tukset on tehnyt tutkimusavustaja Tarja Tuurinmaa 
ja profi ili kuvien valmistuksesta on vastannut kartan-
piirtäjä Satu Moberg. Raportin on tarkas tanut geolo-
gi Riitta-Liisa Kallinen ja taittanut Edita Prima Oy. 
Tekijät esittävät parhaat kiitoksensa kaikille raportin 
eri vaiheisiin osallistuneille.
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LIITE 1

LIITTEET



LIITE 2

Geologian tutkimuslaitos

Suotyyppien sekä turpeen lyhenteet ovat seuraavat:                                                  

 I  Avosuot     II  Rämeet

 1. Varsinainen letto VL  1. Lettoräme   LR
 2. Rimpiletto  RIL  2. Ruohoinen sararäme  RHSR
 3. Ruohoinen saraneva RHSN  3. Varsinainen sararäme  VSR
 4. Varsinainen saraneva VSN  4. Lyhytkorsinevaräme  LKNR
 5. Rimpineva  RIN  5. Tupavillaräme   TR
 6. Lyhytkortinen neva LKN  6. Pallosararäme   PSR
 7. Kalvakkaneva  KN  7. Korpiräme   KR
 8. Silmäkeneva  SIN  8. Kangasräme   KGR
 9. Rahkaneva  RN  9. Isovarpuräme   IR
 10. Luhtaneva  LUN  10. Rahkaräme   RR
       11. Keidasräme   KER

 III Korvet     IV Muuttuneet suotyypit

 1. Lettokorpi  LK  1. Ojikko    OJ
 2. Koivuletto  KOL  2. Muuttuma   MU
 3. Lehtokorpi  LHK  3. Karhunsammalmuuttuma KSMU
 4. Ruoho- ja heinäkorpi RHK  4. Ruohoturvekangas  RHTK
 5. Kangaskorpi  KGK  5. Mustikkaturvekangas  MTK
 6. Varsinainen korpi VK  6. Puolukkaturvekangas  PTK
 7. Nevakorpi  NK  7. Varputurvekangas  VATK
 8. Rääseikkö  RAK  8. Jäkäläturvekangas  JATK
       9. Kytöheitto   KH
       10. Pelto    PE
       11. Palaturpeen nostoalue  PTA
       12. Jyrsinturpeen nostoalue  JTA

 Pääturvelajit     Lisätekijät

 1. Rahkaturve  S  1. Tupasvilla (Eriophorum) ER
 2. Sararahkaturve  CS  2. Puuaines (Lignidi)  L
 3. Ruskosammalrahkaturve BS  3. Varpuaines (Nanolignidi) N
 4. Saraturve  C  4. Korte (Equisetum)  EQ
 5. Rahkasaraturve  SC  5. Järviruoko (Phragmites)  PR
 6. Ruskosammalsaraturve BC  6. Suoleväkkö (Scheuchzeria) SH
 7. Ruskosammalturve B  7. Tupasluikka (Trichophorum) TR
 8. Rahkaruskosammalturve SB  8. Raate (Menyanthes)  MN
 9. Sararuskosammalturve CB  9. Siniheinä (Molinia)  ML
       10. Järvikaisla (Scirpus)  SP
 



LIITE 3(1)

HEIKOSTI MAATUNEEN RAHKATURPEEN LAATULUOKITUS
GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 

Tapio Toivonen  

Peruslähtökohta käyttökelpoiselle suolle:
Vähintään 10 ha:n laajuinen yhtenäinen alue, jossa on yli 0,6 m paksu pintaker ros heikosti maa tunutta 
rahkatur vetta, jonka keskimaa tuneisuus on kor keintaan 3,0. 

1-laatuluokka eli viljelyturve

Heikosti maatunutta (H1-3) turvetta, jossa on vähintään 90 % rah kasammalien jään nöksiä. Näistä yli 80 % 
täytyy kuulua Acutifo lia-ryhmään. Acutifolia-turvetekijää on oltava koko turvemääräs tä yli 72 %. Turveinven-
toinnissa heikosti maatunut rahkaturve jaetaan kolmeen ryhmään (A, Q, P). Lisätekijöinä saa paikallisesti 
olla tupasvillan, tupas luikan ja varpujen jään nöksiä.  Tupasvillaturvetekijän määrä ei saisi ylittää 6 % eikä 
varputurve tekijän määrä 3 %. Muutamia ohuita maa tuneem pia rahka valtaisia lins sejä saa olla. 

Laa tuluok kaan 1 kuuluvaa  turvetta on pääasias sa keidassuo alu een soissa, joiden val litsevia suotyyppe-
jä ovat rah kaneva, rahkarä me, kei das rä me sekä näiden ojik ko- ja muuttuma muodot. Mättäi syys on run-
sasta. Mikäli suolla on sarapi toisia alueita, on ne rajat tava käyttö kelpoisen alueen ulkopuo lelle. Vaihtoka-
pasiteettimää rityk sissä näyttei den kes kiarvon tulee olla yli 100 mek/100 g.

Mikäli turve koostuu lähes puhtaasta H1-3 maatuneesta Acutifo lia-turvetekijästä, eikä siinä ole juuri lain-
kaan havaittavissa varpujen jäännöksiä, ja turvekerros on vähintään 1 m paksu, voidaan puhua EKSTRA-
laatuluo kan viljelyturpeesta. Tällaiset turvealueet ovat harvinaisia.

1-laatuluokkaan sijoittuva suo ja turve soveltuu viljelyturpeen, vaalean kasvuturpeen sekä kuivike- ja 
imeytysturpeen raaka-aineeksi.

2-laatuluokka

Heikosti maatunutta (H1-4) turvetta, jossa on vähintään 80 % rahkasammalien jäännöksiä. Keskimaa tunei-
suus on korkeintaan H4. Maatuneempia 10-50 cm paksuja rahkavaltaisia linssejä saa olla. Turvetekijöiden 
kokonaismää rästä tulee yli 50 % kuulua Acutifolia- tai Palustria-ryhmään. Lisätekijöiden kokonaismäärä ei 
saa ylittää 20 %. Tyypillisiä suotyyppe jä, joiden alueella on 2-laatuluokan turvetta, ovat 1-laatuluokan koh-
dalla mainittujen suotyyppien lisäksi isovarpuräme, lyhytkorsinevaräme ja silmä kene va sekä näiden ojikko- 
ja muuttu ma muodot. Mättäisyys on yleensä runsasta. Tämä laatuluok ka voidaan jakaa maatu misasteen pe-
rusteella kahteen alaluokkaan:

2a-laatuluokka
Maatumisaste on H1-3.

2b-laatuluokka
Maatumisaste on keskimäärin H4. 

2-laatuluokkaan sijoittuva suo ja turve soveltuu osin vaalean kasvuturpeen (2a), osin tumman kasvuturpeen 
(2b) sekä kuivike- ja imeytysturpeen raaka-aineeksi.



LIITE 3(2)

3-laatuluokka

Tähän ryhmään kuuluu kaikki muu heikosti maatunut (H1-4) rahkavaltainen pintatur ve, jossa on vähin-
tään 80 % rahkasammalien jäännöksiä. Eli ryhmään kuuluu mm. lähes kaikki heikosti maatunut (H1-4), 
selvästi Cuspidata-valtainen rahkaturve. Tyypillisiä suo tyyppejä, joiden alueella on 3-laatuluo kan turvetta, 
ovat lyhytkor sineva, kalvak kaneva, lyhytkorsinevaräme ja tupasvilla räme sekä näiden ojikko- ja muuttuma-
muodot. Mättäisyys on ojittamatto malla alueella vähäistä. Tämä laatuluokka voidaan jakaa maatumisasteen 
perusteella kahteen alaluokkaan: 

3a-laatuluokka
Maatumisaste on H1-3.

3b-laatuluokka
Maatumisaste on keskimäärin H4. 

3-laatuluokkaan sijoittuvaa suota tai turvetta ei yleensä suositella kasvu-, kuivike- tai imeytysturvetuotan-
toon, mutta tähän ryhmään sijoittuvia turpeita on käytetty jonkin verran kuivike- ja imeytysturpeena. 
 Määrittelemätön rahkaturve sijoittuu aina 3-luokkaan. Raja 1- ja 2-luo kan välillä on helppo. Se on 
suoraan luettavissa lannoitelaissa. 2- ja 3-luokan välistä rajaa ei ole missään määritelty, mutta käytännössä 
paksun heikosti maatuneen, selvästi Cuspidata-valtaisen pintaturpeen omaavat suot ovat jääneet hyödyntä-
mättä. Edellä kuvatun luokituksen lisäksi voidaan suot esimerkiksi kunta- tai kuntainliit tokohtaisessa tarkas-
telussa asettaa heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen sisältämien turvetekijöi den osuuksi en pe-
rusteella parem muus järjes tykseen, jolloin on entistä helpompi valita kiinnostavimmat suot lähemmän tarkas-
telun kohteeksi.

Yksinkertaistettuna 1-laatuluokkaan sijoittuva turve on hyvää kasvu-, kuivike- ja imeytysturpeen raaka-ai-
netta, 2-laatuluokkaan kuuluva turve keskinkertaista ja 3-laatuluokkaan kuuluva huonoa raaka-ainetta.
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I. MÄÄRITELMÄT 
Tämä laadunmääritysohje käsittää kalkitsemattoman ja 
lannoittamattoman viljely-, kasvu- ja maanparannustur-
peen sekä lannoitelain alaisten lannoitettujen ja/tai kal-
kittujen turvetuotteiden laatuvaatimukset, näytteenoton 
ja määritysmenetelmät. 
 
II. YLEISET LAATUVAATIMUKSET 
Kasvualustakäyttöön tarkoitetut turvetuotteet eivät saa 
sisältää haitta-aineita eikä haitallisia mikro-organismeja 
siinä määrin, että niiden käyttöohjeiden mukaisesta käy-
töstä voi olla haittaa ihmisille, eläimille tai ympäristölle 
tai että ne heikentävät turpeen ominaisuuksia kasvualus-
tana. Lisäksi raskasmetalleille on säädetty seuraavat 
enimmäispitoisuudet (MMM:n päätös 46/94): 
 
 Maanparannusaine Lannoitettu kasvu- 
 mg/kg alusta, mg/l 
 
Elohopea (Hg) 2,0 0,2 
Kadmium (Cd) 3,0 0,5 
Arseeni (As) 50 10 
Nikkeli (Ni) 100 60 
Lyijy (Pb) 150 60 
Kupari (Cu) 600 100 
Sinkki (Zn) 1500 150 
 
 
 
III. KALKITSEMATTOMAT JA 
LANNOITTAMATTOMAT TURPEET 
a. Viljelyturpeen raaka-aine 
Viljelyturpeen tulee olla vaaleaa rahkaturvetta, jonka 
maatumisaste on H1-3 von Post'in asteikolla mitattuna ja 
joka sisältää vähintään 90 % rahkasammmaljäänteitä, 
joista yli 80 % tulee olla Acutifolia-ryhmään kuuluvia. 
Varpujen ja muiden puumaisten kasvien jäänteiden 
määrä saa olla enintään 3 % ja tupasvillan jäänteiden 
määrä enintään 6 % kuiva-aineen painosta. 
 
Viljelyturpeen orgaanisen aineksen määrä tulee olla vä-
hintään 95 % kuiva-aineesta. Puristenesteen ominaissäh-
könjohtokyky saa olla korkeintaan 0,5 mS/cm ja pH kor-
keintaan 4,5. Irtotiheyden pitää olla alle 75 kg/m3. 
Lisäksi turpeen tulee olla erityisen puhdas käyttöä ja 
käsittelyä haittaavista aineksista (esim. kivet, muovit, 
puu, ojamaat). 
 
b. Kasvuturpeen raaka-aine 
Kasvuturpeen tulee olla koostumukseltaan pääosin suo-
kasvien jäänteitä ja sen tulee soveltua sellaisenaan 
kalkki- ja lannoitelisäyksen jälkeen kasvualustaksi. 40 
mm:n seulalle jäävän puuaineksen osuus saa olla 
korkeintaan 5 % kuivapainosta. Orgaanisen aineksen 
määrän (=hehkutushäviö) pitää olla vähintään 80 % 
kuiva-aineesta. Kasvuturpeet jaetaan seuraaviin kolmeen 
luokkaan: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kasvuturpeen Ominaisuudet 
laatuluokat 
 
 irtotiheys maatumisaste johtokyky 
 kg/m3 von Post'in mukaan mS/m(SFS 1+5) 
vaalea < 75 HI-3 < 6 
tumma 75-120 H3-6 < 10 
musta > 120 H6-10  < 15 
 
 
c. Maanparannusturve  
Maanparannusturve on tarkoitettu sekoitettavaksi perus-
maahan. Turpeen orgaanisen aineksen määrän tulee olla 
vähintään 50 % kuiva-aineesta. 
 
IV. KALKITUT JA LANNOITETUT TUOTTEET 
Kalkitut ja/tai lannoitetut turpeet ja turvepohjaiset 
seokset kuuluvat lannoitevalmisteihin ja ovat siten 
lannoitelain (232/ 93) alaisia tuotteita. Niistä pitää aina 
antaa asiakkaalle tuoteseloste riippumatta siitä 
myydäänkö tuote pakattuna tai irtotavarana. 
Tuoteseloste on hyväksytettävä etukäteen 
Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen maatalouskemian 
osastolla (KTTK/MKO), joka samalla rekisteröi tuotteen 
ja valmistajan. 
 
Tuoteselosteissa on oltava seuraavat pakollisina 
ilmoitettavat tiedot:  
a. Viljelyturve  
-tyyppinimi (viljelyturve)  
-kauppanimi  
-raaka-aineen botaaninen koostumus (vaalea rahka-
turve)  
-lisätyt aineet; niiden laji ja määrät (esim. kglm3; lan-
noitteista NPK-pitoisuudet, myös typen muodot il-
moitetaan)  
-puristenesteestä mitatut pH, johtokyky (mS/cm) ja 
pääravinteet typpi (N), fosfori (P) ja kalium (K), mg/l  
-irtotiheys (kuiva-aineen tilavuuspaino) g/l  
-karkeusaste (esim. hieno, keskikarkea, karkea) tai 
 maksimiraekoko, mm,  
-haitalliset raskasmetallit; kadmium, lyijy ja elohopea 
(riittää esim. maininta: raskasmetallien pitoisuudet 
alittavat MMM:n päätöksen 46/94 enimmäispitoisuudet)  
-irtotilavuus (l tai m3), mikäli tavara toimitetaan pa-
kattuna  
-käyttöohje ja mahdolliset käytön rajoitukset  
-alkuperämaa, valmistaja, myyjä sekä valmistajan ja 
myyjän osoite  
b. Kasvuturve  
-vastaavasti kuten edellä, mutta puristenesteanalyysin ti-
lalla voidaan käyttää maa-analyysimenetelmällä (1 +5) 
määritettyjä pH-, johtoluku- ja ravinnearvoja  
c. Maanparannusturve  
-vastaavasti kuten edellä, mutta botaanista koostumusta, 
puristeneste- tai maa-analyysimenetelmällä mitattuja  
pH-, johtoluku- ja ravinnearvoja ei ole pakko ilmoittaa. 
Lisäksi on kuitenkin ilmoitettava humuspitoisuus (heh-
kutushäviö) prosentteina kuiva-aineesta 
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V. NÄYTTEENOTTO 
Näytteen tulee edustaa koko toimitettavaa turve-erää. 
Irtotavarasta osanäytteet tulee ottaa eri puolilta aumaa tai 
kuormaa, myös sisäosista. Pakatuilla tuotteilla osanäytteet 
kerätään useasta eri pakkauksesta. 
 
Osanäytteitä (n. 1 litra) kerätään vähintään 10 kappaletta 
ja ne sekoitetaan huolellisesti. Analysoitavan näytteen 
koko on ravinneanalyyseissä vähintään 2 litraa ja ra-
kenne- ym. analyyseissä vähintään 5 litraa. 
 
Näytteenottoon on olemassa KTTK/MKO:n virallinen 
ohje. 
 
VI. ANALYSOINTI  
1. Esikäsittely 
Näyte pöyhitään ja sekoitetaan huolellisesti. Sen kosteus 
säädetään 65-75:een massaprosenttiin joko lisäämällä tis-
lattua vettä tai antamalla näytteen kuivua avoimessa asti-
assa. Veden lisäyksen jälkeen näytteen kosteuden anne-
taan tasaantua suljetussa astiassa vähintään neljä tuntia. 
 
Irtoturvenäyte seulotaan tarvittaessa analyysejä varten 40 
mm:n seulalla. 
 
2. Irtotiheys 
Irtotiheys on turvelitran kuiva-aineen paino. Turvelitra 
määritetään mittasylinterillä, jonka alaosan tilavuus on 1 
dm3 ja sen päällä on 50 mm korkea kaulus. Sylinteri täy-
tetään turpeella, joka tasataan kauluksen yläosan tasalle. 
Päälle laitetaan kolmen minuutin ajaksi paino, josta koh-
distuu 8 g/ cm2 pintapaine näytteeseen. Paino ja kaulus 
poistetaan, minkä jälkeen turve tasataan alemman sylinte-
rin tasalle. Sylinterin sisältämän turpeen massa on sen 
tilavuuspaino. Näytteen kosteus määritetään mieluiten 
lämpökaapissa (105±2 ºC, väh. 16 h). Irtotiheys lasketaan 
määritetyn kosteuden avulla tilavuuspainosta seuraavasti: 
 

tilavuuspaino x (100-kosteusprosentti) 
100 

 
3. Puristenesteanalyysi 
Yhteen litraan (kts kohta 2) turvetta lisätään tislattua 
vettä, kunnes turpeen ja veden paino on 550 g. Näyte 
sekoitetaan ja annetaan seisoa mieluiten yön yli, kuitenkin 
vähintään 1 h. Sekoitetusta näytteestä puristetaan nestettä, 
josta mitataan pH, johtokyky ja ravinteet. 
 
4. pH ja johtoluku (maa-analyysimenetelmä) 
Yhteen tilavuusosaan turvetta lisätään 5 tilavuusosaa tis-
lattua vettä, massa sekoitetaan ja seoksen annetaan seistä 
yön yli (= väh.16 h). Sekoitetaan uudelleen, jonka jälkeen 
seoksen pH ja sähkönjohtokyky mitataan 25 °C:ssa. Säh-
könjohtokyvyn yksikkönä käytetään mS/m. Tavallisesti 
johtokykymittarit näyttävät yksikköä mS/cm, jolloin mit-
tarin lukema on kerrottava 100:lla, jotta päästään yksik-
köön mS/m. 
 
5. Karkeusaste 
Karkeusaste määritetään esikäsitellystä turpeesta ennen 
kostutusta ja ilmoitetaan joko maksimiraekokona tai ter-
meillä: hieno, keskikarkea ja karkea. Raekoko 
määritetään seulomalla turvenäyte 20-40 % kosteudessa 
seulontalaitteella. 
 

 
Turpeen karkeusasteet 
 
 Alle l mm hiukkasia enintään Maksimiraekoko 
 Raakaturve Lannoitetut Raakaturve 
  tuotteet ja lannoitetut 
   tuotteet 
 % % mm 
hieno 70 70   8 
keskikarkea 40 50 20 
karkea 30 40 40 
 
 
6. Irtotilavuus 
Irtotilavuus tarkoittaa pakkauksen tai kuorman sisältämää 
turvemäärää (1 tai m3). Määrityksessä mitataan ensin 
pakkauksen tai kuorman sisältämän turpeen paino. Sen 
jälkeen määritetään kohdan 2. mukaan turpeen tilavuus-
paino ja lasketaan sen avulla irtotilavuus. Irtoturpeen 
määrä voidaan sopia mitattavaksi myös kuorman tai au-
man tilavuuden mukaan. 
 
7. Orgaanisen aineksen määrä (=hehkutushäviö 
~ humus) 
Kuiva turvenäyte poltetaan hehkutusuunissa 550 °C:ssa  
2 h ja lasketaan hehkutuksessa hävinneen massan määrä. 
 
8. Fysikaaliset ominaisuudet 
Turpeen fysikaaliset ominaisuudet (kokonaishuokostila, 
vesi- ja ilmatilavuus sekä kutistuminen) määritetään 
CEN-menetelmällä (CEN= Euroopan Standardisoimis-
komitea). 
 
9. Turpeen lämmenneisyys ja muut kasvin kasvua 
haittaavat ominaisuudet 
Suomalainen kasvuturve on luontaisesti puhdasta materi-
aalia. Turpeen lämpeneminen varastoinnin aikana tai 
turvekasvualustaan eri yhteyksissä joutuneet kasvintu-
hoojat saattavat kuitenkin heikentää turpeen kasvualusta-
ominaisuuksia. Näitä vaikutuksia voidaan testata parhai-
ten kasvatuskokeella esim. kiinankaalia ja kurkkua käyt-
täen. 
 
VII. SALLITUT POIKKEAMAT 
TUOTESELOSTEESSA ILMOITETUSTA ARVOSTA 
 
Viljely- ja kasvuturve 
 
 Suurin sallittu poikkeama 
 alaspäin ylöspäin 
1rtotiheys -25 % +25 % 
Irtotilavuus -20 % 
Johtokyky/luku -50 % +50 % 
pH -0,5 yksikköä +1,0 yksikköä 
Pääravinteet -50 % +100 % 
 
 
Maanparannusturve 
 
 Suurin sallittu poikkeama 
 alaspäin ylöspäin 
Irtotiheys, tilavuuspaino -25 % +25 % 
Humuspitoisuus -40 % +40 % 
Johtokyky/luku -50 % +50 % 
pH -1.0 yksikköä  +1,0 yksikköä 

Turveteollisuusliitto ry. 
Syyskuu 1997 
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